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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som hjälpt oss att genomföra studien. 

Vi tackar vår handledare Kjell Arvidsson som hjälpt oss nå våra mål med uppsatsen. 

Han har bidragit som ett bollplank där vi har kunnat bolla idéer till hur vi skulle gå till 

väga. Kjell Arvidsson har kommit med konstruktiv kritik till möjliga förbättringar och 

har fungerat som ett stöd genom hela processen. 

 

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till våra kontaktpersoner som hjälpt oss skicka ut 

enkätlänken och till de som ställt upp vid intervjuer. Vi vill även tacka de som tog sig 

tid till att besvara enkäten. Alla inblandade har bistått med kunskaper och erfarenheter 

som ligger till grund för vår studie, de har även delgett värdefulla tankar som rör vårt 

ämne. 
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Sammanfattning 
I ett samhälle där tekniken rusar fram och medarbetare på många arbetsplatser har 

möjlighet att ständigt vara uppkopplade och arbeta hemifrån, undrar vi vad som ligger 

på företagets ansvar och vad individen ska få sköta själv? Idag är det en självklarhet 

inom IT-branschen att hänga med i den tekniska utvecklingen för att överleva ute på 

marknaden. I och med detta utrustas de anställda med det senaste inom tekniken 

gällande datorer och telefoner vilket bidrar till att de är anträffbara dygnet runt. Att 

identifiera sig med sitt arbete förekommer idag och människor tar med sig sin 

arbetsidentitet in i privatlivet. Detta för att människor i samhället förknippar individer 

med deras arbete och det får till följd att de anställda stannar kvar i sin arbetsroll även 

på fritiden och att de alltid representerar sin arbetsplats, både i arbetet och privat.  

 

I undersökningen framkom det att alla informanterna har ett privatliv bara att det har 

olika betydelse för individerna hur privata de vill vara. Vi kan se att det är viktigt att 

hålla arbetet på fritiden begränsat då symptom så som utmattning och utbrändhet har 

tagits upp i intervjuerna. Gällande vem som bestämmer var gränsen mellan privat- och 

arbetsliv går har vi kommit fram till tre möjliga svar. Chefen kan vara den som 

bestämmer, då indirekt eftersom medarbetarna ges förutsättningar i form av en 

smartphone, att arbeta när som helst på dygnet. En annan möjlighet kan vara att det är 

medarbetarna som bestämmer. Alla arbetande människor är vuxna och de ansvarar för 

sig själv och bestämmer över sitt liv. Den som bestämmer kan även vara teknologin. Att 

hänga med i utvecklingen är en förutsättning för att överleva som företag idag och då 

behövs den senaste tekniken. Dock visar undersökningen att de flesta finner teknologin 

som ett bra hjälpmedel mot stress. Det handlar om att genom sin flexibla 

arbetstidsförläggning hitta kontroll över när arbete ska utföras. Vår undersökning har 

även visat att de personer som arbetar hemma identifierar sig i större utsträckning med 

sitt arbete. Ju mer man arbetar desto större identifiering. Vår uppfattning av denna 

undersökning är att teknologin gör att gränsen mellan privatliv och arbetsliv suddas ut 

men medför inte enbart negativa effekter och konsekvenser. Vi har även lärt oss att 

arbete hemifrån kan gör så man får mer stressfri tid att njuta av. 

 

Nyckelord: Privatliv, arbetsliv, uppkoppling, identitet.  
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Abstract 
In a society where the technique expands rapidly and the employers have the possibility 

to constantly be online and reachable; our question is what responsibility is on the 

companies and what the individual can manage on their own. Today it is more common 

than ever to follow the technique’s development within the Information technology 

business to survive. Due to this the employers get the newest technology which 

contributes to the availability all the time. To identify yourself with your work is more 

common today and people bring their work identity with them in their private life.  This 

due to that the society relate the individual with its work  and this contributes to that the 

employers stays in their work role even after office hours and represents their workplace 

both in the office and at home. 

 

In our study we find that all our interviewees have a private life but they all have 

different level of privacy and how private they want to be. We can see that it is 

important to restrict the work on their spear time to prevent negative effects as 

exhaustion and depressed which we have seen evidence of in the interviews. In the 

question of who decides where the line is drawn between private- and work life have we 

come up with three different answers. The boss can be the one who decides indirectly 

since the employers gives the chance to work all hours with their new 

technology.  Another possibility could be that the employers decide. All workers at 

adult and responsible for themselves and decides over their own life. The third answer 

could be the technology.  To survive it is vital to follow the development of the 

technology. Although, our study shows that most people find the technology as a good 

tools against stress. With their flexible work hours they can find control over their work. 

Our study has also shown that people who work more from home identify themselves 

more with their work.  The more work the more identification. Our view on this study is 

that the technology makes the line between private life and work life more wiped out, 

but this does not only cause negative effects and consequences. We have also learned 

that work from home can make you stress free and get time to enjoy you spear time.   

 

Keywords: Privacy, work-life, technology, identity. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel beskriver vi rapportens bakgrund och det problem vi har iakttagit samt 

framför våra frågeställningar och rapportens syfte.  

 

Charlie är en ung och engagerad kvinna som arbetar som HR-chef på en industri i 

vanliga fall men är nu mammaledig då hon för en månad sedan fick dottern Erica. 

Charlies man, Jacob jobbar mycket i bilen ute på vägarna då han nyligen blivit anställd 

som säljare av maskindelar i södra och mellersta Sverige. De lever en helt vanlig 

familjesituation där de hjälps åt så gott de kan med Erica och andra familjesysslor. Det 

har dock blivit så att Charlie sköter det mesta just nu innan Jacob kommer på fötter på 

den nya arbetsplatsen. Då Erica kom 2 veckor tidigare än planerat har Charlie 

fortfarande en hel del arbete att slutföra innan hon helt kan ägna sig åt den lille men 

försöker multitaska för att hinna med allt samtidigt. När tvättmaskinen går ska Erica 

matas vilket Charlie gör framför Tv:n med arbetsdatorn i knät, mejlen uppe på 

surfplattan och mobilen mot örat med vikarien på andra sidan luren. Hon tycker hon 

hinner med mycket under en dag trots att Erica skriker och kräver uppmärksamhet 

större delen av dygnet.  

 

En dag kör Jacob till jobbet en tidig morgon, han har ett Skypemöte innan han ska vara 

på ett möte i Stockholm men eftersom han kommer iväg senare än planerat får han ta 

Skypemötet i bilen. Jacob plockar fram surfplattan och håller den med ena handen på 

ratten för att de andra ska se honom. Han kommer ut på en motorväg och samtidigt 

börjar Jacobs telefon att ringa som ligger i sätet bredvid men eftersom han sitter i 

Skypemöte kan han inte svara utan ser telefonen mer som ett störande moment och det 

får honom okoncentrerad. Jacob missar helt bilkön som byggts upp framför honom så 

han får kasta sig på bromsen i sista sekund när han upptäcker en bil precis framför 

honom. Som tur väl var körde inte Jacob så snabbt denna gång så det enda som 

skadades var surfplattan som han kastat ner på golvet av ren reflex. Skakis ringer han 

hem till familjen och berättar allt vilket får dem att aktivt försöka stänga av medel så 

som arbetstelefonen när de är hemma. Det finns viktigare saker här i livet. Denna 

berättelse har inslag från en sann historia som inte slutade lika lyckligt som den här. 
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Vad vi vill få fram är att teknologin idag har ett grepp om oss som kanske bör tänkas 

över då arbetet tas in i privatlivet och det kan orsaka en rad konsekvenser. 

 

1.1 Intresset 
Globalisering liknas vid rusningstrafik där förare måste vara på hugget med att kunna 

gasa, bromsa och byta fil vid första bästa lucka. Här fungerar inte Fordismens 

massproduktion av standardiserade produkter (Grönlund, 2004). Samhället förändras 

snabbt och det gäller att hänga med. Användningen av Internet ökar drastiskt och det 

blir lättare för oss att hitta gamla vänner, hålla kontakten med släktingar och utöka våra 

närverk vid sökande av jobb. Det blir enklare för oss att vara kontaktbara överallt och 

dygnet runt genom smartphones eller surfplattor och vi kan bygga upp vår egen 

arbetsplats var vi än vill. I en artikel skriven av Täpp (2014) i tidningen Kollega som 

trillade ner i brevlådan om det minskade privatlivet fångade vårt intresse. Artikeln 

beskriver de elektroniska fotspår vi lämnar efter oss och hur lätt det är för andra att 

spåra vad vi intresserar oss för och vart vi ska befinna oss vid en viss tidpunkt. Inte 

minst våra arbetskollegor och vår chef kan tränga sig in i våra privatliv utan att ens 

prata med oss direkt. Vi lämnar elektroniska fotspår på vägen till jobbet genom GPS: en 

i våra telefoner, och på jobbet kan en chef med en duktig IT-enhet lista ut vad du skriver 

i dina privata mejl eller vilka bilder du har gömt undan på din dator (Täpp, 2014). 

 

Vid en intervju med en platschef på Atea (2014:03) under en tidigare studie kom det 

fram att de anställda kände sig stressade eftersom de ofta tog med sig arbetet hem. Då 

Atea är ett It-företag är det givet att alla har en smartphone och att mejlen är kopplad till 

telefonerna. Vid inkommande mejl hörs ett litet pling i telefonen vilket gör att de 

anställda känner sig manade att läsa och eventuellt svara, även om det är en kväll mitt i 

veckan eller helg. Chefen menar att balansen mellan arbete och fritid idag är dålig och 

att det är både branschen och samhället som orsakar detta. Dock ser inte platschefen 

detta som endast något negativt utan även att det finns fördelar med den ständiga 

tillgängligheten då det öppnas möjligheter som inte funnits tidigare så som exempelvis 

en närmare kontakt till kunder, men är det då bara positivt för chefen eller kan även 

medarbetarna dra nytta av denna ständiga uppkoppling? 
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Den nya tekniken har öppnat möjligheter för både företag och privatpersoner. Företagen 

kan göra sig synliga mer eller mindre gratis och en “like” genom sociala medier kan 

sprida företagsnamnet till flera tusen. Detsamma gäller för medarbetare och 

privatpersoner, de kan nå kunder, nya potentiella chefer och öppna upp ett nätverk som 

ger stora möjligheter. Dock finns det även en baksida till allt det positiva med den nya 

tekniken. Dennis (2013) skriver att det endast tar ett fåtal minuter för sociala medier att 

förstöra ryktet för en individ eller ett företag då fel saker blir synliga. Detta har gjort att 

företagen intresserar sig för vad de anställda gör på fritiden på ett helt annat sätt än förr. 

En av anledningarna till att företagen lägger sig i de anställdas fritid är att företag vill 

bli representerade på ett korrekt sätt. Om en anställd till exempel skulle synas ute på 

krogen ordentligt på lyset skulle det direkt förknippas med företaget i fråga då 

personalen förväntas identifiera sig med sitt arbete. Det skulle kunna leda till att 

företaget får dåligt rykte (Dennis, 2013). Det är vanligt att företag och anställda 

påverkar varandra, enligt Mize Smith (2013) anpassar nyanställda sitt beteende för att 

passa in i organisationen. Arbetet är en stor del av en persons identitet och många 

använder sin yrkesroll i presentationer av sig själva. 

 

Enligt Arbetstidslagen (1982:873) paragraf sju är övertidsarbete det arbete som sker 

utanför ordinarie arbetstid vilket i Sverige normalt är 40 timmar i veckan enligt femte 

paragrafen. För skyldighet av övertidsarbete måste en överenskommelse mellan 

arbetsgivaren och Arbetstagaren att fastställas vilket normalt skrivs i kollektivavtal eller 

i de enskilda avtalen mellan anställd och arbetsgivare. Övertid får enligt Arbetstidslagen 

(1982:873) paragraf 8 inte överskrida 48 timmar under en fyraveckorsperiod och max 

200 timmar per kalenderår (Arbetslagstiftningen, 2010). Dock gäller ej detta för övertid 

som sker under förhållanden som arbetsgivaren inte kan kontrollera (Nyholm & Sundin, 

2012). Vidare i Arbetslagstiftningen (2010) beskrivs det att alla arbetstagare skall ha 

minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje 24 timmars period timmar 

enligt 13 paragrafen i Arbetstidslagen och att arbetstagarna skall ha minst trettiosex 

timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar, veckovilan ska 

enligt 14 paragrafen så långt som möjligt placeras vid veckosluten. Ledig tid anser vi 

vara av stor vikt då en människa måste få tid att återhämta sig, som vi tidigare 

diskuterat tror vi att risken för en människa som ständigt är tillgänglig till att arbeta lätt 
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kan känna stress. I längden leder för mycket stress i allra värsta fall till utbrändhet 

(Eriksson et. al, 2003). 

 

1.2 Problemdiskussion  
Genom historien har företagsledningar gått från att enbart bry sig om arbetarnas 

prestation på arbetstid till att intressera sig för personalen även utanför arbetet. De 

anställda har även fått ökat ansvar inom företaget genom tiden. Under Taylors 

(1947/2007) tid skulle de anställda inte ha något ansvar utan bara utföra arbetet på ett 

korrekt sätt. Grey (2009) beskriver Taylors strategi som en avhumanisering av 

arbetarna. Han förvandlade dem till maskiner, varje individ var ett kugghjul i processen 

och ledningen fick en högre roll där de tog över och styrde allt. I dagens samhälle har en 

del av ansvaret inom företaget förflyttats från ledning till de anställda. Dock har de 

anställdas privatliv blivit mer kontrollerat av företaget. Vårt intresse för att fördjupa oss 

inom detta ämne grundar sig delvis i Greys (2009) resonemang om arbetets utveckling 

och hur dagens arbetsliv och privatliv sammanflätas när ledningen skapar 

medarbetarnas rädslor, förhoppningar, drivkrafter och ångest till en ledningsfråga. Grey 

(2009) menar att organisationen inkräktar på individens privata sfär. Om ledningen gör 

detta till en ledningsfråga för organisationen ställer vi oss frågande till var gränsen 

mellan arbetsliv och privatliv går? Vem är det som ska avgöra var gränsen går och om 

vad? I ett samhälle där tekniken rusar fram och medarbetare på många arbetsplatser har 

möjlighet att ständigt vara uppkopplade och arbeta hemifrån, undrar vi vad som ligger 

på företagets ansvar och vad individen ska få sköta själv? Idag är det en självklarhet 

inom IT-branschen att hänga med i den tekniska utvecklingen för att överleva ute på 

marknaden. I och med detta utrustas de anställda med det senaste inom tekniken 

gällande datorer och telefoner vilket bidrar till att de alltid är anträffbara. Förutsätter då 

företagsledningar att medarbetare verkligen är nåbara hela tiden, även utanför arbetstid? 

Hur hälsosamt är det att ständigt vara uppkopplad och ha möjlighet att arbeta och aldrig 

riktigt kunna slappna av? Vi vill undersöka om företagsledningar inom IT-branschen 

har koll på hur mycket deras anställda arbetar utanför ordinarie arbetstid och om de blir 

uppmanade att stänga av telefonen någon gång under kvällstid eller helg.  
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1.2.1 Privatliv och identitet 
I dagens samhälle har människors arbetsidentitet en större betydelse igen, då 

arbetsidentiteten genom historien haft en återkommande betydelse men som varit 

mindre relevant under vissa perioder (Tamm, 2012). Människor tar med sig identiteten 

från arbetet in i privatlivet på ett annat sätt. Detta för att människor i samhället 

förknippar individer med deras arbete och det får till följd att de anställda stannar kvar i 

sin arbetsroll även på fritiden. Att människor förknippar individer med deras arbete 

leder till att de anställda alltid representerar sin arbetsplats, både i arbetet och privat. De 

anställda är företagets ansikte utåt och förväntas alltid vara trevliga mot kunder oavsett 

om det är under arbetstid eller privat. Samtidigt förväntas det av många företag att 

medarbetarna ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet. Att alltid vara tillgänglig via 

telefon och mejl gör att individen aldrig riktigt kommer ifrån sitt arbete. Människan 

strävar efter att svara på frågan “vem är jag?” Vi söker efter att utveckla en identitet, en 

tillhörighet. Som vuxen vet vi vad som förväntas av oss för att bli accepterade på 

arbetsplatsen, den ständiga vetskapen om hur andra uppfattar oss gör att vi ändrar vårt 

beteende för att passa in (Tamm, 2012). Vem är det då som får oss att ta med arbetet 

hem? Är det vi själva som är mer uppkopplade av fri vilja eller pressas vi från ledningen 

att ständigt vara kontaktbara? Det blir som hönan och ägget-effekten, vad kom först 

egentligen, vem började? 

 

Privatlivet har genom tiderna varit mer eller mindre begränsat. Enligt Tamm (2012) 

diskuterade Freud för sjuttiofem år sedan om det “nya” samhället som en brist på frihet 

medan vi i dagens samhälle har en stor frihet. Vi anser dock att denna frihet har börjat 

begränsas då samhället blir allt mer övervakat. Med frihet kommer enligt Tamm (2012) 

ansvar medan tryggheten som går hand i hand med ordning försvinner. Då människor 

söker kontroll och trygghet så håller vippbrädan på att falla tillbaka till hur det var förr. 

Täpp (2014) ser en tydlig vändpund ske från frihet och privatliv då terroristattacken mot 

tvillingtornen i USA tog plats. Enligt Täpp (2014) var det då övervakningen på 

privatpersoner ökade och fler än du själv kan idag kontrollera vad du gör framför datorn 

i TV-soffan. Tamm (2012) stärker detta genom att beskriva att gränserna mellan det 

privata och offentliga har suddats ut. Vi är själva troligtvis den största orsaken till att 

vårt privatliv blir allt mer offentligt då vi går ut i sociala medier och berättar om våra 

åsikter, sjukdomar, problem och familjeliv. Tännsjö (2010) nämner också sociala 
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medier. Han skriver att det idag är vanligt att människor frivilligt lägger upp uppgifter 

om sig själv på Facebook, något som man tidigare naturligt hade valt att behålla för sig 

själv. Så vad är då privatliv idag? I boken Gränslöst arbete (Allvin et al., 2006) beskrivs 

det att vår sociala kompetens blir en allt mer viktig del av vårt arbete. De sociala 

nätverken som idag spelar en allt mer viktig roll i våra liv uppmanar till att vi tar med 

den sociala kontakt vi har på arbetsplatsen hem vilket även innebär att även arbetet 

följer med. Allvin et al. (2006) skriver att arbetet idag har övergått från att vara en 

kollektiv nyttighet och en gemenskap till att istället bli ett personligt utvecklings- eller 

överlevnadsprojekt.   

 

Att konstant vara uppkopplad är för många en stor stress och faktorer i privatlivet som 

kan bli påverkade är bland annat att vara mentalt närvarande när det kommer till sina 

barn. Företaget Högström & Co (2013) skriver om just detta i sin interna artikel och tar 

upp ett exempel där en pappa är med sin dotter på en ridlektion men klagar på att det är 

dålig uppkoppling inne i ridhuset. Denna pappa är inte mentalt närvarande i sin dotters 

aktivitet och detta brus, som författarna kallar det, stör våra liv så vi inte kan utnyttja det 

till fullo. I genomsnitt ägnar vi 58 minuter längre tid på Facebook än vi gör på våra egna 

barn per dag (Darmell, 2013). Högström & Co (2013) menar inte att vi ska gå tillbaka 

till den tid då vi fortfarande använde post istället för mejl utan förklarar att det är viktigt 

att lära sig hantera informationstekniken eftersom det kan uppstå en viss besatthet att 

vara tillgänglig dygnet runt (Högström & Co, 2013).  

 

1.2.2 Vad kan hända? 
Om chefer inte reflekterar över vad som är arbetsliv och privatliv kan det då leda till att 

människan i framtiden kommer att styras av organisationerna på heltid? Eftersom 

medarbetarna är tillgängliga dygnet runt menar vi att till och med chefen skulle ha svårt 

att skilja på arbetstid och ledig tid, chefsrollen står därför kvar i de privata relationerna. 

Om medarbetare tar med sig arbetet hem när dagen är slut funderar vi på varför. Är det 

för att få högre status på arbetet, mer uppmärksamhet från ledningen, få möjlighet till 

mer inflytande, att medarbetaren är ambitiös eller att medarbetaren vill visa chefen att 

man tar sitt arbete på största allvar? Om tiden som används för att arbeta hemma 

registreras så att lön för den tiden betalas ut får medarbetaren iallafall något för 
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besväret. Vi tänker dock att det måste vara svårt att hålla reda på alla små stunder då 

man tar upp mobilen för att bara läsa eller svara på något kort. I längden blir alla de där 

små stunderna till en lång stund och medarbetaren som inte registrerat får ingen lön för 

det. Vi ställer oss frågan om arbetsgivaren förväntar sig att en medarbetare med 

möjlighet att arbeta hemifrån på ledig tid gör det? Eller ingår det i medarbetarens 

uppgifter så att lönen täcker upp hur mycket som än arbetas på “fritiden”? Vi anser 

borde ligga i chefens intresse att följa lagar eller kollektivavtal där det står regler för hur 

mycket en person har rätt att vara sammanhängande ledig. 

 

Sammanfattningsvis ställer vi oss frågande till var går gränserna mellan arbete och det 

privata idag? Det vi i huvudsak vill undersöka för att besvara dessa frågor är 

identitetens påverkan, uppkoppling och hur vida en anställd som använder en 

smartphone kan lämna arbetet på arbetsplatsen. Vi har sett mycket forskning om dessa 

ämnen var och en för sig men de diskuteras inte i stor utsträckning tillsammans. Detta 

ser vi som en fördel då vi vill gå in på ett relativt outforskat ämne med hög relevans för 

dagens arbetsmarknad. 

 

1.3 Våra forskningsfrågor  
 

 Vilka blir effekterna av dagens ständiga uppkoppling hos en anställd inom IT-

branschen som har möjligheten att arbeta utanför ordinarie arbetstid? 

 Vem bestämmer var gränsen mellan arbetsliv och privatliv går?  

 Vilka kopplingar kan vi se att de anställdas identitet till arbetet har vid arbete 

hemifrån på ledig tid?  

 

1.4 Syfte  
I dagens samhälle med en teknikutveckling som rusar fram blir frågorna angående 

användning och konsekvenser mer och mer aktuellt. Vi har därför valt att fokusera på 

vilka effekterna blir i privatlivet med de anställda som har tillgång till den senaste 

tekniken dygnet runt. Övergripande undersöker vi områdena privatliv och identitet. Vi 

kommer utifrån de två områdena diskutera möjliga konsekvenser för att få en djupare 

förståelse om ämnet. 
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Vårt syfte med denna uppsats är att genom intervjuer och enkäter få en större överblick 

hur de anställda samt cheferna ställer sig i frågan om kopplingen mellan privatliv och 

arbetsliv i dagens konstanta, tillgängliga samhälle. Vi vill ta reda på i stor utsträckning 

identitet hos anställda påverkar om de arbetar hemma på ledig tid. Dessutom vill vi ta 

reda på vad ständig uppkoppling har för påverkan på anställda inom IT-branschen. I 

denna undersökning vill vi även skapa oss en förståelse om vad det beror på att arbete 

hemma förekommer och vilka faktorer som spelar in. 

 

1.5 Avgränsningar  
Vi har valt att avgränsa vårt arbete genom att endast undersöka företag inom IT-

branschen. Anledningen är att vi anser att de som arbetar inom IT-branschen hamnar i 

stor utsträckning inom vårt forskningsområde. Teknikutveckling går snabbt framåt och 

företag förutsätts och behöver då för sin egen överlevnad hänga med i takten. De 

anställda i IT-branschen anses som i många andra yrken representera företaget och i 

detta fall även produkterna de har att göra med. 

 

1.6 Disposition 
Dispositionen skapar för läsaren en tydlighet gällande arbetets innehåll och 

uppbyggnad. Därav har vi valt att beskriva varje kapitel var för sig för att skapa en 

tydlig överblick. Vi har valt att ha många underrubriker till varje kapitel för att göra det 

lätt för läsaren att hänga med i texten. 

 

Kapitel 1   

I vår inledning beskrivs rapportens bakgrund vilket leder till en problemdiskussion där 

vi har diskuterat fram våra frågeställningar och vårt syfte. 

 

Kapitel 2  

Kapitlet är benämnt “Metod” och redovisar hur vi har gått till väga när vi utformat 

uppsatsen. Vi beskriver vilken forskningsansats och forskningsstrategi vi valt och hur 

den empiriska och teoretiska data samlats in. Kritik till källor och metod finns också 

representerat i detta kapitel. 

 

Kapitel 3 
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Här presenteras relevanta teorier inom diskursen som stödjer den insamlade empiriska 

data vi genom enkäter och intervjuer fått tillgång till, vilket sedan är diskuterat i 

nästkommande kapitel som heter Analys. 

 

Kapitel 4 

All insamlad empirisk data, som består av en enkätundersökning med anställda inom 

IT-branschen och genomförda intervjuer med dess ledning är sedan sammanställd under 

kapitlet Empiri. 

 

Kapitel 5  

Empirin och teorin vävs ihop i efterföljande kapitel, titulerat Analys. Här har kopplingar 

dragits samt jämförelser studerats, statistiken presenteras och datan kommer analyseras 

med hjälp av de relevanta teorierna. 

 

Kapitel 6  

Därefter kommer kapitel Slutsats där vi har besvarat vår frågeställning och kapitlet 

innefattar uppsatsens huvudsakliga resultat.  

 

Kapitel 7 

Vidare i sista kapitlet, Slutdiskussion, redogör vi för våra reflektioner och 

rekommendationer i ämnet. Vi framställer i detta kapitel vad vi lärt oss längs resan och 

de tips och idéer vi har i frågan.  

 

Bilagor 

Vi har även valt att bifoga frågorna till enkäterna och intervjuerna.  

 

2. Metod 
 

I detta kapitel förklarar och diskuterar vi hur vi har gått till väga när vi genomfört 

undersökningen. Syftet med avsnittet är att ge läsaren en förklaring till hur uppsatsen 

har utformats samt för att ge en pålitlig bild av rapporten. Vi kommenterar vårt 

tillvägagångssätt och ställer oss kritiska till både metoden och till informationen som 

används genom arbetet. 
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2.1 Forskningsansats 
I vår rapport har vi först iakttagit verkligheten och det problem som vi utefter vårt 

intresse har formulerat. Teorin har då efter att vi samlat in empirin fungerat som stöd för 

att undersöka problemet och som en hjälp vid analys och vidare till det resultat vi 

kommit fram till. Inom forskningsansats finns två huvudsakliga tillvägagångssätt, 

induktion och deduktion. Vi har vid utformningen av uppsatsen till största delen använt 

oss av den induktiva processen. Den induktiva processen utgår från verkligheten, det 

vill säga den empiriska data som har samlats in, och teorin ansluts därefter utifrån datan. 

Induktion innebär alltså att ett problem först formulerats, och de teorier som finns inom 

diskursen läggs åt sidan tills vidare (Yin, 2013).  

 

Det induktiva tillvägagångssättet gav oss möjlighet att se hur verkligheten yttrar sig och 

utifrån det analysera problemet i anknytning till befintliga teorier. Vi valde ansatsen för 

vi anser att den gav oss mycket frihet. I den deduktiva processen hade vi istället utgått 

från en befintlig teori och behövt hålla oss inom ramarna för den. Genom att använda ett 

induktivt tillvägagångssätt kunde vi låta oss vara öppna för olika teoretiska vägar under 

processens gång. Vid en induktiv process anser vi att det är viktigt med en viss 

förförståelse i ämnet som studeras eftersom det underlättar när empirisk data samlas in. 

Vi anser att vi har den förförståelsen. Den grundar sig på vår egen vardag, att vi märker 

hur lätt det är att alltid vara uppkopplad och tillgänglig via telefon och mejl. Vi har även 

reflekterat över att vi under i stort sett hela studietiden där olika gruppuppgifter 

genomförts alltid har varit tillgängliga för att gruppmedlemmar ska kunna höra av sig, 

och att vi därefter även har “jobbat” på tid då vi bestämt oss för att vara lediga. 

 

Bryman & Bell (2005) menar att induktiv och deduktiv process ska uppfattas som 

tendenser istället för något entydigt som alltid gäller. Vi har därför valt att inte låsa fast 

oss vid just induktion eftersom vi anser att det försvårat vår process. De olika 

tillvägagångssätten har inslag av varandra, exempelvis uppvisar den induktiva 

processen ett drag av deduktion. Det kan vara så att vid genomförandet av en fas där en 

teoretisk reflektion utförs, kan forskaren komma att behöva samla in ytterligare 

empirisk data för att kunna avgöra gällande vilken eller vilka teorier som är hållbara för 
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studien. Ett sådant tillvägagångssätt kallas för upprepande, eller iterativ, som just 

innebär att gå fram och tillbaka mellan insamlad empirisk data och teori (Bryman & 

Bell, 2005). Vi har vid utformningen av denna rapport varit öppna för användningen av 

ett iterativt tillvägagångssätt med möjligheten att pendla mellan teori och data. Vi har 

därmed haft möjligheten att gå tillbaka och komplettera våra intervjuer med mer data 

om vi känt att något fattats. Under tiden då data insamlades hade vi dock inte något 

behov av att ta ytterligare kontakt med informanterna eftersom vi ansåg att den empiri 

vi fick in vid första tillfället var tillräcklig. Vi anser att detta tillvägagångssätt gav en 

bra möjlighet för oss att komma fram till vårt resultat. 

 

2.2 Forskningsstrategi  
Forskning utgår från en eller flera frågor eller problem. Varje forskningsbart problem 

kan åskådliggöras ur två olika perspektiv, kvalitativt eller kvantitativt. Vad vi vill få 

fram genom vår studie är enligt Olsson & Sörensen (2011) avgörande för vilken av de 

två strategierna som ska användas och en medvetenhet om vilken design som den egna 

forskningen utgår ifrån är viktigt att ha. Trost (2012) förklarar att kvantitativ och 

kvalitativ metod inte utesluter varandra utan med fördel kan användas tillsammans, 

vilket vi har valt att göra.  

 

Vi har alltså använt oss av en kvantitativ forskningsstrategi i form av en 

enkätundersökning för att samla in empirisk data. Den kvantitativa forskningens 

signalement är att ett objektivt synsätt används och att studierna ofta grundas på 

statistik. Vi valde att utforma en enkät för att kunna involvera många personer i vår 

studie. Enkäten gick ut till medarbetare som arbetar inom IT-branschen. Att använda 

denna strategi ger oss möjlighet att kunna se en större helhet. Forskaren har ofta enligt 

Olsson & Sörensen (2011) en kortvarig eller ingen kontakt med personerna som ska 

delta i undersökningen. Det leder till att strategin ger en statisk bild av verkligheten där 

variablers relation är viktigt. Strategin grundar sig på ett stort antal individer och utgår 

ofta från enkät-undersökningar vilket gör att forskaren på ett opartiskt och sakligt sätt 

kan bestämma och strukturera de frågor som ligger till grund för undersökningen 

(Olsson & Sörensen, 2011).  
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Då vi även haft kontakt med några av informanterna genom intervjuer har vi därför 

även tillämpat ett kvalitativt tillvägagångssätt. Kvalitativ forskning lägger ofta tyngden 

vid ord istället för vid siffror och statistik. När en kvalitativ forskningsstrategi används 

är det viktigt att se situationer ur deltagarnas ögon som inte bygger på en bild utarbetad 

i förväg. Vi är medvetna om att människor ofta har förutfattade meningar om saker, och 

i detta fall även vi utifrån vår förförståelse. Vid kvalitativ forskning tillhör det till 

vanligheten att engagera sig och göra observationer av en social miljö, utforma 

intervjuer, använda språkbaserade metoder som exempelvis diskursanalys eller bilda 

olika fokusgrupper (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi valde att genomföra ett antal 

intervjuer som även de delvis utgör den empiriska datainsamlingen. Då intervjuerna 

genomfördes förekom det även en del observation från vår sida gällande 

intervjupersonen och miljön. Intervjuerna gav oss möjligheten att undersöka hur ledare 

på It-företag uppfattar frågor som rör vår undersökning. Kvalitativ forskningsstrategi 

ger utrymme för egna beskrivningar och förklaringar av saker som finns i omgivningen. 

Det ligger sedan som grund för forskningen och till det problem som formulerats 

(Bryman & Bell, 2005). Olsson & Sörensen (2011) menar att forskaren ofta har 

långvarig kontakt med respondenterna och att resultatet grundar sig på ett litet antal 

individer. Forskningen är flexibel och frågeställningarna fördjupas successivt. Enligt 

Trost (2012) används kvalitativ strategi om man vill fokusera på förståelsen av 

individens beteende och resonemang. 

 

Enligt oss finns det för- och nackdelar med de båda strategierna och att använda de 

tillsammans anser vi vara det lämpligaste tillvägagångssättet för att nå svar på våra 

forskningsfrågor. I en kvantitativ forskningsstrategi där enkäter skickas ut kan många 

personer involveras i studien men det är dock svårt att förändra undersökningen under 

arbetets gång. En enkät är låst vid sina frågor och kan inte göras om efter behov. Där 

täcker den kvalitativa forskningsstrategin upp vid utformning av intervjuer. I och med 

en intervju kan återkoppling på ett djuparen plan till informanterna göras. Med hjälp av 

frågorna kan problemet ses ur deras ögon. En intervju behöver inte innehålla regelrätta 

frågor utan kan förändras utefter vilka svar som erhålls (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

En intervju ger även möjlighet till öppna svar, fri tolkning och diskussion vilket vi anser 

vara värdefullt i vår studie. Vi jämför våra svar från enkäterna med intervjuerna med 
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cheferna då vi ser detta ökar förståelsen för ämnet och likaså ger oss en bredare syn på 

hur ämnet uppfattas från två olika håll. Vårt val att kombinera de olika 

tillvägagångssätten anser vi vara lämpligt då ämnet kräver att det ses från olika 

perspektiv för att kunna få fram ett så korrekt resultat som möjligt.  

 

2.3 Undersökningsdesign 
I vår studie har vi valt att använda oss av tvärsnittsstudie som design för 

undersökningen. Själva designen brukar benämnas som att den utgör en ram för 

insamlingen och analysen utav den insamlade datan. Ett antal verktyg blir angelägna att 

titta närmare på för att se vad som passar in i studien. Verktygen kan exempelvis vara 

observation, intervjuer eller enkäter (Bryman & Bell, 2005). Anledningen till vårt val av 

att använda en tvärsnittstudie grundar sig på bredden information vi sökte. Enligt 

Bryman & Bell (2005) samlas information om ett fenomen i en tvärsnittsstudie in på 

bredden. Denna design innehåller ett antal komponenter där en av dem innebär att mer 

än ett fall studeras som kan avse exempelvis familj, individer eller organisationer. Vi 

har valde att genomföra en enkätundersökning och samtidigt utföra ett antal intervjuer. 

Vi kommer att använda oss utav två fall, medarbetare och chefer. En annan komponent 

som ingår i designen är enligt Bryman & Bell (2005) att insamling av data sker vid en 

viss tidpunkt från de olika fallen och att det finns ett sambandsmönster där all data 

samlas in samtidigt så att det inte går att manipulera någon av dem. Studien 

genomfördes vid en viss tidpunkt och enkätundersökningen och intervjuerna utfördes 

samtidigt så att vi inte kunde manipulera något av dem utifrån resultaten som kommit 

in. Vi har även i och med vårt iterativa tillvägagångssätt kunna pendla mellan empiri 

och teori vilket gav oss möjligheten att vara öppna för att komplettera våra intervjuer 

vid ett senare tillfälle. Det var i så fall inte för att manipulera någon data utan endast 

som ett komplement. Dock fanns aldrig behovet att gå tillbaka och komplettera. 

 

Som forskningsstrategi kan tvärsnittsdesign förekomma både i kvalitativ och i 

kvantitativ forskning. Bryman & Bell (2005) skriver om en undersökning som gjorts 

med tvärsnittsdesign där en enkätundersökning genomfördes men att det även förekom 

ett antal intervjuer för att komma närmare en valid undersökning. De menar att det var 

till fördel att använda av både enkäter och intervjuer. Detta kallas för triangulering och 
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förekommer inom tvärsnittsdesign eftersom det här inte finns en tydlig uppdelning 

mellan kvalitativ eller kvantitativ metod. I vår studie förekommer triangulering 

eftersom vi använder både en kvalitativ och en kvantitativ forskningsstrategi. Att 

använda triangulering är ett medvetet val då vi anser att vi kommer få en bredd och ett 

djup i vår insamlade empiriska data som kommer vara till stor hjälp då vi ska besvara 

våra forskningsfrågor.  

 

2.4 Datainsamling  
Insamlad data skiljs ofta åt i två olika typer. Den ena typen kallas för primärdata och 

den andra för sekundärdata (Patel & Davidson, 2011). Vi använder oss av relevant 

litteratur för att komplettera och stödja vår primärdata och undersökning. Vi är 

medvetna om att vara kritiska mot våra andrahandsreferenser för att kunna säkerställa 

reliabilitet och validitet. Vår viktigaste och största del i vår undersökning har varit vår 

primära data då vår intention har varit att studera våra forskningsfrågor ur ett 

individperspektiv som vi ansett kunna ge oss en trovärdig bild av hur det ser ut i 

vardagslivet. I våra intervjuer och enkäter ville vi få fram om cheferna och 

medarbetarna kan skilja på privat och arbetsliv samt vilken påverkan detta hade. 

 

2.4.1 Intervjuer  
Kvale (2007) skriver att det är viktigt att hålla frågorna korta och lättförstådda för att 

inte minsta den intervjuades intresse. Det är viktigt att tänka på hur frågorna formuleras 

för att få fram ett relevant svar till arbetet samt att det är viktigt att inte ställa ledande 

frågor då det begränsar vad i vårt fall chefen svarar. Kvale (2007) skriver om en narrativ 

intervjuteknik där fokus ligger i att låta den intervjuade berätta till stor del fritt. Vi anser 

att en narrativ intervju ger svar som inte är förväntade men användbara och vi har därför 

valt att hålla våra frågor till stor del öppna för diskussion med följdfrågor som kommer 

naturligt i samtalet, dock har vi valt att skriva ett fåtal förslag på följdfrågor för att 

undvika att frågorna ska bli ledande. Vår teknik påminner om en semi-strukturerad 

intervju som beskrivs enligt Thomas (2011) att frågorna inte är skrivna i sten men har 

en struktur med förskrivna förslagsfrågor för att inte missa viktiga områden som är 

relevanta för arbetet samt att undvika att frågeställningarna blir ledande. 
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Intervjufrågorna är medvetet mer djupgående för att hjälpa oss bygga upp en bild av hur 

företag hanterar problemet vi har formulerat. 

 

Saunders et al. (2009) förklarar att de finns flera fördelar med intervjuer i standardiserad 

form. Personlig intervju där en person sitter ner med informanten skapar ofta mer 

trygghet vilket kan leda till att mer öppna svar ges. När kontakten togs med 

informanterna lät vi dem välja vart intervjun skulle äga rum. Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2011/2011) menar att var intervjun sker kan vara en avgörande faktor för vilken 

information som informanten väljer att dela med sig av. Alla våra informanter bad oss 

att komma till deras arbetsplats vilket vi tolkar som en trygg miljö för dem. Vi valde att 

genomföra intervjuerna där endast en av gruppens medlemmar närvarade åt gången. Vi 

ville inte att informanten skulle känna sig underlägsen oss då vi i så fall annars hade 

varit två eller tre mot en. Vi menar att detta sätt att intervjua ger personen mer trygghet 

och att hen därmed ger mer öppna och djupgående svar. Detta ger oss även en bra 

möjlighet att få mer detaljerade uppgifter. Det negativa med att intervjua ensam är att 

risken för misstolkning eller att missa betydande kroppsspråk ökar.  

 

 

Vi valde att spela in intervjuerna. Anledningen till det var att vi inte ville missa relevant 

information. Vid inspelning kunde vi lätt gå tillbaka och lyssna på vad som sas. Under 

intervjun kunde vi även minska antecknandet och rikta full uppmärksamhet till den vi 

intervjuade och ha ögonkontakt vilket vi anser vara till stor fördel för den intervjuades 

trygghet. Vi är medvetna om de risker som kan förekomma i samband med inspelning 

dels för den intervjuade och dels för tekniken. Enligt Jacobsen (2012) reagerar många 

negativt med att blir inspelade. Det kan till och med vara så att vissa inte pratar alls då 

de får syn på en inspelningsmaskin. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011/2011) menar 

att det är lämpligt att inleda intervjun med att presentera syftet med att spela in och 

därefter be om personens samtycke. Alla våra informanter sa att det gick bra att spela in, 

dock var det någon som påpekade att ljudfilen endast fick spelas upp för gruppens 

medlemmar.  
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I och med att vi valde att spela in gavs möjligheten till att observera miljön och 

beteenden hos informanterna. Yin (2013) påpekar att just observationer är ett värdefullt 

sätt att samla in data då de egna sinnena används vilket kan användas som en sorts 

primärdata. Det är enligt Yin (2013) svårt som undersökare att spela en helt passiv roll 

vid intervjuer på grund av observationerna om automatiskt görs successivt. Vi kunde 

under våra intervjuer hålla ögonkontakt vilket gav oss intryck över vilken känsla som 

fanns när en fråga ställdes. Hur förändringar i miljön såsom störande ljud påverkade 

samt hur miljön i sig såg ut. 

2.4.2 Enkäter  
Vid en enkätundersökning skriver Ejlertsson (2005) att det är viktigt med noggrannhet 

och eftertanke innan frågorna ställs. Frågorna ska ha en tydlig relevans till arbetet och 

bör ha en tydlig relevans till problemdiskussionen för att bli så naturliga som möjligt till 

arbetet. Vi har därför utifrån vår problemdiskussion noggrant tagit fram ett fåtal frågor 

som besvarar vårt val av fokus. Vi valde att hålla enkäten kort för största möjliga 

kvantitet av svar då vår fokusgrupp har mycket att göra och lite tid att avsätta för att 

besvara enkäten. För att underlätta har enkäterna skickats ut via mail till medarbetarna 

på företagen där vi förtydligat att enkäten är anonym då vår avsikt är att de ska känna 

sig trygga med att besvara den utan att någon ska kunna peka några fingrar. Vi anser 

även att med denna trygghet har svaren blivit mindre påverkade och därmed ärligare 

vilket är viktigt för vår undersökning då resultaten blir mer korrekta. Ejlertsson (2005) 

skriver att det är viktigt att skicka med ett följebrev vid enkätundersökningen där 

anonymitet, etik och vad undersökningen kommer att användas till ska redogöras. Detta 

på grund av informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckekravet och 

nyttjandekravet då de som besvarar enkäten inte ska undgå någon viktig information om 

deras rättigheter. Vi har formulerat ett följebrev som finns bifogat i bilaga. 

 

För bästa svarsfrekvens har vi noggrant studerat utformningen av enkätformuläret. Vi 

formulerade frågorna på ett sätt så de var lätta att förstå och vi gjorde enkäten 

lättillgänglig genom att skicka ut den via mejl. Vår tanke var från början att det skulle 

bli lätt att sammanställa resultatet då all information fanns på samma länk. Detta var 

tänkt att underlättat för både oss och de medarbetare som valt att svara på vår enkät då 

ett program sammanställer datan automatiskt och färdiga alternativ som kan kryssas i 
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minimerar tidsuppehållet från arbetet för medarbetarna inom utvalda företag något som 

Trost (2012) störtar i sina teorier. Han menar att programmet som används ger en bra 

överblick och gör datan mer lättillgänglig. Dock föll det sig så att ett av de involverade 

företagen ville att enkäten endast skulle visa resultatet för just det företaget. Då det inte 

gick att urskilja svaren från företagen separat var vi tvungna att utforma ytterligare en 

länk, dock med samma frågor, till bara dem annars ville de inte ställa upp i 

undersökningen. Det som från början skulle varit något lätt att sammanställa blev mer 

komplicerat i och med två länkar. Dock ansåg vi att det var värt arbetet då 

svarsfrekvensen från dem var av stort värde för oss.  Vi är medvetna om att detta gör att 

vi lättare kan missa någon siffra när vi sammanställer men vi har försökt att vara så 

noggranna som möjligt.  

 

Vi utgick ifrån Trost (2012) när vi formulerade vår enkät då han tar upp viktiga delar 

som bör genomföras vid en enkätundersökning. Frågorna i formuläret ska stå i en bra 

ordning där de som är relaterade ska vara i anknytning till varandra. Trost (2012) menar 

att ordningen frågorna sätts i är av stor vikt om hur frågorna uppfattas och besvaras. De 

frågor som är i formulärets början ska uppfattas som vänligt inställda och göra att 

svararen har viljan att fortsätta svara. Att vara konsekvent är viktigt enligt Trost (2012) 

och att samma språk används genom alla frågor. Vi har försökt placera våra frågor som 

är kopplade till varandra på samma ställe eftersom vi anser att det är viktigt hur frågorna 

är ställda precis som Trost (2012) påpekar. Redan då vi började skriva enkätfrågorna så 

valde vi att sätta några mer neutrala frågor i början för att mjuka upp svararen och detta 

gjorde vi även på våra intervjufrågor. Genom alla frågorna har vi varit noga med att 

skriva Du då vi anser detta vara mer personligt och vi hoppas på att ge en känsla att 

lätthet för att öka realiteten och validiteten i svaren 

 

Vi förvarnade de företag som vi har varit i kontakt med och skickat ut enkäter till. Vi 

har fått det förklarat i Trösts (2012) bok att det kan vara positivt att förvarna och att 

detta kan leda till större svarsfrekvens. Intervjupersonerna är förvarnade men vi har inte 

kunnat nå medarbetarna som besvarat enkäterna då vi endast haft kontakt med cheferna. 

Vi skickade länken till enkäten till cheferna som sedan vidarebefordrade den till 

medarbetarna.  
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2.4.3 Bortfall 
Eftersom det var cheferna som skickade ut enkäterna till medarbetarna hade vi ingen 

kontroll över hur många som skickades ut. Vi uppskattar det utskickade antalet enkäter 

till 130 varav vi fick in 85 svar.  Gällande bortfall så är vi medvetna om att vi inte hade 

så stor kontroll över om alla medarbetare fått tillgång och tillfälle till att svara på 

enkäten. Vi har i så möjlig mån det gått gjort frågorna okomplicerade och rättfram för 

att de svarande inte ska kunna missförstå. Alla frågorna i enkäten var obligatoriska att 

besvara för att det skulle vara möjligt att skicka in. Bortfallet misstänker vi berott på 

långa helgledigheter i de dagar som enkäterna skickades ut och det kan hända att mejlet 

hamnade långt ner i mejlboxen som sedan glömdes bort. Samtliga kontaktpersoner som 

hjälpt oss med undersökningen har stöttat oss och uppmanat medarbetarna till att svara 

då de ansett att undersökningen kan gynna företagen. Vi förväntade oss inte en bra 

svarsfrekvens på grund av ledigheterna men är nöjda med de svar vi fått då de gett oss 

en bred och ändå tydlig överblick av våra frågeställningar.   

2.4.4 Urval 
Vi har genomfört fyra intervjuer med chefer på fyra olika It-företag och vi har dessutom 

skickat ut en enkätundersökning till fem företag inom samma bransch för att få en bred 

empirisk information. Vid intervjuerna har vi själva valt ut de personer som vi anser 

varit lämpliga för vår studie. Personerna vi valde att kontakta besatt relevanta positioner 

med en bra överblick över organisationen och sin avdelning. Vi ville ha personer som 

hade bra helhetssyn på hur personalen arbetade då vi även var intresserade av hur 

cheferna ansåg att medarbetarna påverkades inom det som rör vårt forskningsområde. 

Då vi har nära kontakter inom de utvalda företagen har det varit lätt för oss att navigera 

och finna passande personer för våra intervjuer. Våra källor vid intervjuerna sitter på en 

högre position på företag inom IT-branschen och har ett helhetsperspektiv över 

företaget samt medarbetarna. När relevanta undersökningar ska utföras menar Andersen 

(2011) att det är viktigt att samla in data via trovärdiga och tillförlitliga källor. Om 

intervjuer ska göras ska de individer som är de mest relevanta i undersökningen 

intervjuas, om inte rätt personer blir intervjuade kan detta leda till att den insamlade 

datan blir ofullständig och oanvändbar. Svaren från cheferna vill vi jämföra med de svar 

som vi valt att samla in i enkätform bland medarbetare för att se om de ser på 

forskningsområdet på samma sätt eller om deras visioner skiljer sig åt.  
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Medarbetarna arbetar med försäljning, kundkontakt och produktutveckling. De flesta av 

dem har reglerad arbetstid som innebär 8-17, dock förekommer det möjlighet för vissa 

att använda sig av flextid då privatlivet “kommer i vägen”. Företagen vi valt att skicka 

ut enkäter till har till stor del haft en koppling till våra intervjukontakter men några av 

företagen är valda utifrån att de är stora och välkända företag inom IT-branschen som vi 

ansåg ha hängt med i utvecklingen och då var ytterst relevanta för vår studie. Vi kände 

att den data vi samlat in var tillräcklig för att göra en övergripande studie som kunde 

appliceras i Sverige. Eftersom vi samlat in vår data hos svenska företag anser vi att det 

är bäst att applicera studien nationellt. Vi anser att det går att applicera studien även 

internationellt men vi ser helst att man då studerat internationella företag istället.  

 

2.5 Bearbetning av insamlad data 
Vi har under hela perioden haft vår insamlade data i åtanke och analyserat det 

kontinuerligt genom diskussion inom gruppen. Patel och Davidsson (2011) redogör för 

att forskaren löpande under studien ska reflektera och analysera den insamlade 

informationen. Alvesson & Sköldberg (2008) påpekar att just kvalitativ forskning ofta 

innefattar ett empiriskt material som är svårt att överblicka. Med det i åtanke valde vi att 

så fort all insamling av primärdata var klar att transkribera intervjuerna och därefter 

formulera rubriker utifrån våra enkätfrågor och intervjuguide som en hjälp att bearbeta 

vårt material. Genom att jämföra informanternas svar i enkäten och intervjuerna med 

rubrikerna kunde vi se vart materialet hörde hemma. Strax efter att vi bearbetat 

materialet fann vi lämpliga teorier att kunna luta oss mot i analysen. Vi valde även att 

påbörja analysen tätt inpå bearbetningen av materialet just för att vi då hade allt färskt i 

minnet. I vår planering för studien har lång tid avsatts för bearbetning av slutsatsen då 

vi anser att det är viktigt att texten författades på ett intressant, attraktivt och tillgängligt 

sätt för läsaren.  

 

Vi ville vid enkäterna göra det effektivt för de svarande då vi inte vill att de ska känna 

av tidspress att de inte hinner svara korrekt. Vi valde att göra kryssfrågor där vissa var 

menade att fylla i flera svar medan andra frågor var utformade för bara ett 

svarsalternativ. Under frågorna valde vi att ha fyra svarsalternativ som tvingade 
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respondenterna att ta ställning, vi använde oss alltså inte av något mittenalternativ då vi 

anser att många kryssar i den rutan för att det ska gå så snabbt som möjligt att besvara 

enkäten. Vi är medvetna om att det finns individer som anser sig ligga mellan 

svarsalternativen och att alla svar därför inte är helt korrekta, något vi haft i åtanke vid 

bearbetning av enkäten. Dock anser vi att vår metod överväger och ger oss fler korrekta 

svar då våra respondenter måste känna efter och inte bara svarar med ett mitten 

alternativ för att det är lättast. I enkätformuläret förekommer det två frågor som rör 

ålder och kön. Vi har under bearbetningen av datan inte tagit dem i beaktande då två 

olika länkar inte gjort det möjligt att ställa frågor i samband till varandra. Dessutom tog 

det lång tid att sammanställa de två enkätundersökningarna för hand. Vi hade gärna 

diskuterat och tagit ålder och kön i beaktande under uppsatsen gång då vi finner ämnena 

intressanta, dock räckte tiden inte till.  

 

2.6 Forskningsetik  
Vi menar att ämnet idag är ytterst relevant då uppkoppling har blivit en stor del av vår 

vardag. Detta arbete kan användas i ett positivt etiskt syfte för att hjälpa företag förstå 

vad som ligger till grund för de utsuddade gränserna mellan arbetsliv och privatliv 

genom ny teknik. Det är en viktig fråga som gäller inom många företag speciellt inom 

IT-branschen. Forskningen angående uppkopplingens påverkan på privatlivet är inte så 

bred sedan tidigare vilket gör vår undersökning intressant för alla i arbetslivet som har 

möjlighet att arbeta hemifrån.  

 

Forskningen kan användas på fel sätt i form av blottade uppgifter vid empirisk 

datainsamling och kan skada integriteten, vi har därför valt att undvika detta i form av 

full anonymitet genom arbetet bland de som besvarat enkäter och intervjuer. När en 

forskning genomförs är målet att finna fakta som kan lösa problem och som vidare kan 

leda till nya kunskaper. Då en forskning genomförs med hjälp av andra människor är 

det viktigt att ta hänsyn till dessa så att de inte på något sätt tar illa upp. Människor har 

rätt till integritet och ett skydd mot insyn i privatlivet (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Olsson & Sörensen (2011) talar om grundläggande etiska principer som gäller i alla 

relationer mellan människor som dels handlar om att var och en ska respektera andras 
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förmåga till autonomi och integritet. Personer ska vara medbestämmande i frågor som 

rör dem själva vilket vi har tagit i beaktande då vår empiri har införskaffats. Vi har låtit 

våra informanter själva avgöra om de vill ställa upp i vår undersökning och möjlighet 

till anonymitet har givits. En princip som Olsson & Sörenssen (2011) talar om är att ha 

respekt för undersökningspersoner och att inte utsätta någon för skada. Alla människor 

ska behandlas lika, vårt urval av informanter gjordes därför enligt vetenskapliga 

normer. Då alla informanter i vår undersökning varit anonyma har vi med stor 

noggrannhet låtit det vara så även när vi författat uppsatsen. Vi har därför valt att kalla 

alla informanterna vid olika efternamn. Anledningen till det var för att vi inte ville att 

någon läsare skulle kunna ha förutfattade meningar eller dra slutsatser för att 

informanten var kvinna eller man. Nu valde vi istället att kalla informanterna för “hen” 

istället för hon eller han. 

 

Reglerna inom forskningen rör enligt Bryman & Bell (2005) anonymitet, frivillighet 

samt integritet. Författarna har en checklista tillgänglig de kallar för “Checklista över 

frågeställningar som blir aktuella i samband med etiska problem”. Vi har granskat och 

tagit till oss all information i checklistan för att vara säkra på att vårt uppträdande 

gällande denna studie är etiskt korrekt. Vi har även varit noga med att följa de principer 

som finns till hands att tänka på vid företagsekonomisk forskning. Att inte göra intrång i 

undersökningspersoners privatliv har varit en viktig aspekt för oss. Vår studie handlar 

om privatliv men vi har tagit undersökningspersoners integritet i beaktande när vi 

utformat enkät- och intervjufrågor. Frågorna rör bara undersökningspersoners syn på 

hur deras privatliv påverkas och tar inte upp något som kan avslöja deras privatliv på 

något sätt. 

 

2.7 Kvalitetdiskussion  
För att uppnå ett så korrekt resultat som möjligt har vi försökt vara så noggranna som vi 

kan när vi utfört de olika momenten i vår undersökning. Vi gjorde enkäterna lätta att 

förstå för att minska missförstånd och vi genomförde intervjuerna utan att försöka styra 

in våra intervjupersoner åt något håll. Vår undersöknings externa validitet anser vi vara 

stor då vi ser vår undersökning som en studie andra forskare kan tillämpa och använda 

sig av för att förstå det uppkopplade samhället. Vi anser även att andra forskare som 
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utför samma undersökning kommer uppnå samma resultat som vi. Validitet förklarar 

Jacobsen (2002) som graden av noggrannhet och hur väl utförd undersökningen är av 

forskarna samt om studien blev som den var avsedd. Enligt Ghauri och Grönhaug 

(2005) skiljer sig intern och extern validitet där den interna validiteten menas med hur 

två olika variabler påverkas av varandra. Den externa validiteten menas med 

undersökningens relation till verkligheten vilket betyder i hur stor utsträckning 

undersökningen kan användas av andra forskare i deras forskning. Författarna menar att 

det finns extern validitet om utomstående forskare kan uppnå samma resultat. 

 

För att få en bra validitet i sina intervjuer bör man enligt Denscombe (2004) vara väl 

förberedd själv men också förbereda intervjupersonerna. Våra olika intervjupersoner är 

förberedda flera veckor innan en intervju äger rum och vi försöker att uppnå en så stabil 

och konsekvent miljö som vi kan för att skapa en tillförlitlig mätning. Vi är väl 

medvetna om att en exakt miljö hos våra olika intervjupersoner och att enkätsvaren från 

medarbetarna är svårt att uppnå så vi har tagit med detta i våra beräkningar om 

validiteten och reliabiliteten. Då Trost (2012) menar att reliabilitet är samma sak som 

stabil och mätningen man gör är tillförlitlig. Det vill säga att alla intervjuade ska ha 

samma förutsättningar, vara på samma humör och bli frågade exakt samma sak. Han tar 

upp kongruens där frågornas likhet mäter samma sak, precision handlar om de svar som 

registreras, objektivitet förklarar Trost (2012) som att olika intervjuare kommer fram till 

samma resultat och sist konstans som betyder att exempelvis tiden inte ändras. 

Kongruens förklarar Trost (2012) som relevant när man gör enkätundersökningar. Det 

handlar om att frågorna av en viss typ är olika ställda för att få olika synsätt på något. 

Gällande precision så betyder det att ju lättare det är för den svarande att svara desto 

precisare blir svaren. Objektivitet är när frågorna uppfattas på samma sätt för de 

svarandena. Konstans är även detta viktigt då detta handlar om att en fråga ska kunna 

ställas på olika tillfällen men att man ändå ska få fram samma svar.  

 

Vi har haft kongruens i åtanke vid utformandet av vår enkät då vi har ställt liknande 

frågor med annan vinkling för att få en bra överblick och insyn i svaren. Vid vår 

enkätutformning använde vi oss av kryssfrågor som är lätta att fylla i och vi valde att ha 

fyra eller fler svarsalternativ. Detta för att få precisare svar. Vi är medvetna om att 
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precisionen i svaren inte kan bli helt korrekta då vi valt bort att de svaranden kan fylla i 

egna svar då vi ansåg att detta var för tidskrävande. Vi har försökt att uppnå objektivitet 

i våra frågor så våra svaranden uppfattar frågorna på ungefär samma sätt. Reliabiliteten 

gällande enkäter och kvantitativa studier blir högre, enligt Trost (2012), ju mer 

standardiserad situationen är. I kvalitativa studier behövs en låg standardisering för att 

få en mer korrekt uppfattning om tankar och beteenden. Att använda sig av svåra ord 

kan även detta minska reliabiliteten då frågan lätt kan missuppfattas.  

 

I både våra enkätfrågor och intervjufrågor har vi valt att använda ett lätt ordförråd för att 

öka reliabiliteten och minska missförstånd hos de svarande. Däremot är våra frågor i 

våra intervjuer mer ingående då våra intervjupersoner har möjlighet att prata fritt till 

skillnad från medarbetarnas enkäter. För att få ta del av de tankar och beteenden hos 

våra intervjupersoner har vi valt att ha en låg standardiserad situation. Vi har befunnit 

oss på deras arbetsplats och intervjuar en mot en för att undvika så mycket stress och 

störning som vi kan uppnå under omständigheterna. Vi valde att vara passiva och 

försöka få våra intervjupersoner att själva spinna vidare i frågorna för att få ett så 

korrekt svar som möjligt.    

 

2.8 Källkritik  
Att referera är en grundläggande del av en akademisk rapport, enligt Patel & Davidsson 

(2011) måste uppgifter lämnas om vart den samlade datan är hämtad ifrån. I största 

möjliga utsträckning bör originalkällor användas i första hand då enligt Jacobsen (2012) 

är andrahansreferenser tolkade och inte alltid helt korrekta. Det gäller att vara kritisk då 

varje person väljer ut information som passar sin åsikt bäst och tolkningarna kan vara 

riktade till författarens fördel. Vi har därför valt att förhålla oss till en checklista då vi 

studerat våra använda källor för att se om de är trovärdiga eller inte. Checklisan fann vi 

i boken Källkritik på Internet av Alexanderson (2012) och checklistan består av frågor 

som bland annat "vem står bakom källan?" och "varför är källan skapad?" (2012:11). 

Trots att checklistan är för Internetkällor anser vi att den även gäller för litteratur såsom 

böcker och artiklar. Vi har därför noggrant granskat vart källorna är tagna och studerat 

ett flertal olika källor med liknande information för att skapa trovärdighet i vår text.  

 



Hanna Johansson, 800925-4841  Kandidatuppsats 

Ida Sjöö, 910512-3344    

Anna Svensson, 920923-0524 

 

31 
 

Vi är extra kritiska till källor tagna från Internet då enligt Alexanderson (2012) är dessa 

källor ofta mindre trovärdiga på grund av att Internet är så stort, rykten sprids lätt samt 

att självpublicerande källor med okunskap helt enkelt kan publicera texter utan verklig 

vetskap om ämnet. Även anonymiteten kan vara ett problem då författaren kan uppge 

sig för att vara någon annan än vem denne egentligen är. Vi har granskat källorna och 

undviker i stor grad opålitliga källor. Vi har dock valt att samla inspiration från 

krönikor, tidningar och artiklar utan pålitlig källa, dock har dessa inte använts som 

grund för teori utan de har helt använts för att grunda våra idéer. Vi har tagit risker och 

använd oss av andrahandsreferat då vi med avsikt velat vidga våra vyer men vi har ställt 

oss kritiskt till den hämtade informationen. 

 

3. Teori 
 

Nedan presenteras de teorier vi valt att använda. De beskrivs här och kommer senare 

vara ett stöd vid analysen av empirin då vi har som mål att stödja resonemang av vad 

våra informanter sagt. Vi vill dra kopplingar och se likheter till empirin som vid senare 

under rapporterna kan besvara våra forskningsfrågor. 

 

3.1 Privatliv 
Vad är privatliv? - “Den del av ens liv som man vill skydda från insyn” (Synonymer.se, 

2014). I artikeln Privacy at work (Sundstrom et al., 1980) beskrivs integritet som en 

kontroll över överföring av information av sig själv. De skriver att vissa är mer öppna 

med denna information och vissa vill hålla den mer hemlig. Tännsjö (2010) ifrågasätter 

vad privatliv egentligen är och om det är nödvändigt då vissa människor inte tycks 

behöva den. Vissa lämnar öppet ut sitt privatliv i media och tycker om det medan andra 

håller det privata privat. . Han diskuterar människors integritet och att vissa har mindre 

och andra mer. Dagens samhälle har medfört förändringar i vår vardag. Det privata 

gränserna suddas ut allt mer och vi blir allt mer offentliga. Personlig integritet står för 

människors rätt att behålla hemligheter och ger människor rätten att skydda sitt privata. 

Det finns lagar i Svenska samhället som är menade att skydd individers integritet men 

Tamm (2012) ställer frågan om vi är skyddade när vi använder oss av Internet. De 

meddelanden som skickas och våra privata filer finns enkelt tillgängliga för de som 

känner för att snoka. Arbetsgivare har möjligheten att bevaka sina anställda vare sig de 

http://www.synonymer.se/?query=ens
http://www.synonymer.se/?query=skydda
http://www.synonymer.se/?query=insyn
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sitter vid arbetsdatorn eller använder sig av sin privata telefon och det är inte ovanligt 

att arbetsgivarna utnyttjar denna möjlighet (Tamm, 2012).   

 

Chigona et al. (2011) skriver i sin artikel Synchronised smartphones att det idag inte 

bara är lätt att ta med arbetet hem utan att ta med privatlivet in i arbetslivet. Det blir allt 

vanligare att anställda plockar med sig sina privata telefoner in på arbetsplatsen och 

kopplar upp dem till arbetsrelaterade program så som jobbmejlen. Allvin et al. (2006) 

beskriver också att när gränserna luckras upp kommer även privatlivet att invadera i 

arbetslivet. De menar att många högkvalificerade arbeten blir alltmer personliga och 

individualiserade. Allvin et al. (2006) ser både för- och nackdelar med att privatlivet 

invaderar i arbetslivet. Fördelarna är att arbetet blir smidigare och flyter på bättre 

eftersom samarbetet tenderar till att blir personbundet. Nackdelarna är att människor 

riskerar att dras in i oväsentliga intriger och beroendeförhållanden. Det kan även hända 

att alla medarbetar inte får vara med och stängs ute på oklara grunder eller helt enkelt 

för att de inte passar in i gänget. Då det inte finns tydliga ramar vart gränserna går 

menar Allvin et al (2006) kan resultera i att enskilda personer har frihet att tillfredsställa 

sina egna behov eller ta plats på andras bekostnad. 

 

3.2 Arbetsliv 
Sennett (2013) diskuterar problematiken med den snabba förändringen på 

arbetsmarknaden. Han menar att den moderna tidens kapitalism i form av globalisering, 

masskonsumtion och outsourcing gör att människor blir ofria i arbetslivet. Trots att 

utfallet av vår undersökning inte kommer att diskuteras eller knytas till dessa globala 

faktorer så anser vi att studien inte sett ut som den gör utan tanken på arbetsmarknadens 

snabba förändring. Även Allvin et al. (2006) belyser marknadskrafternas ökade 

inflytande och menar att det inte bara har påverkat arbetsmarknaden som helhet utan 

även kommit närmare och blivit mer påträngande för individen. Författarna pratar om 

“det nya arbetslivet” som en följd av globaliseringen. Allvin et al. (2006) menar att det 

har skett en stor förändring på arbetsmarknaden. Konkurrens är en stor och viktig del 

för företagen och det har gjort dem mer konkurrensmedvetna. Detta har gjort att de har 

tagit bort de mindre lönsamma aktiviteterna och ändrat fokus mot maximal lönsamhet. 

De menar att regelverket inom organisationerna har blivit mer avslappnat och att det 
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istället har utvecklats nya regler som förutsätter att individerna själva ska anpassa sitt 

arbete till den ständiga pågående förändringen. Målen inom företaget har istället blivit 

medarbetarnas uppgift att definiera och det är individerna själva som ska lägga upp 

arbetet för att nå dessa mål. Allvin et al. (2006) menar att i och med att individerna 

måste anpassa sig hela tiden har gemenskapen i arbetslivet suddats ut och att arbetet 

mer är som ett personligt utvecklings- eller överlevnadsprojekt. Allvin et al. (2006) 

skriver att detta ökar pressen hos de anställda men de menar att det är en viktig 

förändring för företag för att anpassa sig till den föränderliga marknaden. 

 

Darmell (2013) tar upp härvaro som något han anser både chefer och andra individer 

ska arbetade för.  Han tar upp att en chef aldrig kan bli riktigt uppskattad av sina 

medarbetare om denne låter sig distraheras av plingande ljud som exempelvis 

mobiltelefoner. Enligt Darmell (2013) är ett möte där alla är härvarande ger både ett 

effektivt, produktivt och utvecklande möte. Som tidigare skrivits menar Darmell (2013) 

att multitasking är inte effektivt även om många ser det så. Han tar upp exempel på en 

person som både ha Excel igång samtidigt som mejlen är uppe. Trots detta ineffektiva 

arbetssätt finns det sätt för människan att träna upp hjärnan för att uppnå bättre fokus. 

Darmell (2013) skriver att ett bra träningssätt är att bara fokusera på en sak i olika långa 

intervaller och att i lugn och ro fokuserar på en arbetsuppgift och slutför den innan man 

börjar på nästa. Vårt beroende i sociala media och teknologin gör att vi missar 

omvärlden enligt Darmell (2013). Detta i sin tur påverkar ens arbete på olika sätt och 

även hälsan. För att skapa resultat behövs ett fokus enligt Darmell (2013). Enligt studier 

som han tar upp är att om man multitaskar och har många bollar i luften så minskas 

personens kapacitet till att utföra uppgifterna och minnet blir sämre. Att kvaliteten blir 

sämre vet man sen innan men han menar att den förlorade tiden som kommer av detta 

fokuseras det inte lika mycket på. Han tar även upp att vårt samhälle skapar detta 

beteende med att multitaska och att fokusera på olika saker samtidigt. Darmell (2013) 

förklarar även att det är svårt att bara fokusera på en sak när alla andra runt dig arbetar 

med olika saker på samma gång.  

 

Detta uppkopplade samhälle bidrar inte heller bara till ohälsa utan Darmell (2013) 

förklarar att det påverkar andra runt oss också. I privatlivet påverkar det vår familj och 
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vänner och i arbetslivet arbetskamraterna. Han tar upp ett exempel på ett möte där det 

ofta händer att de punkterna på agendan inte är så intressanta alltid utan att det är lätt att 

fly in i teknologins värld för att fördriva tiden. Detta är uppenbart och uppmärksammas 

lätt vilket påverkar de övriga på mötet och även den person som står och presenterar 

ämnet. Detta beteende uppfattas, enligt Darmell (2013) som respektlöst och inte bara 

mot de andra mötesdeltagarna utan också mot organisationen. Det kan uppkomma 

viktig information som personen missar vilket ökar risken för att det sker missförstånd 

senare.  

3.2.1 Ledighet 
Nyholm & Sundin (2012) berättar att övertidsarbete är de timmar som överskrider den 

normala arbetstiden på 40 timmar per vecka. De skriver att övertidsarbete endast får 

uppgå till 48 timmar under en fyraveckorsperiod och max 200 timmar per kalenderår. 

Dock gäller ej detta för övertid som sker under förhållanden som arbetsgivaren inte kan 

kontrollera (Nyholm & Sundin, 2012). Darmell (2013) skriver om olika studier som 

gjorts gällande övertidsarbete och förklarar att detta kan ge negativa bieffekter om en 

person jobbar övertid i längre perioder. Några bieffekter som kan uppstå är bland annat 

att man får svårare att dra slutsatser och sämre korttidsminne. Att jobba för mycket 

övertid påverkar också sömnen och kan ge sömnstörningar. Studier visar även på att de 

personer som mår bäst är de som arbetar fyrtio timmars arbetsveckor och inte jobbar 

över. Trots att detta är ett effektivt arbetssätt så förklarar Darmell (2013) att det medför 

många negativa effekter. Den sociala kontakten blir lidande och missförstånd sker 

mycket lättare i text än i tal. Teknologin gör oss, enligt Darmell (2013), sämre på både 

kommunikation och känslor både i privatlivet och i arbetslivet. Han menar att många 

präglas av den konstanta uppkopplingen och det är många som har svårt att veta var 

gränsen går mellan ledighet och arbete. 

 

För lite mer än tio år sedan var det fler som ville ha mer tid enligt Darmell (2013). Han 

förklarar att detta var innan Internet började växa på allvar och sociala medier tog ett 

stort kliv in i våra liv. Författaren anser att tid skulle vara svaret även idag. Detta trots 

att en stor del av människorna spenderar sin lediga tid uppkopplade på sociala medier 

bland mycket annat. Darmell (2013) diskuterar effekterna av detta beteende och menar 

att snittet på vad som en person använder sig av sociala medier är 74 minuter om dagen. 
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Han fortsätter förklara att enligt undersökningar så spenderas endast 17 minuter av en 

förälders tid på sina barn varje dag. Författaren förklarar att både individen och 

organisationerna påverkas av denna samhällskultur. Darmell (2013) anser att det är vi 

som skapat detta samhälle genom av vara konstant tillgängliga, uppkopplade och 

nåbara. Han menar att detta nya samhälle för med sig mycket positivt i form av bland 

annat mer effektivitet men han förklarar även vikten av att hitta en balans i användandet 

av det uppkopplade samhället. Darmell (2013) diskuterar de negativa effekterna av det 

uppkopplade samhället och tar upp sämre sömn, mer stress och sämre 

prestationsförmåga som några av de som påverkar individen.  

 

Darmell (2013) förklarar det beroende som denna uppkopplade kultur lider av. Han 

menar att hans mobiltelefon var den som styrde hans liv och att han inte kunde motstå 

frestelsen att undersöka om det kommit några fler mejl varannan minut. Han kallar detta 

för en fälla vilket det var många med honom som satt i samma sits. Han diskuterar 

människans hjärna som har sett ut på ungefär samma sätt i tusentals år och att vår hjärna 

letar efter bekräftelse och belöning. Detta är en av de saker som Darmell (2013) anser 

vara varför vi blir så lätt beroende av teknologin. Han förklarar belöning och bekräftelse 

i form av “gilla-markeringar” på Facebook, mejl direkt i telefonen och meddelanden. 

Eftersom hjärnan befinner sig i realtid gör detta att hjärnan reagerar direkt på ljud från 

mobil mer mera. Ljuden i sig tyder på att någon har sett oss, gillar vår status eller att 

någon skickat mejl. Darmell (2013) förklarar att Internet inte har något slut så det är 

individen som måste sätta stopp och ta en paus.   

 

Även om Darmell (2013) anser att det finns många positiva egenskaper med detta nya 

samhälle som exempelvis mer frihet så blir kraven på oss större. Han anser att jobb och 

ledighet flyter samman med varandra vilket orsakar sämre återhämtning och vila för 

kroppen. Han tar upp studier som visar på att trots den effektivitet som det ger att 

medarbetarna ständigt är uppkopplade så behöver människan koppla ned för att kunna 

tillgodogöra sig den behövliga vilan.  

3.2.2 Ledarskap och makt 
Sveningsson & Alvesson (2010) beskriver ledarskap som en situation där ledaren leder 

och efterföljarna följer och agerar ut efter vad ledaren beordrar och hur denne beter sig. 
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De beskriver att det är ledarens visioner och egenskaper som styr händelseförlopp hos 

andra, att en bra ledare kan bidra till en bättre trivsel på arbetsplatsen. Hughes et al. 

(2006/2010) förtydligar att efterföljare som presterar högre och är mer motiverade ger 

ett utfall på 20 till 50 procent högre produktivitet i jämförelse med lågpresterande. Det 

finns allt från karismatiska ledare till politiska som har mer eller mindre inflytande 

beroende på vilka som står under dem, en ledare är ingen ledare utan efterföljare. 

Bennis (1959/2010) beskriver ett ledarskap som en process där en individ får 

underordnade att agera på önskat sätt.  

 

Källor till makt och inflytande beskriver Bolman & Deal (2012) grundar sig i olika 

faktorer. Han menar att det finns faktorer så som tvång, belöningar, information och 

position som ger individer möjligheten att styra över andra. En formell makt kommer 

genom positionen en individ har ex. chefen på ett företag. Bolman & Deal (2012) 

beskriver att det är en fördel att ha rätt jobb då det kan ge status vilket i sin tur leder till 

inflytande över andra. Dock målar Sveningsson & Alvesson (2010) upp bilden av en 

chef som en person som styr saker i traditionella och förutsägbara förhållanden medan 

en ledare beskrivs som en individ som leder människor utifrån inspiration och agerande. 

 

3.2.3 Relation mellan arbete och privatliv 
För att må bra behöver människan hitta en balans i livet mellan arbete, familj och sina 

egna behov. Trots att alla inte har en familj behövs ett socialt liv utanför arbetet 

(Nevander Friström, 2006).  

 

    

 

 

 

   

 

 

    Figur 1 (Nevander Friström, 2006:13) 

 

arbete familj 

jag 
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För att finna balans i livet menar Nevander Friström (2006) att de tre cirklarna ska vara 

lika stora. Människan behöver ägna dem lika mycket energi och tid vilket inte betyder 

att tiden fördelas lika mellan områdena varje dag, utan att eftertanke ges så att inte en 

cirkel ständig får det största utrymmet på de andras bekostnad. Här kan det vara olika 

för olika människor beroende på vilken fas i livet man befinner sig. Exempelvis en 

familj med småbarn ägnar sannolikt den största tiden några år till familjen för att sedan 

kanske prioritera mer tid till arbete. Var de egna behoven kommer in i en 

småbarnsfamilj lär vara den största utmaningen för dem. Enligt Nevander Friström 

(2006) kan det fungera att cirkeln “arbete” tar för stor plats under en längre period men 

det måste vara inom en begränsad tid. En del familjer kan klara en sådan påfrestning 

under några månader, andra under några år där familjen försöker underlätta situationen 

och hjälpa och ta hänsyn till varandras behov. Men om denna cirkel ständigt tar det 

största utrymmet och det aldrig blir någon förändring kan det medföra stora katastrofer. 

Vederbörande kan i värsta fall drabbas av sjukdom i form av stress eller utbrändhet, bli 

av med sitt arbete eller förändras som person.  

 

Att arbeta mycket kan bero på olika faktorer. Det kan handla om ett behov av att ha 

kontroll. Allt eftersom arbetet lärs in och rutiner flyter på kan man ta sig an mer arbete 

för att man ser hur mycket det finns att göra. Människor handskas med en stor 

arbetsbelastning på olika sätt där det för en del kan bilda kaos. Reaktionen för dessa 

människor blir en stark ångest och känslan av kontroll går förlorad. Andra människor 

arbetar mycket på grund av att det känner starka krav på prestation på sig själva. Det 

brukar grundas i en positiv önskan om att göra saker och ting på ett riktigt och bra sätt 

men det kan gå över styr och omvandlas till en känsla av att det bara är prestation som 

räknas (Nevander Friström, 2006).     

 

Även Adams et al. (1996) beskriver vikten av att kombinationen mellan de tre 

områdena bör balanseras för att ett välmående ska uppstå. Författarna skildrar en 

konflikt mellan familj och arbete som kan ge upphov till stress med psykologiska och 

fysiska följder. Adams et al. (1996) syfte med artikeln är att använda konflikten mellan 

arbete och privatliv för att skapa en större förförståelse för av de faktorer som påverkar 

välbefinnandet. Adams et al. (1996) menar att en konflikt mellan arbete och familj samt 



Hanna Johansson, 800925-4841  Kandidatuppsats 

Ida Sjöö, 910512-3344    

Anna Svensson, 920923-0524 

 

38 
 

det sociala sammanhanget påverkar varandra. Artikeln tar upp forskning som visar att 

om arbetet integreras allt för mycket i familjelivet kommer det bli svårare och svårare 

för familjen att vara stödjande och förstående. Undersökningen belyser även att stor 

satsning i arbetet kan öka arbetstillfredsställelsen och ge en känsla av bredare kunskap 

samtidigt som det kan leda till en konflikt mellan arbete och familjeliv. I och med att en 

del människor lägger ner mest tid och fokus på arbetet gör att familjen kommer i andra 

hand.  

 

Enligt Darmell (2013) består en arbetsdag av arbetsstunder där människorna får något 

gjort. Detta förklarar han med att vi svarar på mejl, samtal och sms och avbryts hela 

tiden i vårt arbete. Han menar att vi får mycket lite gjort under arbetsdagarna och detta 

går även ut över fritiden. På kvällar och helger menar han på att nio av tio chefer svarar 

och läser mejl och sju av tio använder söndagen till att planera upp veckan som kommer 

och förbereda. Eftersom kroppen behöver återhämtning och vila gör detta oss mer 

stressade. Darmell (2013) förklarar att cheferna behöver framstå som ett bra exempel 

för sina medarbetare och om chefen svarar på mejl på helgerna så följer medarbetarna 

på det mönstret. Det är också av stor betydelse för cheferna att deras medarbetare kan 

koppla ned, enligt Darmell (2013), då jobb på medarbetarnas lediga tid skapar sämre 

hälsa och ökar stressen.  

 

Darmell (2013) diskuterar även Perlows (2012/2013) undersökning om företaget Boston 

Consulting Group som han skrev om i sin bok “Sleeping with your smartphone”. 

Perlow (2012/2013) antog utmaningen att förbättra det beteendemönster som företaget 

hade med uppkoppling och tillgänglighet dygnet runt. Detta gjorde att företagets 

anställda inte alltid orkade med tempot och slutade efter något år. De experiment som 

Perlow (2012/2013) gjorde på företaget bestod av att ha en ledig kväll i veckan där 

ingen av medarbetarna fick svara på mejl eller annat jobbrelaterat. Denna undersökning 

gjorde så att medarbetarna arbetade färre timmar och både kunder, medarbetarna själva 

och cheferna upplevde mycket positiva resultat. Detta skapade även mindre stress hos 

de anställda och de kunde släppa jobbet helt och vila ut och återhämta sig för att sedan 

komma tillbaka med förnyad energi och göra ett mycket bättre arbete. Darmell (2013) 

menar att Perlows (2012/2013) experiment visar tydligt på att det blir en win-win 
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situation och att koppla ned och minska på arbetet hemifrån gör att effektiviteten och 

produktiviteten blir mycket bättre.  

 

3.3 Identitet 
“Vem är jag?” (Tamm, 2012:9) är en fråga som alla ställer och som får oss att fundera. 

Ordet identitet är enligt Tamm (2012) ett samlat namn för dessa frågor vem man är, det 

grundar sig i det latinska ordet idem. Idem betyder “densamme” som även kan 

översättas till “jag är jag”. Enligt Holt et al. (2012) menar Freud att det som händer i 

barndomen påverkar hur vi blir som personer senare i livet. De upplevelser vi är med 

om tidigt i livet påverkar vårt agerande som vuxna. Vi går igenom många faser i våra 

liv där identitet spelar in en stor roll. Vår personlighet, våra åsikter, hur vi ser ut, allt 

spelar in i hur vi ser oss själva och hur vi relaterar till andra. Tamm (2012) skriver att 

utvecklingen av vår identitet är en ständig process som är aktiv genom hela livet vi dras 

mellan roller och de människor vi möter ger oss nya intryck som stärker eller förvirrar 

jaget som styr identiteten. Samspelet med andra bygger upp identiteten och som vuxna 

spelar vi många sociala spel där vi sätter oss in i situationer för att kunna identifiera oss 

med andra. Vi klär oss för att göra intryck och vi vet vad som förväntas av oss i olika 

situationer, vi är medvetna om hur andra uppfattar oss vi anpassar oss efter de intryck vi 

ger (Tamm, 2012). 

 

Hammarén och Johansson (2009) menar att identiteten skapas, utvecklas och förändras i 

relation till samhälleliga, historiska och kulturella förutsättningar. De påstår alltså att 

människor förstår och definierar sig själva i relation till sig själva, deras sociala miljö 

och kulturen runt omkring. Dessa förutsättningar sätter ramar men människan är inte 

styrd av dessa ramar utan hon är aktiv och skapande. Hammarén och Johansson (2009) 

diskuterar identitet på ett genetiskt plan. De säger att de inte tror att det finns någon 

genetisk plan för vem man ska bli och vilka färdigheter som kommer att utvecklas i 

livet. Däremot utesluter de inte att biologi har en viss inverkan på oss och menar att vårt 

fysiska och biologiska arv sätter upp ramar för vad vi kan åstadkomma.  

 

Begreppet identitet används till vardags för att vi ska kunna fastställa och särskilja 

individers tillhörighet, för det mesta med stark betoning på likhet och skillnad. För att 
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göra det enkelt vill vi kunna sätta in människor i olika kategorier så att vi kan hitta 

mönster och finna någon form av logik. Det kan handla om likheter eller skillnader 

som: ung eller gammal, man eller kvinna, socialdemokrat eller moderat, svenskt eller 

utländskt ursprung, osv. Det förekommer också att människor vill tillhöra eller bli 

förknippad med en samhällsposition eller en grupp, och för vissa människor är 

yrkestillhörigheten nästan detsamma som identiteten (Hammarén och Johansson, 2009). 

3.3.1 Arbetsidentitet 
Identiteten byggs upp med hjälp av olika byggstenar, för många är arbetet inte bara en 

av alla vardagssysslorna vi utför under veckorna utan något de identifierar sig med. 

Mize Smith (2013) skriver att arbetet eller positionen en individ besitter bygger upp 

identiteten hos personen. Arbetet lär oss nya processer, ger oss nya attityder och bygger 

upp våra värderingar. En nyanställd går igenom en process där nya uttryck bildas, 

språket förändras och anpassas till de andra på arbetsplatsen och värderingarna kopieras 

från kollegor. Arbetsidentitet är alltså en stor del av oss och hur vi är som personer 

(Mize Smith, 2013). 

 

Sennett (1999) beskriver en förändring i arbetsidentiteten genom tiden. Författaren 

berättar om en man vid namn Rico han träffar på en flygplats och av en händelse har 

Sennett intervjuat Ricos far till en studie femton år tidigare. Författaren skildrar de två 

männens olika arbetsliv där Rico är högutbildad menar att karriären präglas av att man 

hela tiden byter arbete. Hans far identifierade sig starkt med sitt arbete som vaktmästare 

vilket var hans arbete genom hela livet med målet att tjäna ihop tillräckligt med pengar 

för att försörja familjen. Sennett (1999) resonerar kring de förändringar som har skett i 

arbetslivet gällande identiteten genom tiden och menar att en anställd måste vara lika 

flexibel som organisationerna är i dagens samhälle. Författaren är kritisk till denna 

utveckling och menar att detta kan vara slutet för all social gemenskap. Han uttrycker 

även att människor idag är extremt karriärsorienterade och kraven på ständig 

självutveckling är höga vilket gör att gränsen mellan arbete och privatliv blir alltmer 

flytande (Sennett, 1999). 

 

Tamm (2012) skriver att vi anpassar oss efter vad som förväntas av oss på arbetsplatsen, 

vi går in i en roll som gör att vi passar in i den situationen vi befinner oss i. I historien 
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har människor relaterat sin identitet till arbetet. Det var vanligt förr att bli tilltalad med 

sin arbetstitel och arbetet gav individerna sin roll i samhället. Hela familjen 

identifierades med mannens arbete, exempelvis snickarens son eller slaktarens fru. 

Arbetet var en stor del av människans liv och Henry Ford introducerade möjligheten till 

privatliv genom att ge anställda möjlighet att inte bara låta dem slita i fabrikerna utan att 

även kunna konsumera. Högre vinster gav löneökning och Ford presenterade hur de 

kunde spara sina pengar till en bil som skulle ta med mellan arbetet och hemmet. Det 

fanns nu två sfärer, arbetsliv och privatliv, som idag håller på att flyta samman (Allvin 

et al., 2006).   

 

Marmot (2004) tar upp hur individer ser på arbetet. Han menar att andra faktorer också 

spelar in så som individens position formas av sitt arbete. Arbetet är en central del i 

samhället och sin position påverkar olika chanser vi får i livet. Han förklarar att vi är 

vårt arbete och det vi jobbar med definierar oss. Marmot (2004) förklarar även att vårt 

arbete visar på vilken social status vi har. 

3.3.2 Motivation 
Maslow (1943) beskriver i sin text A theory of human motivation att människor har 

specifika behov som vi vill tillfredsställa. Varje begär har en viss rank i vårt mentala 

beroende på om de anses vara mer eller mindre viktiga för oss. När ett behov är uppfyllt 

beskriver Maslow (1943) att det inte längre är intressant för oss och vi gå därför vidare 

till vårt nästa begär i den så kallade hierarkin. De mest grundläggande behoven består 

av hunger, törst och sexlust, de kan dock bli ihopblandade med andra begär så som 

exempelvis umgänge. Känner en individ sig ensam kan denne känna en känsla av 

hunger då det är en av de mest grundläggande känslorna som vi är mest bekanta med. 

Nästa behov som Maslow (1943) nämner är känslan av trygghet vilket kommer efter 

våra grundläggande behov i hierarkin. Att vara frisk, inte känna av hot och ha ett tak 

över huvudet tillfredsställer känslan av trygghet. Maslow (1943) skriver att vi går mot 

ett tryggare samhälle då döden inte i lika stor utsträckning knappar på våra dörrar i form 

av sjukdomar och vilda farliga djur. Vi är därför i stor utsträckning väl tillfredsställda 

inom trygghetsbehovet i det moderna samhället. Det tredje behovet Maslow (1943) tar 

upp är tillhörighet och kärlek. Detta behov är kopplat till trygghetsbehovet och kommer 

genom vänskap, äktenskap eller grupptillhörighet. Att både ge och få kärlek är viktigt 
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för att tillfredsställa detta behov. Högre upp i hierarkin finner vi uppskattning, Maslow 

(1943) skriver att alla människor söker uppskattning för att bygga upp ett 

självförtroende. Det ses som en bekräftelse på att det som görs inte är meningslöst eller 

dåligt. Det sista steget i hierarkin beskrivs som självförverkligande, vi blir aldrig helt 

nöjda om vi inte gör det vi trivs med att göra. Maslow (1943) beskriver det med ett 

exempel om att musiker måste hålla på med musik för att trivas i sin situation, det är 

alltså viktigt att vi kan identifiera oss och trivas med vårt arbete. Dessa fem steg kan 

användas som motivationsfaktorer då varje uppfyllt behov motiverar nästa, ungefär som 

en morot i ett snöre söker vi efter att tillfredsställa alla behoven. 

3.3.3 Uppkopplad  
Härvaro är ett uttryck som Darmell (2013) använder sig av för att beskriva att 

människan ska kunna vara fullt fokuserad på det som händer här och nu. Han förklarar 

att en person kan bli ensam även i grupp. Han menar att det är vanligt förekommande 

att sitta med teknologin när individer träffas utan att riktigt vara närvarande. Ett 

exempel som han tar upp är när de sitter och äter tillsammans och alla sitter med varsin 

mobiltelefon. Enligt Darmell (2013) kan det bli mycket ensamt och utanförskap kan 

kännas av de som inte sitter uppkopplande när alla andra gör det. Han menar att det 

spenderas mer tid på de personer som kommenterar och skriver till i mobiltelefonen än 

de personer som faktiskt sitter med runt bordet. Darmell (2013) menar att vi skapar vår 

kultur och effekten av denna nya uppkopplade kultur är att vi skjuter upp att vara 

närvarande och njuta av livet till senare. Att skjuta upp livet förklarar han kan te sig på 

olika sätt. Man stressar sig igenom perioder där det är mycket på jobbet och fokuserar 

på den tiden som kommer i framtiden då saker lugnar ner sig. Några andra sätt att skjuta 

upp närvaron på är att drömma sig iväg till semestern eller när huset är färdigrenoverat. 

Darmell (2013) förklarar den uppkopplade kulturen som en norm människor börjar följa 

eftersom alla andra gör det.    

 

Stimulans och beroende är två ord som Darmell (2013) använder sig av när han 

förklarar det uppkopplade samhället. Han menar att det är lättare för människor att få 

bekräftelse i den digitala världen än i den analoga. Detta ökar beteendet av att vara i 

konstant kontakt med sociala medier för att bli bekräftad. Om det sociala och mänskliga 

behovet blir tillmötesgående via den digitala världen kan detta påverka personens 
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sociala umgänge negativt utanför sociala medier. Eftersom det är lättare, enligt Darmell 

(2013), att få denna stimulans på sociala medier kan detta leda till att människan 

ignorerar den analoga verkligheten där saker tar längre tid. Att exempelvis få en gilla-

markering på Facebook ger oss en snabb tillfredsställelse medan något i den analoga 

världen, som tar längre tid men ger oss samma tillfredsställelse, är lättare att ignorera. 

Darmell (2013) diskuterar hur denna nya kultur har skapat ett slags ADHD beteende där 

vi vill och behöver ha saker snabbt och just nu. Han förklarar att det kan ses som en 

effektiv metod att hitta sätt utan att arbeta för det men fortsätter diskussionen med vad 

det gör för arbetsmoralen och utvecklingen. 

Multitasking är också något som dyker upp ofta enligt Darmell (2013) vilket betyder att 

utföra flera olika saker på samma gång. Trots att multitasking för många ses som 

effektivt så anser han att våra hjärnor inte är utvecklade för detta och att det krävs mer 

än en generation för att ändra på det. Han påstår att den mänskliga hjärnan endast kan 

ägna sig åt en sak åt gången och att i enlighet med olika psykologer tappar människan 

fokus om de läggs på flera saker samtidigt.  Darmell (2013) förklarar att multitaska när 

man kör bil och samtidigt pratar i telefon är ett tydligt exempel på att våra hjärnor inte 

är helt hundra procent närvarande. Detta påverkar trafikanten negativt genom att denne 

får svårare att uppfatta vad som sker i trafiken. Ett annat exempel han tar upp är hur 

svårt de flesta upplever det att prata i telefonen samtidigt som de skriver ett mejl. 

Författaren tar upp undersökningar som han har studerat där de liknar de personer som 

försöker prata i telefon och svara på mejl med att ha samma skärpa som 

haschpåverkade.  

 

Att ha många vänner på Facebook är något som Darmell (2013) menar kan vara en 

nackdel likaväl som fördel. Att ha många vänner på Facebook gör att man inte klarar av 

att vara nedkopplad då man är rädd att man missar något av betydelse som sker på 

sociala medier. Han menar att det är en slags rädsla av att hamna utanför och gå miste 

om händelser. Trots att Darmell (2013) förklarar att det finns många fördela med detta 

uppkopplade samhället så menar han på att detta gör oss mycket ensamma. Att posta 

bilder på maten man äter och alltid ta kort och lägga upp på Instagram och Facebook för 

alla andra att se gör att man går miste om de personer man umgås med i verkliga livet 

just där och då.  
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3.4 Stress 
Ordet “stress” betyder “anpassning till rådande förhållanden genom tanke och handling” 

(Prevent, 2004). Stress kan orsakas av både för höga och för låga krav. Med det menas 

att stress kan vara till fördel för att exempelvis lösa en arbetsuppgift eller till en nackdel 

då det kan leda till sjukdom. Allt vanligare har negativ stress blivit i arbetslivet där det 

på många arbetsplatser innebär rationaliseringar vilket medför neddragning på personal 

men att arbetsuppgifterna ska utföras på samma tid och sätt vilket lägger stor press på 

de anställda. På vissa företag där högteknologisk utrustning används har personalen haft 

svårt att hänga med i den snabba utvecklingen och de nya arbetsuppgifterna tekniken 

medför (Prevent, 2004).     

 

Enligt Tamm (2012) lever vi idag ett allt högre tempo. Vi gör många saker samtidigt, 

telefoner ringer, mejlen plingar och medier sprider snabbt nyheter vilket sätter press på 

oss. Våra dagar räcker inte till för de scheman vi ställer upp vilket gör att men skyndar 

sig mellan arbetet och aktiviteterna hemma. Dessa påfrestningar kan leda till 

sömnproblem, huvudverk, och magont som är faktorer för stress. Stressen behöver dock 

inta alltid vara negativ utan kan komma vid utmaningar som positiv stress där vår 

förmåga att prestera ökar (Tamm, 2012)  

 

Enligt Darmell (2013) är de tre viktigaste behoven för vår hjärna stimulans, sömn och 

struktur. Användningen av exempelvis smartphone kan försämra sömnen genom ökad 

stress. Han menar att människan blir stressad av att man känner att man aldrig blir 

färdig. Enligt olika undersökningar som Darmell (2013) studerat visar det att svenskar 

sover sämre och kortare tid än vad som rekommenderas. Eftersom sömnen är viktig för 

att vi ska kunna återhämta oss och att detta påverkar våra olika biologiska, lika mycket 

som psykologiska, funktioner är det viktigt att vi sover som vi ska. Brist på sömn 

orsakar en mängd olika negativa effekter hos oss. Hjärtsjukdomar, diabetes, sämre 

immunförsvar och sämre matsmältning är några av de bieffekterna som för lite sömn 

ger. Darmell (2013) förklarar även att yngre personer som sover för lite drabbas mycket 

lättare av bland annat depression och koncentrationssvårigheter. Något som stressar 
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hjärnan till stor del är när man inte blir färdig med uppgifter. Detta stressar lika mycket 

som att känna att man inte har någon kontroll över situationen.  

 

En av de studier som Darmell (2013) tar upp som gjorts om vår ständiga uppkoppling är 

kroppens påverkan av att alltid vara på standby för nya händelser i exempelvis mobilen. 

Att vara konstant beredd på att ta samtal, sms eller mejl gör att hjärtfrekvensen ökar 

vilket i sin tur bidrar till ökad stress. De individer som lyckas med att inte vara 

uppkopplade konstant utan har förmågan att kunna släppa teknologin har både en bättre 

koncentrationsförmåga och hjärtrytm. All denna uppkoppling påverkar inte bara oss 

fysiskt utan också psykiskt. Det digitala samhället, som Darmell (2013) kallar det, 

ställer krav på oss att vara uppkopplade och nåbara dygnet runt vilket skapar en enorm 

stress, sömnsvårigheter och depression. När man är så uppkopplad och inne i det man 

gör på exempelvis datorn kan man lätt missa de signaler kroppen skickar ut om vad den 

behöver så som mat eller paus vilket bidrar till både den psykiska och fysiska ohälsan.  

 

Marmot (2004) anser att stress upplevs olika beroende på individen. Han förklarar att 

stress som är långvarig och i vissa fall kronisk är relaterat till den mängd kontroll man 

har i sitt liv. Alltså har individen låg autonomi som betyder att ha obetydlig kontroll 

över olika betingelser vilket i sin tur påverkar hälsan negativt i form av stress. Han 

menar att om de arbetsuppgifter och den situationen man har är under kontroll så känns 

stressen inte lika negativ. Om en person känner att den har kontroll över vad den sysslar 

med så kan arbetet vara mycket stressigt utan att det påverkar människan negativt på 

samma sätt. De fem faktorerna som Marmot (2004) tar upp; stöd från andra, kontroll, 

förutsägbarhet, graden av avkoppling och hot mot individens status, spelar en stor roll 

när det kommer till graden av stress och dess påverkan. Han förklarar i kortfattade drag 

att stress gör att kroppen fokuserar på de livsnödvändiga funktionerna i kroppen och 

hämmar tarmaktivitet, matsmältning och bland annat immunförsvaret. När människan 

utsätts för stress reagerar kroppen instinktivt med att “stänga” av de organ och 

funktioner som inte är livsnödvändiga just nu. Detta är en förklaring enligt Marmot 

(2004) varför många lider av magproblem eller fortplantningsproblem.  
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Psykologiska ting kan också dessa påverkas av stress och orsaka olika reaktioner. Under 

förhållanden som är okontrollerbara eller instabila ökar stresshormonerna. Stress i 

arbetet är enligt Marmot (2004) inte samma sak som att ha mycket att göra. Han menar 

även på att eftersom vi ägnar så stor del av vår tid på arbetet att vårt arbete står för både 

krav, belöningar och självförverkligande. Om balansen mellan belöning och 

ansträngning är ojämn blir arbetet stressigt enligt Marmot (2004). Om individen har 

kontroll över sitt arbete påverkar detta hälsan avsevärt mindre då arbetet inte upplevs 

lika stressande. Individen kan uppleva en mycket stressig situation mindre stressande än 

en period då denne inte känner någon kontroll över situationen. En ytterligare stress 

faktor enligt Marmot (2004) är sambandet mellan kontroll och krav. Om individen har 

stora krav på sig men liten kontroll ökar stressen och de negativa hälsoeffekterna som 

kommer av det. Detta kan påverka både psykiskt som depression och fysiskt som 

nedsatt immunförsvar.  

 

Darmell (2013) tar upp olika undersökningar som gjorts inom IT och dess påverkan. 

Han menar att som tidigare beskrivits så står mailen i telefonerna för ett stort 

stressmoment och i de utförda undersökningarna var det sextiofyra procent som kunde 

läsa mejl i telefonen. Av de tillfrågade uppfattade tjugofem procent att detta stressade i 

hemmet.  De som känner mest stress är män och i årsgruppen tjugofem till trettiofyra. 

Darmell (2013) antyder att det behövs uppmärksammas av organisationerna och de 

måste förstå vikten av hälsoeffekterna av att vara uppkopplade hemifrån.  

 

Emmett (2009) beskriver de seminarier hon har hållit i och hur hon mer och mer 

uppfattade att människor inte bara sköt upp de saker som man ogillade utan också de 

sakerna som man gillade. Hon poängterar vikten av att inte förhala saker och att ta sig 

tid. Hon förklarar att när vi ökar produktiviteten och försöker få maximalt gjort blir vi 

tidspressade. Emmett (2009) anser att denna tidspress gör att vi inte hinner med att sova 

ut, ladda batterierna eller ägna oss åt något annat utöver sitt arbete. Stress enligt henne 

kan vara både psykisk och fysisk. Oavsett vilken typ av stress så påverkar den hälsan 

negativt och kan leda till allvarliga sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar. 

Författarens definition på stress är bland annat att man gör för många olika saker på 

alldeles för kort tid i en svår miljö.  
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3.4.1 Autonomi, grad av kontroll 
Vad innebär det att handla autonomt? Tännsjös (2010) svar på frågan är att människan 

gör det hon väljer att göra, och gör det därför att det är den starkaste önskan att göra det. 

För att kunna handla autonomt måste människan enligt Tännsjö (2010) uppfatta sig 

själv mäktig att ändra världen utan att det ska gå till överdrift. Vi får inte tror att vi har 

makt som är gränslös, utan måste kunna förstå att konsekvenserna av våra handlingar 

bland annat bestäms av vår närmaste omgivning, naturen, omvärlden och andra 

människors handlande. Författaren menar alltså att en människa som handlar autonomt 

handlar med en förståelse om att det finns olika handlingsalternativ. Tännsjö (2010) 

påpekar även att den människa som har kapacitet till att handla autonomt ibland kan 

välja att inte utnyttja det utan istället låta sig styras av exempelvis vanor. Tännsjö 

(2010) diskuterar autonomi i förhållande till den privata sfären och skriver att för vissa 

människor kan det vara nödvändigt att ha förmågan till att överväga olika alternativ och 

kunna stänga in sig i ett rum och vara privat för en stund. För andra människor är 

behovet av ett privat rum minimalt då de är mer utåtriktade. 

 

För Marmot (2004) har den sociala hierarkin en stor roll att spela när det kommer till 

hälsan. Han menar att din position i arbetet har en stark relation till risken för sjukdom. 

Detta kallar han för statussyndromet. Han förklarar att graden av autonomi, alltså hur 

stor kontroll personen har i sitt liv, har att göra hur dennes hälsa påverkas. När Marmot 

(2004) diskuterar den sociala miljön tar han upp att människan utsätts inte endast för 

sociala omständigheter utan de individuella faktorerna påverkar också.  Han menar att 

människan påverkas av sin miljö på ett förutsägbart sätt. Olika faktorer som vi inte kan 

mäta med pengar så som lycka och kontroll över livet påverkar i sin tur graden av 

sjukdomar som drabbar oss.  

 

4. Empiri 

 

Vi har genomfört fyra intervjuer samt skickat ut enkäter till fem företag inom IT-

branschen som i detta kapitel kommer att presenteras med svar och statistik. 

Intervjuerna har genomförts med chefer där vi valde att möta personerna på en plats 

där de kände sig bekväma. Vi valde medvetet att utföra intervjuerna där endast en av 

oss medverkade för att våra respondenter skulle känna sig trygga. Enkäterna är utförda 
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bland medarbetarna med hjälp av en databas för att underlätta undersökningen för 

både deras och vår egen del. De har sammanställts och tolkats för att vidare användas i 

analysen.  

 

Presentation av informanterna: 

Sjöberg: Är 40 år och arbetar som avdelningschef på ett stort It-företag där hen även 

har personalansvar. Har arbetat på företaget i fem år och har genom åren arbetat sig upp 

till sin befattning. Som chef har Sjöberg ingen fast arbetstid utan kan själv bestämma 

när på dygnet som hen arbetar sina åtta timmar. Dock kräver personalansvaret att 

Sjöberg är tillgänglig dygnet runt. Sjöberg har en dotter som är tonåring. 

 

Svensson: Är 65 år och arbetar som egenföretagare på ett mindre företag i IT-

branschen. Svenssons arbetsuppgifter är att styra företaget i rätt riktning gällande 

försäljning, personal och ekonomi. Hen har haft sitt företag i 15 år. Arbetstiden 

bestämmer Svensson över själv men är en driven och ambitiös person som gärna jobbar 

mer än åtta timmar per dag. Svenssons familj består av en pensionerad fru och en hund. 

 

Andersson: Är 50 år och arbetar som konsultchef på ett mindre IT företag som håller 

på med system. Tillsammans med en annan chef delar hen ansvaret över medarbetarna. 

Hen har, liksom sina medarbetare, flexibel arbetstid och bestämmer mycket över sina 

egna tider. Andersson jobbar ofta över men vet att det kommer med chefspositionen. 

 

Ahlgren: Är 46 år och arbetar som projektledare på ett stort It-företag där hen även 

ansvarar för försäljning, kundrelationer och mässor. Ahlgren har arbetat på företaget i 

fyra år och har under hela den tiden haft samma position. Utöver sin arbetstid har 

Ahlgren en restid på flera timmar varje dag vilket innebär att hens arbete pågår 

konstant. Ahlgren har sambo och vuxna barn som inte bor hemma. 

 

4.1 Privatliv 
Chefer 

Alla informanterna erkänner arbete hemifrån i form av att svara på mejl eller ta 

telefonsamtal efter arbetstimmarna varje dag. Arbete utanför arbetstid menar Svensson 
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“är något man tar på sig tror jag”. Arbete hemifrån kan bero på olika saker så som 

positionen, kompetensen eller en lättillgänglig telefon. Svensson berättar att hen anser 

att arbete på ledig tid kan bero på två saker, för det första om det är något som är väldigt 

viktigt så att någon förväntar sig att få ett svar och det andra är för att du vill bli av med 

arbete som annars blir liggande. Förväntningarna på tillgänglighet finns där både på 

grund av dess ambitioner och på grund av deras position dock förväntar de sig inte att 

personalen ska vara tillgänglig utifrån anställningsavtal dygnet runt men de är överens 

om att det förekommer. Ahlgren har och andra sidan förklarar motsatsen, hen förklarar 

att de har i anställningen kommit överens om att de ska vara tillgängliga, det 

framkommer att de får 2 veckors extra semester på Ahlgrens företag som ska täcka 

eventuellt övertidsarbete. Svensson är mycket positiv till tillgängligheten, hen ser det 

som en viktig aspekt i hur seriös personen är i sitt arbete. Det framkommer att de som 

identifierar sig mer med sitt arbete är tydligt mer tillgängliga dygnet runt alla dagar i 

veckan.  

 

När frågan ställs om de kontaktar sina medarbetare på ledig tid så beskriver Sjöberg att 

det inte är något som görs då det är viktigt att inte tränga sig på privatlivet. Detta är 

något som de andra informanterna inte håller med om, de kontaktar sina medarbetare 

om frågor som kommer upp eller om uppgifter som ska göras. Ahlgren tillexempel 

kontaktar gärna sina kollegor för att bara snacka lite skit då hen är nära vän till 

medarbetarna. De försöker dock hålla sig inom vissa tidsramar om de ringer kollegorna. 

Sjöberg har som en policy att inte kontakta någon om det inte är riktigt akut. Hen menar 

att om hen inte kontaktar medarbetarna för mindre grejer så förväntar hen sig att de gör 

detsamma. Andersson är inne på samma spår som Sjöberg och tar bara kontakt med 

medarbetarna vid kritiska situationer. Vid ett samtal till en medarbetare frågar alltid 

Andersson om det är ok att vederbörande blir störd, om det är ok och ber om ursäkt. 

 

Påverkan av att arbeta på ledig tid menar Andersson att det kan vara både positivt och 

negativt. Andersson arbetar hemifrån ca två timmar varje dag och halva till hela 

söndagen varje vecka utöver sina ordinarie 40 timmar. Detta för att hålla koll på arbetet 

och hen anser att hens arbetsuppgifter inte skulle hinnas med på “bara” 40 timmar. 

Andersson säger även att det förväntas att hen arbetar hemifrån en del. Hen försöker 
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vara ledig fredag kväll och lördag. Dock anser Andersson att det är positivt att arbeta 

mycket för då blir njutningen på den lediga tiden större eftersom arbetet blivit gjort. När 

Andersson väl är ledig känner hen att hen kan koppla av ordentligt vilket behövs då 

Andersson tidigare råkat ut för utmattningssymptom och humörförändring. 

 

Då Sjöberg förklarar att i och med att de har fira arbetstider går det hand i hand med att 

de blir mer effektiva. Däremot anser hen att de inte blir särskilt mer effektiva då det 

ibland arbetas på udda tider som sent på kvällarna. Att vara flexibel anser Sjöberg vara 

positivt på så sätt att man kan reglera och behöver man gå ifrån kan man det. Hade man 

inte kunnat hade man kanske suttit och undrat hur problemet skulle lösas och då blir 

man inte heller effektiv. Andersson förklarar likadant att hen anser att man blir mer 

effektiv om man har möjlighet att reglera sin arbetstid till där man är som mest effektiv. 

Känner man att man inte klarar av att arbeta för det är stökigt på jobbet menar 

Andersson att man har möjlighet att gå hem lite tidigare och arbeta igen där. Hen anser 

att ibland kan hemmamiljön vara bättre än arbetsplatsen, däremot anser Andersson att 

hemma kan man ibland dra ner på tempot vilket i sin tur gör arbetet mer ineffektivt. 

Gällande sig själv sitter Andersson gärna på kontoret och arbetar, hemma finns det 

saker som stör och kontoret ligger nära bostaden. 

 

Utifrån intervjuerna kommer det fram att tillgängligheten förväntas hos cheferna då de 

besitter en viss kompetens eller position, Sjöberg som är personalansvarig tror själv att 

förväntningarna finns då ett ansvar för personalen finns och att vara tillgänglig för sin 

personal gäller då dygnet runt. Anderson besitter även en position i ledningsgruppen 

vilket ökar kravet på tillgängligheten. Sjöberg menar att de som har något större ansvar 

i företaget arbetar mer på ledig tid medan de andra har lättare för att stänga av. Dock 

menar hen att det inte förväntas av medarbetarna och att dessa har reglerad arbetstid till 

skillnad från Anderssons medarbetare som har mer flexibel arbetsförläggning. De båda 

menar att de som har flexibel arbetsförläggning har mer ansvar. Vissa har även sådana 

positioner där det krävs att de är uppkopplade trots att det inte finns förväntningar på att 

de ska vara det i både Sjöbergs och Anderssons företag. Sjöberg försöker att inte 

kontakta någon medarbetare om det inte är akut och Andersson gör likaså. 
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Cheferna har själva ingen reglerad arbetstid utan kan ersätta lediga timmar med flextid. 

De tror själva att det är detta som ligger till stor grund för arbete hemma då de aldrig 

riktigt är lediga fullt ut. Detta gör dem ständigt tillgängliga vilket genom 

arbetsambitioner hos informanterna ger en känsla av stress eller en känsla för att det är 

roligt. I vilken utsträckning personer dokumenterar då arbete utförs hemma på ledig tid 

skiljer sig mellan informanterna. Vanligtvis skrivs inte arbete utanför arbetstid upp, det 

bara sker och är svårt att kontrollera och Sjöberg kommenterar att det ändå inte ger 

någon mer lön och att det endast bör skrivas upp på grund av lagar om övertidsarbete. 

Hen påpekar dock att de har flextid vilket gör det svårt att säga när det är arbetstid eller 

inte. De på Anderssons företag och andra sidan uttrycker att all övertid ska 

dokumenteras då de vill kunna vidta åtgärder om det sker i för stor grad, dock 

kommenterar Andersson också att det är svårt att kontrollera.  

 

Medarbetare 

Vid vår undersökning fick vi 85 svar varav lite mer än en tredjedel av alla som svarat i 

enkäten förklarar att de ofta arbetar på ledig tid med hjälp av telefonen eller jobbmejlen. 

Dock svarade nästan hälften att de sällan arbetar hemifrån efter jobbet. Sju stycken av 

respondenterna menade att de alltid arbetar hemifrån medan åtta stycken aldrig gjorde 

det. Det sker alltså ändå arbete på ledig tid trots att endast en kände att det fanns 

förväntningar på medarbetarna att arbeta hemifrån varje dag och endast tolv stycken 

förklarade att de ansåg förväntas arbeta utöver kontorstid varje vecka. Något fler 

menade att medarbetarna förväntades arbeta varje månad hemifrån men majoriteten 

svarade aldrig på den frågan. 

 

Många faktorer spelar in och hur individer påverkas av arbete hemifrån är känns som 

stress. Som svar på frågan om medarbetarna då kände stress över möjligheten att arbeta 

hemifrån på ledig tid var det endast en som alltid kände stress och tolv stycken som ofta 

kände stress. Lite mer än hälften kände sällan av någon stress och så många som 34 

procent kände aldrig någon stress. Påverkan var alltså väldigt låg på medarbetarna. 

Dock kan dessa siffror kopplas till att många av respondenterna sällan arbetar hemifrån 

på ledig tid. 

 



Hanna Johansson, 800925-4841  Kandidatuppsats 

Ida Sjöö, 910512-3344    

Anna Svensson, 920923-0524 

 

52 
 

 

     Figur 2 (egen figur) 

 

Bara 19 procent av de som arbetar hemifrån dokumenterar varje tillfälle som arbetet 

sker utanför arbetstid. Annars var det jämnt utspritt mellan 20 procent till 37 procent av 

de som svarade att de nästan alltid gjorde det, nästan aldrig eller aldrig dokumenterade. 

Det finns därför både de medarbetare som dokumenterar övertidsarbete medan en hel 

del av dem inte gör det. När frågan ställdes varför medarbetarna arbetade hemifrån på 

ledig tid fick vi resultatet att den största anledningen till varför var att de går av bara 

farten då det är både lätt och tillgängligt. Det var endast ett fåtal som arbetade hemifrån 

för att få mer betalt eller att de ville ha högre status, cirka 25 procent arbetade inte alls 

hemifrån. De positiva effekterna av att arbeta hemifrån var större än de negativa. Av de 

85 svarande ansåg lite över 37 procent att det störde privatlivet men cirka 36 procent 

kände att de blev mer effektiva och 44 % kände minskad stress av att arbeta hemifrån.   
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     Figur 3 (egen figur) 

 

Figurförklaring 3: Mörkgrön - mer betalt, Mellangrön - högre status, Ljusgrön - ingår i 

jobbet, Gulgrön - går av bara farten, Ljusbrun - arbetar inte hemifrån.  

 

4.1.1 Att ha många bollar i luften 
Chefer 

Idag följer arbetstelefonen med hem in i privatlivet, mejlen är kopplad till telefonen och 

lockar på kvällarna med plinget av inkommande mejl. Anderssons mobil låg igång 

under intervjun och plingade ett flertal gånger vilket märkbart var störande. Alla 

informanterna erkänner i intervjuerna att de har svårt att inte kolla mejlen när de är 

lediga då telefonen ändå ligger bredvid. Multitasking är ett ord som nämns då bland 

annat Sjöberg berättar att en vardagskväll består av Tv-tittande, tvätta, spela spel, 

konversera och sitta med telefonen. Hen berättar att hen har en privat telefon men att 

den endast används på semestern, annars används bara arbetstelefonen. Då de flesta har 

en smartphone och alla har en mobil på Sjöbergs företag så menar hen att det är lätt att 

arbetstelefonen följer med runt även på fritiden. Hen kan se att både chefer och de flesta 

andra är uppkopplande även på fritiden. Även Andersson nämner ordet multitasking 

vilket hen sysslar med under möten på arbetstid. Andersson berättar att det inte är 
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ovanligt att hen leder och dokumenterar möte samtidigt som telefonen kontrolleras, om 

något kommit in. Dock menar Andersson att det finns en begränsning. Hen känner att 

när hen multitaskar så uteblir en del av närvaron på mötena. Andersson tar upp 

medarbetarsamtal som ett exempel där hen säger att det är viktigt att vara närvarande då 

och att det respektlöst att inte göra det. 

4.1.2 Att vara aktiv 
Chefer 

“På fritiden är mitt arbete ett störande inslag” är något som Sjöberg gör tydligt i 

intervjun. Sjöberg ser till att vara med på privata aktiviteter så mycket hen kan, det 

måste vara väldigt viktigt om hen ska svara. Svensson menar att de privata aktiviteterna 

är en planeringsfråga, för att delta helt i aktiviteter menar hen att det är viktigt att 

planera aktiviteten och arbetet för att undvika att bli störd. Andersson pratade istället 

om en av- och påknapp där hen kan stänga av och kan vara ledig på sin lediga tid då hen 

själv kan välja när det är av intresse att titta på telefonen. Dock berättade Ahlgren att 

arbetsbelastningen påverkar om privata aktiviteter störs eller inte, då de har hög 

arbetsbelastning under vinterhalvåret så blir aktiviteterna mer lidande då med. Det 

förekommer inte bara i det privata att de störs av sms eller mejl utan även på 

arbetsplatsen i möten. Sjöberg och Andersson har svårt att inte tjuvkika på mejlen. 

Sjöberg svarar på mejl under mötestid för att få undan mer jobb så att allt inte får vänta 

till sen, hen lyssnar när mötesfrågor gäller hens arbete annars spenderas tid på telefonen. 

Ahlgren håller till viss del med i vad Sjöberg sagt, är det inslag på mötet som inte är 

relevant för Ahlgren blir det lätt att telefonen kommer fram. Dock håller hen i möten i 

många fall och då blir det svårt att kolla telefonen men Ahlgren såg då att andra gjorde 

det. Svensson prioriterar att lyssna aktivt och kan under möten stänga av. Hen menar 

dock att detta görs då det är någon punkt på agendan då hen inte är involverad. 

 

Ahlgren arbetar 90 procent av sin lediga tid varje dag då hen blir mer stressad av att låta 

det ligga till nästa dag och blir därför mindre stressad av att arbeta hemifrån. Hen kan 

ibland känna sig asocial då det är lätt att ha arbetsdatorn i knät när hen tittar på TV med 

någon. Dock påstår hen inte att arbete på ledig tid har någon större effekt mer än att det. 

Däremot anser Ahlgren att stressen kommer på grund av att ständigt vara kontaktbar då 

fler uppgifter kommer upp hela tiden och att det efter ett möte är många missade samtal 
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på telefonen. Dock är det inget som stör i större utsträckning privatlivet då hen inte 

tillåter det till att störa. Sjöberg låter inte hellre privatlivet störas av uppkopplingen utan 

det får vara väldigt viktigt om hen ska titta på det. Sjöberg lägger dock till att ledig tid 

är ju inte alltid aktiv. Många gånger när man är ledig så vill man ju inte göra någonting 

utan bara ladda batterierna och det kan ju vara att läsa en bok eller bara sitta och vara 

social eller liknande. Då menar Sjöberg att det är svårt att låta bli att kolla på telefonen. 

“Men det finns mycket annat som man gör på sin fritid som man kanske inte borde göra 

heller!” exempelvis titta på tv påstår Sjöberg inte heller är så bra och skrattar lätt. 

4.1.3 Att arbeta sjuk 
Chefer 

Det händer enligt våra informanter att arbete sker i stor utsträckning på ledig tid men 

det kommenteras även att arbete pågår under sjukledighet. Alla håller med om att det är 

viktigt att inte vara 100 procent inne i arbetet för det är viktigt att vila men Sjöberg 

menar att det till viss del är positivt att man kan arbeta hemifrån när man är sjuk. Att 

man kan stanna hemma en extra dag i en övergångsperiod mellan sjuk och frisk så är 

det en större chans att individen är helt frisk och att det då är bra att arbeta hemifrån den 

extra dagen. Att arbeta hemifrån när man är sjuk är något som Sjöberg menar att hens 

medarbetare sysslar med. Detta är mer vanligt bland de med större ansvar. Likaså anser 

Andersson att det finns olika grader av sjuk och att hen försöker att arbeta och går det 

inte accepterar hen det. Sedan anser både Sjöberg och Andersson att de tror att många 

stannar hemma på grund av smittorisken och jobbar hemifrån. Svensson ser ingen 

anledning till att inte arbeta hemifrån vid sjukledigt. Hen anser att det är bra att vara 

tillgänglig via telefon och mejl men att det är bra att inte arbeta 100 procent då det är 

lätt att fatta fel beslut. Motsatsen till detta håller Ahlgren fast vid, hen ser det som 

negativt att arbeta hemifrån vid sjukledighet. Hen tycker tiden ska spenderas till att vila 

upp sig och Ahlgren arbetar därför inte heller själv när hen är sjuk. Andersson säger att 

det förekommer att folk på jobbet arbetar hemifrån när de är sjuka av olika anledningar. 

Det kan vara att de känner sig hängiga och inte vill smitta andra och vill hellre vara 

ifred och arbeta i en miljö där de kan slappna av. I och med detta säger Andersson att 

det finns ett mörkertal med sjukanmälningar och hens inställning till sjukdom är att man 

ska vara hemma och kurera sig och om man är i behov av att vila ska man inte jobba. 

När det gäller sig själv provar Andersson alltid att arbeta hemma vid sjukdom men 
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följer kroppens signaler och vilar om det inte funkar. Trots sin position och det faktum 

att Andersson arbetar mer än 40 timmar per veckan känner hen ingen stress över att vara 

sjuk. Anderssons chefer har sunt förnuft och förväntar sig inte att hen ska jobba sjuk. 

 

Medarbetare 

Vad gäller arbete hemifrån vid sjukdom var det bara 6 av de 85 svarande som alltid 

jobbade. Svaren var jämnt fördelade vid svarsalternativen att de ofta arbetade hemma 

när de var sjuka, sällan arbetade hemma eller aldrig. Varför då vissa av medarbetarna 

arbetade när de var sjuka visade sig utifrån undersökningen att 46 procent gjorde det på 

grund av att det var tillgängligt. 25 procent svarade istället att det var på grund av 

arbetsmoralen och lika många svarade att deras position inte hade någon ersättare. 

 

4.2 Identitet 
Chefer 

“Alla vill väl ha ett sammanhang” menar Sjöberg, “nån nytta vill alla människor göra”. 

När vi ställde frågan varför de går till arbetet fick vi spridda svar men tydligt var att alla 

ville vara någon. Det framkom att de arbetar för nytta, personlig utveckling, att skapa 

värde för kunder och medarbetare, att ha makt, nå framgång och att få social kontakt. 

Andersson vill göra skillnad och vill bidra med ett engagemang, det handlar mycket om 

kundvärde. För tre av informanterna är lönen inte så relevant, de går till sitt arbete av 

andra skäl. Sjöberg är den enda av informanterna som anger att lönen spelar en viktig 

roll för att hen ska gå till sitt arbete. Hen säger att “jag hade kanske inte jobbat lika 

mycket om det hade varit volontärarbete”. Hen vill kunna göra andra roligare utöver 

arbete. 

 

Andersson berättar att jobbet format hen genom åren som idag har lett till en stor 

identifiering. “Jag nämner jag ju gärna vad jag håller på med om jag ska ringa in mig” 

sa Andersson vilket i sin tur gör att arbetet följer med hem på fritiden. Hen tror att 

identifiering med arbete spelar en stor roll om man tar med sig arbetet hem. I 

Anderssonas fall arbetar hen hemifrån för att hen känner ett starkt engagemang till sitt 

arbete men att stänga av arbetet också behövs ibland för återhämtning. Svensson och 

Ahlgren är båda drivna av sitt arbete, de påstår att de är sitt jobb och de tar arbetet på 
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största allvar. De berättar att de arbetar hemifrån hela dagarna och har svårt att lämna 

ifrån sig arbetet då de känner stress över att arbete ligger ogjort. “Det gör mig lugn och 

nöjd” säger Svensson vid en fråga hur arbete hemifrån fick hen att känna. Svensson 

berättar att hen inte känner att det går att ställa sig vid sidan att arbetet. Hen menar att 

“det man har ansvar för det är man enligt min uppfattning i alla fall hundra procent”. 

Sjöberg är däremot raka motsatsen, hen identifierar sig inte med sitt arbete, utan är 

privatperson i första hand. Sjöberg presenterar sig aldrig med arbetstitel och säger att 

om någon vill veta vad hen arbetar med får det komma på en fråga medan Sjöberg 

förklarar att andra tar upp det nästan direkt, “de vill presentera sig med titel och sånt och 

det har jag aldrig gjort”. Däremot menar Sjöberg att arbetat är en stor del i livet och att 

det är klart att det påverkar vem hen är.  

 

Att arbeta hemma på ledig tid är något som Sjöberg mår dåligt över, att det är ett 

störande inslag. Hen säger att “när jag är privat, är jag privat”. Informanterna säger att 

de tror att de som har lite högre position ofta identifierar sig mer med arbetet. Sjöberg 

gör även skillnad på de olika höga positionerna och menar att om man har 

personalansvar så gäller det att vara mer engagerad eftersom man arbetar med och har 

ansvar för människor på ett annat sätt, vilket befattning en person har påverkar om 

arbetet följer med hem. Det framkommer att cheferna ser vilka av medarbetarna som är 

arbetar hemifrån. Det är de som är mer engagerade i arbetet och cheferna ser att de 

identifierar sig mer. Anledningen till att medarbetarna arbetar på ledig tid tror cheferna 

beror på dem följer chefens mönster, symbolhandlingar och outtalade förväntningar. 

Andersson menar att det finns en risk att medarbetarna agerar som chefen. Hen tror 

även att medarbetarna också vill känna kontroll över sitt arbete och utnyttjar därför sin 

oreglerade arbetstid. 

 

Ahlgren identifierade sig som en nia på en skala mellan ett till tio till sitt arbete, hen 

presenterar lätt det i konversationer men förklarade att det kanske ändå inte var det 

första hen säger. Ahlgren tror identiteten har en betydelse men är ändå en aning tveksam 

till i hur stor utsträckning det påverkar. Vid intervjun med Sjöberg kommer det fram att 

hen ibland fastnar i rollen som chef om det är en hektisk period på arbetsplatsen och då 

tar med rollen hem. “Du fixar det, gör du detta och så syns vi klockan 18.00 på 



Hanna Johansson, 800925-4841  Kandidatuppsats 

Ida Sjöö, 910512-3344    

Anna Svensson, 920923-0524 

 

58 
 

middag”. Hen menar att arbetstempot följer med hem i familjelivet, något som hen vill 

släppa men menar att det är svårt då hen alltid är uppkopplad.  

 

Andersson tror att personligheten både påverkas av arbetet och att arbetet formas utifrån 

personligheten. Hen kan uppleva att det som har gjort hens framgång i sina 

anställningar är personligheten och hur hen är som person. Det är klart att arbetet 

påverkar men Andersson anser att personlighet och arbete bygger på varandra. 

Andersson menar även att hen ibland spelar en roll beroende på uppdrag inom arbetet 

men påpekar att hen inte heller är en person i ena rummet och en annan när hen kommer 

över tröskeln. I grund och botten anser Andersson att det handlar om vad man har för 

värderingar.  

 

Medarbetare 

Av de 85 som svarade på enkäten ansåg den större delen av medarbetarna pengar som 

drivkraft till arbetet, hela 78 procent valde detta svars alternativ. Dock svarade många 

även att personlig utveckling var en drivkraft då 76 procent även valde detta alternativ. 

Minst drivkraft var att ha en sysselsättning då det endast var 35 procent som kryssade i 

det asvarsalternativer under enkätundersökningen. Den sociala kontakten hamnade på 

61 procent och var därför även det en bra motor till att arbeta.  

 

På frågan vilken grad som medarbetarna kan identifiera sig med sitt arbete svarade 11 

procent att de var sitt jobb. De flesta av medarbetarna svarade istället att de nämner sitt 

jobb när de beskriver sig själva inför andra och 24 procent undviker att prata om sitt 

arbete. Ingen av respondenterna svarande att de aldrig nämner sitt jobb när de pratar 

med andra.  
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  Figur 4 (egen figur)  Figur 5 (egen figur) 

 

Figurförklaring 4: Mörklila – jag är mitt jobb, Plommonlila – jag nämner mitt jobb när 

jag presenterar mig själv, Rosa - jag undviker att prata om mitt jobb, Gul - jag pratar 

aldrig om mitt jobb. 

  

Spelar identitet in en roll i om arbetet följer med hem utöver arbetstid? 8,3 procent 

svarade att identitet alltid spelar in om man kan stänga av sitt arbete på privat tid medan 

68,5 procent svarade att identitet ofta spelar in. Det var bara 22,2 procent som svarade 

att de anser att identitet sällan spelar in om man kan stänga av eller inte och det var bara 

en procent som ansåg att identitet aldrig spelade in över huvud taget. Detta innebär att 

majoriteten anser att identiteten faktiskt spelar en roll i om arbetet plockas fram hemma 

på ledig tid.  

 

4.3 Uppkoppling  
Chefer 

Sjöberg och Andersson menar båda på att de inte bjuder in någon medarbetare på 

sociala medier men blir de tillfrågade accepterar dem. Svensson förklarar att inte hen 

heller har kontakt med sina medarbetare på fritiden om det inte är viktigt och 

arbetsrelaterat. Kontakten de har med sina kollegor sträcker sig in på Facebook, dock 

har Sjöberg och Andersson valt bort att söka upp sina kollegor utan de får lägga till dem 

så de kan acceptera. “Om någon bjuder in mig så svarar jag ja men jag bjuder aldrig in 
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någon” sa Sjöberg. Hen menar att man som chef aldrig borde lägga till sina kollegor 

utan att de i så fall får skicka en förfrågan själva. Andersson är medvetet passiv för hen 

vill skydda sitt privatliv, hen vill inte dela med sig av för mycket men ser fördelar med 

det sociala inom mediet men vill ändå hålla en lagom låg profilnivå. Ahlgren tänker 

tvärt om, det är enligt hen ett bra sätt att hålla kontakten. Det tas dock upp i intervjun 

med Ahlgren att det kan vara känsligt att vara vän med närmsta chefen på Facebook. 

Utanför Facebook kan hen även ta kontakt med sina kollegor och prata om andra saker 

än just arbete och vice versa.  

 

Sjöberg, Andersson, Svensson, Ahlgren och deras medarbetare använder sig alla av 

smartphones. Sjöberg menar att det är enklare att vara uppkopplad med en platta och att 

de flesta med ett stort ansvar tillsammans med andra är uppkopplade på ledig tid. 

Andersson förklarar att IT branschen förväntas ligga i framkant med teknologin och 

visar cheferna att de använder sig av den så skickar man ut signaler att man är 

kontaktbar. Som chef anser hen att det förväntas av hen att vara uppkopplad och nåbar. 

Andersson vill ha en öppen kultur i företaget där medarbetare kan ta kontakt med hen. 

Telefonen är alltid på menar Sjöberg och hen svarar dagligen på mail och förklarar att 

det blir vissa stunder med multitasking framför tv:n för att svara på dem. Sjöberg 

förklarar att anledningen till att hen svarar på mejlen direkt är att hen vet om de ligger 

där och blir mejlen inte behandlade ligger dem där tills nästa arbetsdag. Svensson 

förklarar att även hen arbetar hemifrån och anser att dagens teknologi snabbar upp. Om 

hen måste göra färdigt något så spelar det ingen roll om det är på eller utanför 

kontorstid. Då anser hen att det är bättre att svara direkt för att få bort dem. Detta gör 

Sjöberg likadant och går saken inte att lösa direkt så ligger det och stressar hen till nästa 

dag. Hen förklarar att det bästa hade varit att stänga av men att det på något sätt 

förväntas av en att vara uppkopplad. Sjöberg använder nästan enbart sin jobbmobil både 

på och utanför arbetet. Svensson har mejlen kopplad till sin telefon och menar att det 

gör att saker snabbare blir gjorde och att man får bort dem. Andersson förklarar att även 

hen arbetar hemifrån så gott som varje dag. Sjöberg liksom Andersson har flexibel 

arbetstid och Sjöberg menar att då förväntas det kanske att vara tillgänglig när det 

behövs. Hen förklarar att det är skillnad på ansvar och behov av tillgänglighet beroende 

på position.  
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Svensson förklarar att teknologin möjliggör för snabbare resultat, kortare ledtider och 

snabbare beslut. Ahlgren berättar i intervjun att dagens teknik så som smartphones har 

gjort att det är lättare att få fram saker snabbt, men hen ser inte det som något positivt 

som de andra informanterna gör utan ser det snarare som något negativt. Ahlgren anser 

att den fysiska kontakten har förvunnit och att dagens arbetsmarknad inte uppmanar till 

att ha kontaktpersoner, något som Ahlgren saknar. Hen förklarar även att de snabba 

svaren ökar pressen på att också svara direkt vilket inte gynnar Ahlgren utan snarare 

hens chef, “positivt är det ju dock från min chefs sida eftersom jag gör mitt arbete även 

på min fritid”. Däremot menar Andersson att hen kan vara närvarande i sina privata 

aktiviteter och att det är självvalt att titta på mobilen i jobbärenden. Att försöka träna på 

att stänga av ljud och vibrationer är också något som Andersson menar minskar stressen 

av att vara uppkopplad. Hen förklarar att man lär sig med tiden att koppla av och stänga 

av. Ahlgren berättar att hen uppfattar att man blir mer osocial av denna konstanta 

uppkoppling vilket påverkar negativt. Lika så Ahlgren arbetar hemifrån för att minska 

pressen till nästa dag och hen känner att detta även förväntas av hen.  

 

Medarbetarna 

Av alla medarbetare som svarade på enkäten var det cirka hälften som sällan arbetade 

hemifrån på ledig tid medan nästan andra hälften arbetade hemifrån alltid eller ofta. 

Dock kände de flesta att de inte hade förväntningar på sig att de behövde. Hälften av 

medarbetarna ansåg att de kunde vara närvarande i privata aktiviteter utan att blanda in 

arbetet och känna stress ifrån det. Cirka 35 procent ansåg att de kunna närvara på nästan 

alla aktiviteter utan stress och lite mer än endast 15 procent ansåg att det nästan alltid 

eller alltid kände någon slags stress. Gällande under möten var det över 60 procent som 

kände att de sällan blev stressade över andra arbetsrelaterade frågor just då. Det var lika 

många (18 procent) som kände ofta eller aldrig stress. Hur arbete hemifrån på ledig tid 

påverkade medarbetarna blev det mest svar på alternativen; Känner att det stör mitt 

privatliv, blir mer effektiv och känner mindre stress. Det var 30 procent som upplevde 

att det antingen stressade, de blev trötta eller ineffektiva av att arbeta hemifrån på ledig 

tid. Tillsammans med de negativa upplevelserna och de cirka 37 procenten där 
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det ansågs störa privatlivet blev 67 procent som ansåg att det förde med sig något 

negativt.   

4.3.1 Den “nya” tekniken   
Chefer 

Arbeta hemifrån gör att Svensson frigör tid, precis som bland annat Andersson. 

Svensson menar att vara konstant tillgänglig skapar lugn. Hen förklarar att detta, 

tillsammans med att arbeta hemifrån, påverkar hen positivt och skapar kontroll vilket 

Andersson svarar likadant. Att vara uppkopplad i hemmet anser Andersson både vara 

positivt och negativt. Det kan vara mindre stressande om man kan få bort några saker 

men det kan också på långsikt stressa och leda till ohälsa och minskad energi. Svensson 

menar att det kommer med positionen om man måste ta ansvar och vara tillgänglig eller 

inte, och vill man inte så förklarar hen att man kanske ska skaffa sig en position med 

mindre ansvar. Svensson förväntar sig att sina medarbetare ska vara tillgängliga om det 

är något viktigt precis som Andersson förväntar sig från sina medarbetare under kritiska 

perioder.  

 

Både Svensson och Andersson anser sig även kunna förväntas nås av sina medarbetare. 

Detta är inget som Svensson anser störa hens privatliv i någon större utsträckning utan 

hen kan vara närvarande, så länge man kan planera bra, förklarar Svensson. Likaså 

känner Svensson att hen kan närvara fullt på möten.  Andersson förklarar att på möten 

tror hen sig kunna multitaska med att vara närvarande och exempelvis svara på mejl 

men menar även på att detta bidrar till minskad närvaro. Gällande Anderssons 

medarbetare så ser hen att de klarar av att vara närvarande och förklarar att hen tror att 

det är på grund av erfarenheten i branschen. På grund av de rutinerade medarbetarna 

tror Andersson att de vet vad som förväntas i form av uppkoppling men vill att de ska 

klara av att stänga av när det kan. Ahlgren känner att hen kan vara närvarande i möten 

men märker av andra som inte är det.  

 

Andersson förklarar att hen förväntar sig att medarbetarna är tillgängliga när det behövs 

under visa kritiska perioder och om så är fallet så tar hen kontakt med dem på fritiden. 

Andersson förklarar, precis som Svensson menar, att det är beroende på vilken grad av 

tillgänglighet som krävs för positionen. Andersson förklarar att om man använder sig av 
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frihet under ansvar när det gäller att arbeta hemma så blir man mer effektiv även om 

hen är medveten om att saker i hemmet kan störa.  

 

Förr förklarar Sjöberg att det inte fanns uppkoppling överallt som det gör idag då det 

går att hitta var du än är. Telefonerna och surfplattorna är ständigt igång, arbete 

hemifrån går av bara farten. Arbetet betas av en liten bit i taget hela tiden bara på grund 

av vetskapen att det ligger där bredvid och görs det inte med en gång ligger det kvar till 

ett senare tillfälle vilket inte är roligare det. Våra informanter känner en känsla av 

effektivitet då dagens teknologi ger möjligheten till snabba svar och tiden det tidigare 

tog att starta datorn försvinner då vi har allt i våra smartphones vilket är en stor skillnad 

jämfört med tidigare, när Sjöberg berättar om datorernas brister så sa hen att “den 

plingar inte avstängd”. Ahlgren berättar att hen är mer förberedd genom att vara 

tillgänglig och hemma på ledig tid störs hen inte av andra saker vilket gör arbetet mer 

effektivt. Däremot är detta som kan störa privatlivet enligt Ahlgren men att hen ändå 

kan vara närvarande i privata aktiviteter ibland. Sjöberg menar att till skillnad mot då 

man använde datorer innan smartphonen kom så plingade inte datorn till när den var 

avstängd och inte använde den. Då menar hen att man kollar om det plingar till på 

telefonen. Hen menar att skillnaden med dator och telefon är att det är lättare att ta med 

telefonen och vara uppkopplad överallt. Andersson säger även att använda elektronik 

som kan öka tillgängligheten är mer en regel än undantag och att personer är online på 

ett helt annat sätt än tidigare. Hen säger att skillnaden sedan förr är att man är mer 

påslagen och att arbete sker mer kontinuerligt under den vakna tiden, och så har det 

varit de senaste 15 åren. Andersson menar även att den ökade tillgängligheten har 

bidragit till att kontaktkraven ökar, däremot anser hen att vardagen underlättas och 

arbetsplatsen blir mer flexibel. Sjöberg påstår att flexibiliteten i arbetet gör att man blir 

mer effektiv och flexibiliteten har ökat med hjälp av dagens teknik. Att vara kontaktbar 

förklarar Ahlgren som stressande eftersom det kan dyka upp fler uppgifter när man är 

tillgänglig per telefon. Däremot förklarar hen att det går i perioder då det är mer att göra 

ibland.  
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4.4 Stress  
Chefer 

Sjöberg påpekar att hen blir stressad om det dyker upp något och hen inte kan få tag på 

personen på ledig tid. Positionen kan kräva en del jobbiga samtal vilket Sjöberg menar 

har lett till sömnlösa nätter då hen ligger och oroar sig för vad folk kommer säga, vad 

konsekvenserna blir och så vidare. Plingar mejlen sent på kvällen känner Sjöberg ett 

tvång till att svara annars ligger hen sömnlös vilket skapar irritation. Hen ser en skillnad 

på högre positioner med personalansvar jämfört med de utan, att man måste vara 

tillgänglig på ett annat sätt eftersom det handlar om människor då hen måste vara nåbar. 

En annan som känner sig stressad av tillgängligheten är Ahlgren, hen känner konstant 

stress 24 timmar om dygnet, “det är påtagligt att vara tillgänglig jämt”. I och med att 

teknologin utvecklas mer och mer menar Andersson att kontaktkraven ökar med detta. 

Hen hoppas på att det finns en sådan öppen kultur i företaget som gör att medarbetarna 

och hen kan kontakta varandra på ledig tid om det behövs.  

 

Andersson förklarar även att medarbetar är medvetna om vad IT-branschen kräver och 

man lär sig ju längre man arbetar inom IT hur man stänger av på bästa sätt. Hen 

förklarar också att medarbetarna är rutinerade och har varit med länge. Om hens 

medarbetare behöver hjälp med att hantera stressen inom branschen finns det olika hjälp 

att få. Andersson förklarar att hen är medveten om vilka negativa effekter stress kan ge 

och att detta är individuellt. Hen förklarar även att hen anser sig vara rätt på att 

multitaska olika uppgifter för att hinna men inser att även hen har begränsningar och 

kan leda till att hen inte är närvarande. Andersson har idag lärt sig hantera stressen då 

hen tidigare genomgått stresshantering och har där med lärt sig att tänka annorlunda. 

Hen har skaffat sig en av- och påknapp då hen tidigare har påverkats av pushnotiser 

som plingar till i telefonen.   

 

Sjöberg blir jätte stressad om något dyker upp på fritiden. Irriterad över mejl som 

kommer utanför arbetstid och arg på sig själv att hen låter telefonen vara på. Sjöberg 

menar även att alltid vara kontaktbar gör hen frustrerad, mest på sig själv för att 

telefonen alltid är på. Svensson blir snarare stressad av att inte vara tillgänglig. Hen ser 

det som mer stressande att inte arbeta utanför arbetstid då det blir mer att göra vid ett 
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senare skede. Svensson lägger inte ifrån sig arbetet för det är roligt att arbeta, hen 

tillfredsställs av att vara uppkopplad på ledig tid. Arbetet är att utföra eller genomföra 

någonting och då arbetar man för att utföra det oavsett hur många timmar det tar menar 

Svensson, oavsett om det är på arbetstid eller på fritiden. Det är ju uppgiften som ska 

lösas. Andersson är inte heller stressad över att höra plinget från telefonen på ledig tid 

eftersom hen helt enkelt jobbar på att stänga av alla notiser i form av ljud och vibration. 

Sen kollar Andersson på telefonen i form av ren nyfikenhet ibland. När det gäller möten 

förekommer det multitasking från Andersson sida, leda möte, dokumentera och 

läsa/svara på mejl är vanligt att det sker samtidigt. Det kan vara i detta läge Andersson 

känner stress, att det kommer in många mejl som behöver svaras på samtidigt som 

Andersson är upptagen att hålla möte. Däremot menar Andersson att hen är medveten 

om att som chef har man ett större ansvar som kommer med att vara mer tillgänglig. 

Samtidigt menar hen att jobbet är stimulerande och tid hemma läggs ned för att skapa 

ordning och få kontroll precis som Svensson gör. Enligt Andersson och Svensson är 

jobb hemifrån ett aktivt val för att minska stress. 

 

Andersson förklarar att de definitivt använder sig av smartphones och annan elektronik 

och att hen ser att många fler är tillgängliga idag. Hen tar upp att eftersom IT-branschen 

förväntar sig att ligga i framkant med tekniken så har hen använt sig av smartphones så 

länge dessa existerat. Eftersom IT-branschen kräver att man är i fas med tekniken och 

alltid är tillgänglig så menar Andersson att det bidrar till ökad stress. Andersson menar 

att det beror mycket på vilken roll man har i företaget om man behöver vara så 

tillgänglig hela tiden och eftersom branschen svänger snabbt krävs det mer av alla under 

olika perioder.  

 

Ahlgren ser arbete hemifrån som stressigt men ändå kul, det gör hen mindre stressad 

nästa dag om arbetet då röjs ur vägen. Det samma gäller för Svensson. Stressen byggs 

snarare upp av att inte ständigt arbeta eftersom kontrollen då försvinner och arbete 

lämnas ogjort och skjuts upp till ett annat tillfälle. Dock menar Ahlgren att den ständiga 

tillgängligheten skapar stress i form av missade samtal efter ett möte och att nya 

uppgifter hela tiden kommer upp i takt men inkommande samtal. Sjöberg tänker också 

“om jag gör det nu så blir jag av med det” och känner samma stress om arbetet ligger 
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kvar. Dock ligger den stora stressen i att inte nå folk efter arbetstid. Då hen anser att det 

är viktigt att inte kontakta folk efter arbetstid bildas en stress om ett arbete dyker upp på 

kvällen efter arbetstid när hen behöver få tag på en viss person. Även stressen i det 

privata när det gäller att ta kontakt med någon och denne inte svarat, “såg du inte det 

där jag skickade igår” kan öka stressen och känner då press till att svara då hen vet hur 

jobbigt det är att inte få tag på den personen man söker. Sjöberg förklarar stressen som 

att pulsen ökar och hen går igång, “man känner att det börjar liksom ticka på”. 

Sömnlösa nätter är inte ovanliga då Sjöberg ligger och planerar projekt inför 

morgondagen på grund av mejl som kommit sent om kvällen. Hur man ska agera, 

fördelar och nackdelar, tänka på alla reaktioner som kan komma då du ska möta 

personer och att planera någon bra strategi för att komma fram till en lösning på 

problemet.  

 

Flexibel arbetsförläggning är något de har på Anderssons företag vilket Andersson 

menar är bra då man lättare kan pricka in då medarbetarna är som mest effektiva. 

Flexibiliteten att arbeta hemifrån gör, enligt Andersson, att medarbetare som störs av de 

öppna kontorslandskapet kan ibland arbeta hemifrån. Detta arbetssätt kan både 

effektivisera men arbete hemma kan också dra ner arbetstempot. Samtidigt är 

Andersson noga med att alla medarbetare ska kunna stänga av och finns det behov av 

att gå hem tidigare för att arbeta igen senare så anser hen att detta är godkänt.  

 

Medarbetare 

Nästan hälften av de svarade ansåg att det inte stressade dem att alltid vara kontaktbar 

när det kom till arbetet. De var endast 13 procent som ansåg att det alltid eller ofta 

stressade dem av att vara tillgängliga och 39 procent kände sig aldrig stressade över att 

behöva vara nåbar utöver arbetstid.  

 

När det kommer till närvaro i privata aktiviteter på ledig tid utan att känna stress från 

arbetet så svarade lite mer än hälften av alla medarbetarna att de kunde vara närvarande 

på varje aktivitet. Runt 35 procent ansåg att de kunde vara närvarande på de flesta 

aktiviteter medan ett fåtal kände att de nästan aldrig eller aldrig kunde vara riktigt 

närvarande i någon aktivitet utanför arbetet. När det istället gällde närvaro i aktiviteter 
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genom arbetet så som möten kände 60 procent sällan stress över inkommande mejl och 

samtal med mera och kunde närvara helt i mötet. Det var lika många som kände sig 

stressade ofta under mötena som de som sällan kände sig stressade under möten. Endast 

en av respondenterna kände alltid stress.  

 

4.5 Vad kan hända? 
Vi ställde frågan vad våra informanter trodde kunde hända i framtiden med denna 

uppkoppling och tillgänglighet. Många av dem kom in på diskussion om sociala medier 

där Sjöberg trodde att vågen med Facebook kommer gå ner men att det samtidigt 

kommer bli värre innan det blir bättre. Hen menar att det kommer slå tillbaka snart 

precis som alla cykler, det kommer inte vara modernt att vara tillgänglig längre. Sjöberg 

jämför med runt år 2000 då alla skulle byta datasystem. Hen berättade att det var 

otroligt många som brände ut sig för att de jobbade för mycket och hen tror att vi 

kommer se samma effekter snart på alla dessa som är konstant tillgängliga, hur 

destruktivt det blir och det menar Sjöberg blir vändpunkten. Att det blir något fult att 

alltid vara tillgänglig istället för något positivt. Men menar att vi fortfarande har en bit 

kvar och att det blir värre innan det blir bättre. Vid en djupare diskussion kommer 

Sjöberg in på hur dottern vägrat gå med i Facebook då uppkopplingen och 

tillgängligheten blivit för mycket. Det blev helt enkelt för påfrestande att vara 

tillgänglig jämt genom alla medier. Hen berättade att ungdomarna inte längre hänger 

med i Facebook längre utan att det är “gamlingarna” som är kvar då det blivit modernt 

hos dem och Sjöberg tror att det kommer bli så över lag med hela tillgängligheten. Dock 

tror Sjöberg att det kommer komma upp något nytt men att det då kommer bli en media 

som liknar Instagram, “ Syns man inte så finns man inte” är ju dagens policy.  

 

Vid intervjun med Svensson kommer det fram att hen tror på raka motsatsen emot vad 

Sjöberg kommenterar. Hen tror att vi kommer bli mer uppkopplade då det är något som 

önskas. Vi vill vara någon, “vi söker bekräftelse från andra”. Vid en observation la 

Svensson även kommentaren efter alla inspelningsapparater stängts av att de som säger 

att de inte vill vara uppkopplade ljuger. Ahlgren håller med vad Svensson säger då hen 

tror att vi är i början av något som kommer bli större, att vi så småningom är så 



Hanna Johansson, 800925-4841  Kandidatuppsats 

Ida Sjöö, 910512-3344    

Anna Svensson, 920923-0524 

 

68 
 

tillgängliga att vi inte märker av det själva. Hen beskrev det som att “vi är i ena kanten 

på en jättestor fotbollsplan vilket är början på något mycket större”. 

 

5. Analys  
 

Intervjuer och enkäter har i detta kapitel sammankopplats till teorin. Likheter och 

skillnader har dragits för att vidare diskuteras i stutsatsen där våra frågeställningar 

besvaras.   

 

5.1 Privatliv och arbetsliv 
Tännsjö (2010) ifrågasätter vad privatliv egentligen är och om det är nödvändigt då 

vissa människor inte tycks behöva det. Han diskuterar människors integritet och att 

vissa har mindre och andra mer. Vi tolkar teorin som att de människor som har stark 

integritet behöver stor mängd privatliv och de människorna med svag integritet har 

mindre behov av ett privatliv. Sjöberg som är mån om sitt privatliv då hen helst inte vill 

arbeta hemifrån på ledig tid. Hen är medveten om hur lätt det är att stänga av 

jobbtelefonen efter arbetstid men gör det aldrig och är arg på sig själv på grund av detta. 

“På fritiden är mitt arbete ett störande inslag” är något som Sjöberg gör tydligt i 

intervjun. Sjöberg menar att det finns skillnad mellan chefspositioner, med 

personalansvar följer även mer tillgänglighet. Att Sjöberg inte känner att hen klarar av 

att stänga av och förklarar att det är ett störande inslag kan detta ses som att det 

inkräktar på hens privatliv. Vi tolkar det som att Sjöberg har stark integritet. Däremot 

känner inte Svensson behov av en större mängd privatliv, hen ser arbetet som sin 

identitet och arbetet ligger därför alltid nära till hands. Vi tolkar det dock som att 

Svensson har stark integritet då hen säger under intervjun att hen inte vill vara kompis 

med sina kollegor. Svensson förklarade att hen trivs bättre med att alltid vara 

uppkopplad mot arbetet då det är roligt och tillfredsställande, hen ser det snarare som ett 

stressande moment att inte vara tillgänglig dygnet runt. Ahlgren kommenterar att hen 

sällan lämnar arbetet, dock önskar Ahlgren att hen kunde stänga av men då det 

förväntas från chefen att hen ska vara kontaktbar även under ledig tid blir det svårt. 

Ahlgren är dessutom vän med alla sina kollegor privat och vi tolkar det som att hen har 

en svag integritet då hen låter alla tränga in lätt i hens privatliv. 

 



Hanna Johansson, 800925-4841  Kandidatuppsats 

Ida Sjöö, 910512-3344    

Anna Svensson, 920923-0524 

 

69 
 

Vissa vill synas och lämnar därför ut allt i media medan andra vill hålla sitt privatliv 

privat. Tännsjö (2010) menar att vissa lämnar ut allt i sociala media medan vissa vill 

hålla sig lite i bakgrunden. Gällande våra informanter visar det sig att majoriteten har ett 

Facebook konto och att de resonerar om sociala medier på samma sätt. De tackar gärna 

ja till en vänförfrågan som kommer från en medarbetare men de skulle aldrig bjuda in 

någon. Andersson är en av de som helst vill hålla sitt privatliv mer privat och håller 

därför en låg profil inom sociala medier, hen vill inte visa allt medan Ahlgren å andra 

sidan inte ser några större problem med detta och ser därför inte heller någon anledning 

till varför hen inte ska vara vän med arbetskamraterna på Facebook. Detta kan dock leda 

till problem om chefer ser så lätt på privatlivet. De meddelanden som skickas och våra 

privata filer finns enkelt tillgängliga för de som känner för att snoka. Arbetsgivare har 

möjligheten att bevaka sina anställda vare sig de sitter vid arbetsdatorn eller använder 

sig av sin privata telefon och det är inte ovanligt att arbetsgivarna utnyttjar denna 

möjlighet (Tamm, 2012). Informanterna tycks dock inte vara ute efter att snoka i 

medarbetarnas liv, de skickar inte vänförfrågningar till medarbetare på Facebook utan 

de vill hellre bli inbjudna in till det privata kontot. Dock betyder inte detta att det inte 

finns de arbetsgivare som är ute efter att kontrollera även privatlivet hos deras 

medarbetare. 

 

På kvällar och helger menar Darmell (2013) att nio av tio chefer svarar och läser mejl 

och sju av tio använder söndagen till att planera upp veckan som kommer och 

förbereda. Alla våra informanter erkände att de läser och svarar på mejl på kvällar och 

helger något som Darmell (2013) skriver att det kan ha en negativ effekt på 

medarbetarna då han förklarar att cheferna behöver framstå som ett bra exempel för sina 

medarbetare och om chefen svarar på mejl på helgerna så följer medarbetarna på det 

mönstret. Cheferna följer därför inte sina egna moraler riktigt. Svensson läser och svarar 

alltid på mejl på kvällar och helger och förväntar sig att medarbetarna gör detsamma, 

hen uppmanar därför kollegorna till att kolla mejlen medan Sjöberg vill föregå med ett 

gott exempel och undviker därför att kontakta sina medarbetare efter arbetstid. Hen 

anser att det är viktigt att inte tränga sig på privatlivet dock erkänner hen att det sker 

arbete utanför arbetstid men att hen då försöker begränsa kontakten med medarbetarna 

som inte beblandar in sig själv. Detta strävar även Ahlgren efter men hen är medveten 
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om att hen skickar mejl efter arbetstid till sina kollegor ändå. Hen kontaktar i så fall sina 

kollegor som vänner på fritiden och ringer ofta för att “snacka skit”. Det är också av stor 

betydelse för cheferna att deras medarbetare kan koppla ned, enligt Darmell (2013), då 

jobb på medarbetarnas lediga tid skapar sämre hälsa och ökar stressen. Sjöberg står för 

att vara ledig på ledig tid, därför uppmanar hen sina medarbetare till att koppla ned 

jobbtelefonen och mejlen på fritiden. Enkäterna visar att majoriteten av medarbetarna 

sällan arbetar hemifrån, och att de som gör det i forma av att svara på mejl säger att 

anledningen är att det går av bara farten då det är lätt och tillgängligt. Dock anser bara 

37 procent anser att det stör privatlivet. Endast ett fåtal av de förfrågade tycker att det 

förväntas av dem att arbeta hemifrån några gånger i månaden. Chefernas arbete på 

fritiden har alltså inte påverkat medarbetarna i så stor grad då de flesta chefer ofta eller 

alltid är tillgängliga på mail eller telefon trots önskan att inte vara det.    

 

Globaliseringen förändras i en rask takt och det gäller att vara på hugget för att inte 

missa vad som sker och trilla bort från arbetsmarknaden är något som Grönlund (2004) 

poängterar. Dagens snabba förändringar på arbetsmarknaden är något som Sennett 

(2013) skriver att människor blir ofria i arbetslivet vilket går att koppla till Allvin et al. 

(2006) som pratar om det “nya arbetslivet” som en följd av globaliseringen. De menar 

att det har utvecklats nya regler som förutsätter att individerna själva ska anpassa sitt 

arbete till den ständiga pågående förändringen. På arbetsplatserna där våra informanter 

arbetar förekommer det oreglerad arbetstid. Medarbetarna får ta ut flextid så länge de 

arbetar 8 timmar per dag. Flextiden har i dagen samhälle med den nya teknologin 

underlättats då alla medarbetarna på de olika företagen har blivit tilldelade en 

smartphone vilket har gjort att det blivit lättare att reglera sin arbetstid då 

vardagssysslor ibland kommer i vägen så som hämta och lämna på dagis vilket Sjöberg 

nämner. De har därför på Sjöbergs företag bytt ut den fasta telefonin och gått över till 

mobiltelefoni. Allvin et al. (2006) skriver att detta ökar pressen hos de anställda men de 

menar att det är en viktig förändring för företag för att anpassa sig till den föränderliga 

marknaden. Andersson anser det vara effektivt att kunna reglera sin arbetstid, att vi får 

känna efter vilka timmar på dygnet vi kan prestera bäst och på så sätt är det möjligt att 

arbete mer effektivt. Hen säger att känner man att man inte alltid klarar av att arbeta för 

det är stökigt på jobbet finns möjlighet att gå hem lite tidigare och arbeta igen där.  
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5.1.1 Ledighet 
Enligt Nyholm & Sundin (2012) är övertidsarbete det arbete som sker utanför ordinarie 

arbetstid vilket i Sverige normalt är 40 timmar i veckan. Detta har våra informanter 

bekräftat att de och deras medarbetare gör dock arbetar många av dem utifrån flextider 

vilket gör att de kan reglera de 8 timmarna om dagen hur de vill inom vissa ramar. För 

skyldighet av övertidsarbete måste en överenskommelse mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren att fastställas vilket normalt skrivs i kollektivavtal eller i de enskilda 

avtalen mellan anställd och arbetsgivare. Det är viktigt för de anställda att få minst 11 

timmars vila i följd för att återhämtas. Detta följs till stor del inte helt av varken 

cheferna eller medarbetarna, de tjuvkikar på mejlen och på samtal även om 

arbetstimmarna är slut för länge sedan. Cheferna koppar aldrig riktigt ifrån arbetet. 

Andersson är ett bra exempel på detta då hen arbetar mer eller mindre alla kvällar i 

veckan och halva eller hela söndagen. Det blir tydligt utan att ens beräkna 

arbetstimmarna Andersson arbetar övertid att hen ofta överskrider de 48 

övertidstimmarna på en fyraveckorsperiod och att vilan sällan blir sammanhängande 11 

timmar. Svensson är än värre då hen inte släpper arbetet alls mer eller mindre, hen 

arbetar garanterat mer än vad som lagenligt bör göras. Hen trivs med att ständigt vara 

tillgänglig genom arbetet och efter intervjun när inspelningsapparaten stängdes av sa 

hen att de som påstår att de inte vill vara tillgängliga ljuger. 

       

Övertid får enligt arbetstidslagen inte överskrida 48 timmar under en fyraveckorsperiod 

och max 200 timmar per kalenderår. Dock gäller ej detta för övertid som sker under 

förhållanden som arbetsgivaren inte kan kontrollera (Nyholm & Sundin, 2012). Arbetet 

våra informanter utför sker ofta på kvällar, helger och timmarna är svåra att hålla reda 

på. De uppmanar till att medarbetarna ska skriva upp övertidsarbete men de är överens 

om att det är svårt att kontrollera om allt arbete skrivs upp. Sjöberg skriver själv inte 

upp övertidsarbete då hen inte får någon ersättning för det ändå, det samma gäller även 

Ahlgren och Svensson då det förväntas av dem att vara tillgängliga och aktiva i arbetet 

dygnet runt. Ahlgren påpekar att hen inte skrivet upp övertid då de på hens arbetsplats 

har förmånen till två veckors extra semester som ska täcka eventuellt övertidsarbete, en 

kompromiss som ger “betalt” för arbetad tid men det uppmanar dock till att inte följa 

lagar om övertidsarbete som inte får överskriva de 48 timmarna under 

fyraveckorsperiod enligt åttonde paragrafen i Arbetstidslagen (Arbetslagstiftningen, 
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2010). På Anderssons företag vill de att alla ska skriva upp övertidsarbete för att de ska 

kunna påverka om det är för mycket övertidsarbete, de följer därför lagar men de 

kommenterar själva att kontroll om det görs eller inte är svårt att genomföra. Bara 19 

procent av medarbetarna dokumenterar den tid de arbetar hemifrån och de övriga gör 

det sällan eller aldrig. En tredjedel av medarbetarna säger att det ingår i deras tjänst att 

arbeta hemifrån på ledig tid vilket kan förklara att de flesta inte dokumenterar. 

 

Darmell (2013) diskuterar multitasking där han anser att det inte är något effektivt. Han 

menar att kapaciteten försämras då hjärnan inte kan fokusera på så många saker 

samtidigt. Informanterna multitaskar allihop varje dag. Sjöberg berättade om en vanlig 

kväll hemma där hen spelar spel, tvättar, har en konversation igång och svarar på mejl. 

Allt detta samtidigt. Detta menar Darmell (2013) kan verka effektivt men att det i själva 

verket förloras tid på det. Detta uppkopplade samhälle bidrar inte heller bara till ohälsa 

utan Darmell (2013) förklarar att det påverkar andra runt omkring oss också. I 

privatlivet påverkar det vår familj och vänner och i arbetslivet arbetskamraterna. Han tar 

upp ett exempel på ett möte där det ofta händer att de punkterna på agendan som inte är 

så intressanta för individen gör att en del flyr in i teknologins värld för att fördriva 

tiden. När våra informanter sitter på möte anser framförallt Svensson att det är ytterst 

viktigt att vara aktiv och deltaga hela tiden, hen kollar därför inte telefonen under hela 

tiden. Däremot erkände Sjöberg och Andersson att teknologin ligger nära till hans när 

ointressanta ämnen som ej rör dem tas upp. De passar då på att få undan lite jobb genom 

att svara på mejl så de slipper ha så mycket efter mötet. Även de anställda får in mejl 

under tiden de sitter på möte. Om de svarar på mejlen under mötena framkommer inte 

med de flesta känner inte någon stress över situationen. Om familjen påverkas av denna 

ständiga uppkoppling är svårt att få fram utifrån intervjuerna och enkäterna dock kan 

kopplingar dras till att det kan hända då några av respondenterna själva störs av arbete 

på privat tid och vissa av informanterna helt enkelt arbetar väldigt mycket på fritiden 

som kanske borde spenderas med familjen. Dock är det tydligt att arbetet till viss del 

störs, när möten som ingår i arbetet störs av annat arbete kan mer än privatlivet störas. 

 

Darmell (2013) diskuterar effekterna av detta beteende och menar att snittet på vad som 

en person använder sig av sociala medier är 74 minuter om dagen. Han fortsätter 
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förklara att enligt undersökningar så spenderas endast 17 minuter av en förälders tid på 

sina barn varje dag. Sjöberg framför allt kommenterar multitasking, hen sköter arbetet 

samtidigt som hemsysslor och familjeliv är aktivt. Hen tittar gärna på mejlen då den är 

tillgänglig på telefonen även hemma vilket automatisk minskar den aktiva tiden hen 

kunde haft med sin dotter. Darmell (2013) skriver om att mobiltelefonen styr livet och 

att det är en fälla då det är svårt att inte tjuvkika på mejlen. Han skriver att teknologin 

idag är som en belöning, ett exempel är att få en “like” på Facebook eller att det plingar 

till om mejlboxen. Det betyder att någon har sett oss. Precis som Svensson påpekar, att 

vi vill bli sedda och vi vill vara någon, vi söker bekräftelse från andra. Internet har inget 

slut så Darmell (2013) menar därför att det är individen som måste sätta stopp och ta en 

paus. Sjöberg behöver ta en paus ibland säger hen själv men gör sen inte det ändå. 

5.1.2 Ledarskap och makt  
Det finns faktorer som påverkar makt och inflytande så som tvång, belöningar, 

information och position som ger individer möjligheten att styra över andra enligt 

Bolman & Deal (2012). Vi styrs av olika faktorer och de som besitter en källa till makt 

har stort inflytande över andras beteende. Ahlgren kommenterar i intervjun att hens chef 

inte har något emot att medarbetarna arbetar hemma, chefen ser det som något positivt 

precis som platschefen på Atea. Platschefen kunde både se fördelar och nackdelar med 

arbete hemifrån. Tekniken hade hjälpt företaget att komma in till kunder på ett annat 

sätt vilket självklart är positivt för företaget. Chefer håller en formell makt genom 

positionen chefen besitter, denna position ger inflytande över andra enligt Bolman & 

Deal (2012) och kan i detta fall kopplas till att cheferna uppmanar till arbete på ledig 

tid. 

 

I intervjun med Sjöberg gör hen skillnad på de olika höga positionerna och menar att 

om man har personalansvar så gäller det att vara mer engagerad eftersom man arbetar 

med och har ansvar för människor på ett annat sätt, vilket befattning en person har 

påverkar om arbetet följer med hem. Det framkommer att cheferna ser vilka av 

medarbetarna som arbetar hemifrån. Det är de som är mer engagerade i arbetet och 

cheferna ser att de identifierar sig mer. Anledningen till att medarbetarna arbetar på 

ledig tid tror cheferna beror på dem följer chefens mönster, symbolhandlingar och 

outtalade förväntningar. Andersson menar att det finns en risk att medarbetarna agerar 
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som chefen. Hen tror även att medarbetarna också vill känna kontroll över sitt arbete 

och utnyttjar därför sin oreglerade arbetstid. Anderssons tankar går i linje med vad 

Darmell (2013) förklarar. Han säger att cheferna behöver framstå som ett bra exempel 

för sina medarbetare och om chefen svarar på mejl på helgerna så följer medarbetarna 

på det mönstret.  

 

Sveningsson & Alvesson (2010) beskriver ledarskap som en situation där ledaren leder 

och efterföljarna följer och agerar utefter vad ledaren beordrar och hur denne beter sig. 

De beskriver att det är ledarens visioner och egenskaper som styr händelseförlopp hos 

andra, att en bra ledare kan bidra till en bättre trivsel på arbetsplatsen. Flertalet av 

cheferna vill föregå med gott exempel, de vill inte höra av sig på ledig tid och Sjöberg 

förväntar sig inte heller att medarbetarna ska göra det. Andersson vill kunna komma i 

kontakt med sina medarbetare på ledig tid gällande frågor, speciellt vid starten av nya 

projekt då hen önskar att alla blir mer tillgängliga. Svensson struntar i vilket och hör av 

sig när det passar hen men hen förväntar sig även det samma tillbaka. Ahlgren vill inte 

ha en strikt chefsrelation med medarbetarna och kontaktar dem då som vänner och 

förväntar sig utifrån detta att de gör samma sak. Hen förespråkar dock inte till arbete på 

friden och förväntar sig inte arbetsrelaterade samtal efter arbetstid.  

5.1.3 Relation mellan arbete och privatliv  
Svensson har fullt upp med sitt arbete och arbetar gärna hela dagarna, arbete tar därför 

upp en väldigt stor del av livet. Vid planering kan arbetet lämnas åt sidan men hänger 

annars ofta med vart hen än går. Sjöberg å andra sidan är beroende av att hålla en balans 

mellan arbete, familj och egna behov. För att må bra behöver människan enligt 

Nevander Friström, 2006 hitta en balans i livet mellan just arbete, familj och sina egna 

behov. Trots att alla inte har en familj behövs ett socialt liv utanför arbetet. Våra 

informanter har en familj men Ahlgren söker även social kontakt hos sina kollegor 

vilket gör att det finns en risk för att arbetet och det sociala livet flyter samman. För att 

finna balans i livet menar Nevander Friström (2006) att de tre cirklarna ska vara lika 

stora. Människan behöver ägna dem lika mycket energi och tid vilket inte betyder att 

tiden fördelas lika mellan områdena varje dag, utan att eftertanke ges så att inte en 

cirkel ständig får det största utrymmet på de andras bekostnad. Ahlgren har på sätt och 

vis en balans mellan de olika cirklarna trots att arbetet just nu tycks vara den stora 
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cirkeln då till och med det sociala går in i den cirkeln. Nevander Friström (2006) menar 

att det är fullt möjligt att vissa cirklar under en begränsad tid ä större än de andra men 

att det är viktigt att finna en balans så småningom.  

 

Adams et al. (1996) påstår det samma som Nevander Friström (2006), att det krävs en 

balans mellan de tre fälten. I och med att en del människor lägger ner mest tid och fokus 

på arbetet gör att familjen kommer i andra hand. Ahlgren vill inte att arbete ska ta så 

stor plats men det gör det. Största cirkeln är som sagt jobb då hen ser sig själv som en 

workoholic. Andersson arbetar hemifrån ca två timmar varje dag och halva till hela 

söndagen varje vecka utöver sina ordinarie 40 timar. Detta för att hålla koll på arbetet 

och hen anser att hens arbetsuppgifter inte skulle hinnas med på “bara” 40 timmar. 

Andersson säger även att det förväntas att hen arbetar hemifrån en del. Hen försöker 

vara ledig fredag kväll och lördag. Dock anser Andersson att det är positivt att arbeta 

mycket för då blir njutningen på den lediga tiden större eftersom arbetet blivit gjort. När 

Andersson väl är ledig känner hen att hen kan koppla av ordentligt vilket behövs då 

Andersson tidigare råkat ut för utmattningssymptom och humörförändring. I 

Anderssons liv är arbete den största cirkeln men att Andersson numera har kontroll på 

livet. I enkäten framkommer det att de flesta medarbetare arbetar hemifrån i olika 

utsträckning. Det är många av dem som anser att arbete hemifrån stör privatlivet, men 

de känner samtidigt mindre stress och mer effektivitet över arbetet. De positiva 

effekterna med att arbeta hemma var därför fler än de negativa.  

 

5.2 Identitet  
“Alla vill väl ha ett sammanhang” menar Sjöberg, “nån nytta vill alla människor göra”. 

Identiteten byggs upp med hjälp av olika byggstenar, för många är arbetet inte bara en 

av alla vardagssysslorna vi utför under veckorna utan något de identifierar sig med. 

Mize Smith (2013) skriver att arbetet eller positionen en individ besitter bygger upp 

identiteten hos denne personen. Andersson berättar att jobbet format hen genom åren 

som idag har lett till en stor identifiering. Hen nämner gärna vad hen håller på med när 

hen presenterar sig för andra, något som även Ahlgren gör vilket i sin tur gör att arbetet 

följer med hem på fritiden. Andersson tror att identifiering med arbete spelar en stor roll 

om man tar med sig arbetet hem.  
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När frågan ställdes varför cheferna och medarbetarna går till arbetet fick vi spridda svar 

men tydligt var att alla ville vara någon. Det framkom att de arbetar för nytta, personlig 

utveckling, att skapa värde för kunder och medarbetare, att ha makt, nå framgång och 

att få social kontakt. Andersson vill göra skillnad och vill bidra med ett engagemang, 

det handlar mycket om kundvärde. För tre av cheferna är lönen inte så relevant, de går 

till sitt arbete av andra skäl. Sjöberg är den enda av informanterna som anger att lönen 

spelar en viktig roll för att hen ska gå till sitt arbete. Hen säger att “jag hade kanske inte 

jobbat lika mycket om det hade varit volontärarbete”. Hen vill kunna göra andra 

roligare saker utöver arbetet. De flesta av medarbetarna ser precis som Sjöberg att lönen 

är den stora drivkraften. Svensson och Ahlgren är båda drivna av sitt arbete, de påstår 

att de är sitt jobb och de tar arbetet på största allvar. Svensson berättar att hen inte 

känner att det går att ställa sig vid sidan att arbetet. Hen menar att “det man har ansvar 

för det är man enligt min uppfattning i alla fall hundra procent”. Sjöberg är däremot 

raka motsatsen, hen identifierar sig inte med sitt arbete, utan är privatperson i första 

hand. Sjöberg presenterar sig aldrig med arbetstitel och säger att om någon vill veta vad 

hen arbetar med får det komma på en fråga. Däremot menar Sjöberg att arbetet är en 

stor del i livet och att det är klart att det påverkar vem hen är. Arbetsidentitet är alltså en 

stor del av oss och hur vi är som personer (Mize Smith, 2013).  

 

Utvecklingen av vår identitet är en ständig process som är aktiv genom hela livet. Vi 

dras mellan roller och de människor vi möter ger oss nya intryck som stärker eller 

förvirrar jaget som styr identiteten enligt Tamm (2012), detta är något som framkommer 

i intervjun med Andersson då hen tror att identifiering med arbete spelar en stor roll om 

man tar med sig arbetet hem. Hen påpekar i intervjun att hen går in i olika roller vid 

olika projekt, hen formar alltså sin personlighet utefter arbetet som görs just då vilket 

innebär att Mize Smith (2013) och Tamm (2012) till stor del har rätt med vad de 

skriver. Medarbetarna håller med cheferna när det gäller identitet. De flesta anser att 

identitet ofta spelar in en roll om arbetet följer med hem på fritiden. Medarbetarna 

själva identifierar sig gärna med sitt jobb, 11 procent nämnde att de ansåg sig vara sitt 

jobb men de allra flesta nämner arbetet när de beskriver sig själva inför andra. Precis 

som Mize Smith (2013) förklarar så är arbetsidentiteten alltså en stor del av hur vi är.  
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5.2.1 Hur de identifierar sig 
Ahlgren identifierade sig som en nia på en skala mellan ett till 10 till sitt arbete, hen 

presenterar lätt det i konversationer men förklarade att det kanske ändå inte var det 

första hen säger. Marmot (2004) tar upp hur individer ser på arbetet. Han menar att 

andra faktorer också spelar in så som individens position formas av sitt arbete. Arbetet 

är en central del i samhället och sin position påverkar olika chanser vi får i livet. Han 

förklarar att vi är vårt arbete och det vi jobbar med definierar oss. Marmot (2004) 

förklarar även att vårt arbete visar vilken social status vi har. Som tidigare nämnts så 

anser sig Svensson vara sitt arbete vilket går i hand med vad Hammarén och Johansson 

(2009) säger, att för vissa människor är yrkestillhörigheten nästan detsamma som 

identiteten. Detta går även att koppla till det tredje behovet Maslow (1943) tar upp som 

är tillhörighet. Ett behov som är kopplat till trygghetsbehovet och kommer genom 

grupptillhörighet. Ahlgren gör sig själv till en i gruppen, hen håller kontakten med sina 

medarbetare och gör sill tillgänglig även på fritiden. Precis som Svensson sa i intervjun, 

att vi söker bekräftelse från andra. Något som Ahlgren tydligt gör. 

Svensson och Ahlgren identifierar sig starkt med arbetet, de drivs till att arbeta utöver 

arbetstid då de anser sig själva vara sitt jobb. Det sista steget i Maslows (1943) hierarki 

beskrivs som självförverkligande, vi blir aldrig helt nöjda om vi inte gör det vi trivs med 

att göra. Svensson tycks trivas som handen i handsken när det gäller arbetet, hen anser 

sig själv vara sitt jobb och trivs med att utföra arbetsuppgifter även utanför arbetstid. 

Hen anser det vara roligt att arbeta jämt och det tycks framstå som konstigt att inte göra 

det i Svenssons ögon. Ahlgren tror identiteten har en betydelse men är ändå en aning 

tveksam till i hur stor utsträckning det påverkar. Vid intervjun med Sjöberg kommer det 

fram att hen ibland fastnar i rollen som chef om det är en hektisk period på arbetsplatsen 

och då tar med rollen hem. “Du fixar det, gör du detta och så syns vi klockan 18.00 på 

middag”. Adams et al. (1996) belyser just hur arbete och familj samt det sociala 

sammanhanget påverkar varandra. Artikeln tar upp forskning som visar att om arbetet 

integreras allt för mycket i familjelivet kommer det bli svårare och svårare för familjen 

att vara stödjande och förstående. Sjöberg menar att arbetstempot följer med hem i 

familjelivet, något hen vill släppa men menar att det är svårt då hen alltid är 

uppkopplad. Något som beror både på tillgängligheten och på ansvaret inom positionen 

hen besitter. 
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Andersson tror att personligheten både påverkas av arbetet och att arbetet formas utifrån 

personligheten. Hen kan uppleva att det som har gjort hens framgång i sina 

anställningar är just hur hen är som person. Det är klart att arbetet påverkar men 

Andersson anser att personlighet och arbete bygger på varandra. Tamm (2012) stödjer 

detta genom att skriva att vi anpassar oss efter vad som förväntas av oss på 

arbetsplatsen, vi går in i en roll som gör att vi passar in i den situationen vi befinner oss 

i. I historien har människor relaterat sin identitet till arbetet. Det var vanligt förr att bli 

tilltalad med sin arbetstitel och arbetet gav individerna sin roll i samhället. Andersson 

menar även att hen ibland spelar en roll beroende på uppdrag inom arbetet men påpekar 

att hen inte heller är en person i ena rummet och en annan när hen kommer över 

tröskeln. I grund och botten anser Andersson att det handlar om vad man har för 

värderingar. Sennett (1999) beskriver ett liknande fall om en förändring i 

arbetsidentiteten genom tiden. Författaren beskriver en man som identifierade sig starkt 

med sitt arbete som vaktmästare och målet var att tjäna ihop tillräckligt med pengar till 

familjen. Fallet är taget från flera år tillbaka och jämförs med sonens arbetssituation där 

han byter arbete ständigt och har här med svårt att hinna identifiera sig till ett arbete. 

 

5.3 Uppkoppling och stress 
Prevent (2004) tar upp att företag, som använder sig av högteknologisk utrustning, har 

personalen svårt att hålla samma tempo som den snabba utvecklingen och de nya 

arbetsteknikerna medför. Som våra informanter förklarat använder de sig av 

smartphones och annan elektronik och ser att många fler är tillgängliga idag. Precis som 

Andersson beskriver så anser hen att IT branschen förväntar sig att man ligger i 

framkant. Andersson förklarar att användningen av teknologin visar på att man är nåbar 

vilket kan leda till att fler kontaktar. Detta är något som har med roller i företaget att 

göra som Andersson förklarade vilket svänger fort och kan krävas mer i olika 

situationer. Har man en position där man behöver vara kontaktbar så krävs det mer från 

en. Precis som Svensson förklarar att har man en uppgift så behöver man göra den 

färdigt oavsett om det är på arbetstid eller inte. Detta gör att arbetet snabbar upp om 

man svarar på mejlen direkt och får bort dem precis som Sjöberg gör. Om uppgiften inte 

går att lösa så ligger det och stressar Sjöberg. Marmot (2004) förklarar att en 

arbetsuppgift man känner kontroll över stressar inte lika mycket vilket även våra 
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informanter har förklarat. Även Darmell (2013) anser att ofärdiga uppgifter stressar 

precis som bristen av kontroll. Hen anser att det bästa hade varit om man helt kunde 

koppla ifrån men på grund av förväntningarna på en blir det svårt. Sjöberg förklarar att 

hen alltid har jobbtelefonen på och dagligen svarar på sina mejl eftersom det stressar 

hen mindre precis som för våra andra informanter. Det blir många tillfällen med 

multitasking, enligt våra informanter, och Darmell (2013) ser på multitasking som något 

mer ineffektivt än va de flesta anser. Han menar att detta gör att man tappar fokusen och 

gör oss inte helt närvarande.  

5.3.1 Ökat kontaktkrav 
I och med att man använder sig mer och mer av teknologin förklarar Andersson att detta 

i sin tur ökar kontaktkraven. Däremot påpekar Andersson att hen hoppas att de har en 

arbetskultur inom sitt företag där medarbetarna känner att de kan kontakta hen om det är 

något viktigt utanför arbetstid. Till skillnad från Andersson som vill ha en öppen 

arbetskultur där alla ska kunna kontakta varandra så ser vi att detta ses mer negativt hos 

Sjöberg och Ahlgren där de förklarar att det bland annat är påfrestande och frustrerande 

att vara konstant tillgänglig. Ahlgren menar att den fysiska kontakten minskar och gör 

oss mer osociala precis som Darmell (2013) anser att teknologin gör. Ahlgren och 

Sjöberg känner av den stressen som detta bidrar med. Om Anderssons medarbetare 

påverkas negativt av stressen förklarar hen att det finns hjälp för dem att få. Hen 

försöker som nämnts tidigare, sträva efter en bra och öppen kultur med sina 

medarbetare. 

 

Alla Anderssons medarbetare har rätten att stänga av och koppla ifrån i företaget. Detta 

kan vara en bidragande orsak till varför över hälften av medarbetarna sällan känner sig 

stressade över att ha möjlighet att jobba hemifrån. Endast ett fåtal känner stress alltid 

eller ofta över detta. 65 procent av medarbetarna känner att de inte har förväntningar på 

sig att arbeta hemifrån. De flesta av medarbetarna som svarade på enkäten kände sällan 

eller aldrig stress över att alltid vara nåbar. Detta kan relateras till det Andersson 

berättat om att medarbetarna inom IT vet att det är en stressig miljö och att vissa 

situationer kräver att man är nåbar som exempelvis i en kritisk uppstart. Andersson 

förklarar också att man lär sig med tiden enligt hens erfarenhet och menar att man lär 

sig att utveckla en av och på knapp. Det kan vara en av anledningarna till att 
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medarbetarna in känner någon stor stress att vara konstant nåbara. Däremot Sjöberg och 

Ahlgren som både känner av stress över att vara kontaktbara och tillgänglig konstant 

kan bero på att de inte jobbat särskilt länge inom sina företag. Det kan även bero på att 

mängden stress man känner är individuellt som Marmot (2004) förklarar. Andersson 

och Svensson kan vara individer som hanterar stressen bättre genom att ta tag i saker för 

att frigöra ledig tid istället för att förhala som Emmet (2009) förklarar som bidrar till 

ökad stress.  

 

Tamm (2012) skriver om vårt allt högre livstempo, multitasking och att våra dagar inte 

räcker till. Detta gör att vi skyndar mellan jobb och hem våra olika aktiviteter. 

Författaren menar att detta även kan påverka oss negativt i form av olika hälsoproblem. 

Gällande frågan hur medarbetarna känner att de kan närvara på olika privata aktiviteter 

så svarade hälften att de kunde vara närvarande på varje aktivitet utan att känna stress. 

Cirka en tredjedel kände att det kunde närvara på de flesta aktiviteter utan stressen från 

jobbet. Det var endast cirka 15 procent som svarade att de alltid kände stress eller att det 

var sällan de kunde närvara i sina privata aktiviteter utan att bli stressade. Tamm (2012) 

förklarar även, liksom Marmot (2004), att stress inte alltid är negativt. Vid utmaningar 

kan vi känna positiv stress och att vår prestation då ökar. Sjöberg å andra sidan anser 

inte att stress kan vara någon positivt utan att det alltid är en negativ faktor.  

5.3.2 Rutin och medvetenhet  
Andersson berättade att de har rutinerade medarbetare som har varit med länge inom IT-

branschen. Hen förklarade att i just denna bransch så svänger det snabbt mellan lugn 

och kontroll till kaos. Detta gör att medarbetarna lär sig i och med att de arbetar i 

stressen. Hen är medveten om att långvarig stress leder till ohälsa och är mån om att 

medarbetarna är öppna med hur de upplever olika situationer. Anledningen till varför så 

få procent känner av denna stress, som uppenbarligen finns där med dess svängningar, 

kan vara att det känner att det har kontroll över kaoset. Denna frånvaro av den negativa 

stressen kan vara för att medarbetarna är medvetna om vad som krävs när man jobbar 

inom It som utvecklas konstant och svänger. Som Marmot (2004) förklarar så kan 

stressen upplevas som mindre stressig och negativ om man har kontroll över sina 

arbetsuppgifter. 

 



Hanna Johansson, 800925-4841  Kandidatuppsats 

Ida Sjöö, 910512-3344    

Anna Svensson, 920923-0524 

 

81 
 

Eftersom medarbetarna och vissa av informanterna inte upplever stressen och 

tidspressen som negativ alltid och kan stänga av, eller arbeta ikapp på ledig tid behöver 

inte detta medföra ohälsa till företaget. Trots det höga tempot och stressen som kommer 

med det. På frågan om hur arbete på ledig tid påverkade var det flest medarbetare som 

svarade att de blir mer effektiva och kände mindre stress. Trots detta hade över 37 

procent svarat att de kände att det störde deras privatliv. Det var cirka 30 procent som 

svarade att de blir negativt påverkade av att arbeta hemifrån och de kände sig antingen 

trötta, stressade eller ineffektiva. Enligt Andersson själv anser hen att hens jobb är 

stimulerande och att tiden som hen lägger ner är en förutsättning för kontroll och 

ordning. Hen förklarar att det är ett aktiv val att arbeta hemifrån. Trots det stressiga 

arbetet så uppfattar många medarbetare att det gör dem effektiva och mindre trötta. Som 

Marmot (2004) förklarar så är autonomi en viktig del i hur stressen uppfattas av 

individerna. Eftersom medarbetarna har rutin kan detta ge minskad stress då de vet vad 

som förväntas. 

5.3.3 Effekter av stress 
Precis som Marmot (2004) menar även Andersson att stress upplevs individuellt och att 

långvarig stress kan leda till ökad ohälsa. Som Marmot (2004) förklarar så är stress och 

mängden av kontroll starkt relaterat. Det kan man se att Andersson är medveten om vad 

stress kan ge för konsekvenser och det upplevs ta med i beräkningen i företagskulturen. 

Om man har lite kontroll över sitt liv skapar det negativa effekter men den flexibla 

arbetstiden som företaget har ger medarbetare och chefer kontroll över sin egen tid. 

Detta är något som kan vara svar på varför många av medarbetarna eller Andersson inte 

upplever arbete hemifrån som något negativt. De antal som säger sig påverkas negativt 

av att arbeta hemifrån anses kan bero på att alla hanterar stress individuellt men också 

att arbetsuppgifterna skiljer sig. Då medarbetarnas positioner är okända kan det vara så 

att vissa arbetsuppgifter ger mer negativ stress än andra. Som Marmot (2004) diskuterar 

så upplevs inte arbetet som stressigt om man har kontroll över det. Han skriver också att 

det sambandet mellan krav och kontroll kan öka stressen vilket medför negativa 

hälsoeffekter som trötthet. Om kraven på individen är större än kontrollen över 

situationen ökar det stressen. Enligt oss kan det vara så att de medarbetare som har 

svarat att de blir negativt påverkade av att arbeta hemifrån och blir trötta och stressade 

kan ha större krav på sig än de har kontroll över.  
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Darmell (2013) förklarar att den IT vi använder idag påverkar oss på olika sätt. Att ha 

jobbmejlen i telefonen exempelvis är ett stort stressmoment. Andersson menar att hen 

kan stänga av och på och anser sig behärska detta. Hen förklarar att man lär sig att 

stänga av men att hen också jobbar på att stänga av ljud, vibrationer och lägga ifrån sig 

mobilen. Eftersom Andersson känner att hen kan reglera om hen är uppkopplad eller 

inte, detta bidrar till minskad stress när det gäller att vara nåbar. Darmell (2013) 

diskuterar vikten av att organisationen förstår vilka hälsoeffekter stress kan ge och 

Andersson är väl medveten om detta. Detta eftersom hen själv arbetar hemifrån. Av 

medarbetarna är det mer än hälften så många som sällan arbetar hemifrån på ledig tid. 

5.3.4 Effekter av arbete hemifrån 
Tidspress är också något som Emmett (2009) tar upp och eftersom IT branschen är så 

pass explosiv så är det mycket tidspress i olika perioder och situation enligt Andersson. 

På grund av de snabba vändningarna från kontroll till kaos kan detta, enligt Emmet 

(2009), göra att sömnen blir lidande, man hinner inte återhämta sig eller fokusera på 

något annat än jobbet. I enkätsvaren var det över 37 procent ansåg att jobb hemifrån 

störde privatlivet. Jobb hemifrån kan göras av olika anledningar. Dels kan det bero på 

att de anställda vill gå lite tidigare för att ta igen det senare och dels kan det bero på 

tidspressen som gör att arbeta hemifrån blir ett måste. Om man arbetar hemma på grund 

av första anledningen ser vi inte att det är någon orsak till stress på det sättet som 

tidspressen ger. Till skillnad mot Marmot (2004) och Tamm (2012) så anser Emmett 

(2009) att all stress påverkar hälsan negativt. Sjöberg mår själv dåligt av stressen som 

uppstått av arbete på ledig tid. Hen märker precis som Emmett (2009) påpekar, negativa 

effekter så som sömnbrist. Sjöberg tror ingen stress är positiv utan att stress alltid 

påverkar negativt.  

 

Enligt Darmell (2013) är en av vår hjärnas viktigaste behov struktur och att aldrig bli 

färdig med saker stressar oss till olika grad. Att det finns möjlighet för de flesta att 

arbeta hemifrån gör att de har större kontroll över sin struktur och kan lägga upp dagen 

lite mer anpassat till omständigheterna. Sömn är också en viktig del för vår hjärna, 

enligt Darmell (2013), och om vi får för lite sömn kan de bidra negativt, särskilt till 

yngre personer, och framkalla depression och koncentrationssvårigheter. Andersson 
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förklarar att hen försöker ha en öppen och ärlig kultur med medarbetarna. Hen menar att 

det finns hjälp från flera håll att tillgå både från företaget och från kollegorna. 

Andersson säger att hen är noga med att medarbetarna borde stänga av och känner 

någon av medarbetarna att de är trött och vill gå hem lite tidigare för att jobba ifatt 

hemma senare så är detta inget problem. Detta ger medarbetarna frihet till att 

kontrollera sin situation oavsett position vilket kan lätta på stressen och kan ge 

medarbetarna den tiden för återhämning istället för att låta de stanna kvar, trötta och 

ineffektiva. Som förklarats tidigare så anser Marmot (2004) att graden av kontroll har 

med graden av stress att göra. Flexibiliteten ger medarbetarna mer kontroll vilket, enligt 

Marmot (2004), påverkar medarbetarna positivit. Alla våra informanter har möjlighet att 

arbeta hemifrån och även om de kan hantera det på olika sätt så har de ändå samma 

flexibilitet som de flesta av medarbetarna.  

 

Som Darmell (2013) tar upp påverkar IT oss människor och våra smartphones bidrar till 

mycket stress. Som Sjöberg förklarar så blir hen stressad av flera faktorer i sitt arbete, 

bland annat pling från mobilen. Det finns en tydlig skillnad mellan Sjöberg, Ahlgren 

och Andersson då Andersson känner att hen kan reglera om har blir störd av pling från 

telefonen eller inte. Sjöberg och Ahlgren ser sin position som stressande medan 

Andersson känner att hen kan hantera situationen och stänga av då hen känner att hen 

måste. Darmell (2013) diskuterar vad It har för roll och han tar upp att plingande 

telefonen är en stor stressfaktor. Precis som författaren skriver så finns tydliga tecken på 

stress eller sömnsvårigheter från Sjöberg som blir påtagligt stressad över att hantera 

saker utanför arbetet. Det finns en skillnad mellan hen och Andersson då Andersson 

använder fritiden med att jobba igen för att sedan kunna slappna av och släppa arbetet. 

 

Vi ser vissa likheter mellan Andersson och Svensson då båda anser att arbete hemifrån 

frigör ledig tid. Detta är en viktig faktor när det kommer till att hantera stressen. 

Andersson är medveten om att som chef har man ett större ansvar vilket också gör att 

man måste vara nåbar mer i sitt yrke. Denna tillförsikt kan vara värdefullt när man har 

en stor och betydande roll i ett företag. 
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5.3.5 Konstant standby-läge 
Darmell (2013) menar att det konstanta standby-läget som finns idag ökar både 

hjärtfrekvens och stress. Ahlgren och Sjöberg blir stressade av detta standby-läge och 

känner att de förväntas att de är tillgängliga. Sjöberg blir även stressad om det 

uppkommer uppgifter utanför kontorstid och klarar inte av att låta det och telefonen 

vara. Andersson och Svensson däremot har funnit sig i detta på ett helt annat sätt och 

Svensson till och med känner av stress om hen inte är kontaktbar. Att vara nedkopplad 

och inte alltid i standbyläge menar Darmell (2013) gör att individen får bättre hjärtrytm 

och koncentrationsförmåga.  

 

Ahlgren är den av våra fyra informanter som anser att det är en stor positiv fördel med 

att vara vän med sina kollegor på Facebook med undantag för sina chefer. De andra tre 

håller ett visst avstånd till sociala medier när det gäller att involvera kollegor och 

medarbetare. Om de får en vänförfrågan svarar de på den men det är inget de strävar 

efter. Sjöberg, Andersson och Svensson är alla tre på samma nivå när det gäller kontakt 

utanför kontorstid och anser att de inte tar kontakt om det inte är viktigt och 

arbetsrelaterat. Ahlgren däremot har mycket kontakt med sina anställda utanför arbetet 

och kan prata om annat än jobbet. Sjöbergs åsikt är att chefer inte borde bjuda in 

medarbetarna. Darmell (2013) menar att användningen av till exempel Facebook kan 

både vara en nackdel och fördel. Att använda sociala medier förklarar han gör oss 

ensamma och skapar en känsla av att gå miste om något om vi inte är konstant 

uppkopplade.  

5.3.6 Tillgänglighet  
Gällande arbetskultur så diskuterar Andersson att hen vill ha en öppen och ärlig kultur i 

hur denna uppkoppling påverkar sina medarbetare. Hen förklarar att kulturen ska tillåta 

medarbetarna att ta kontakt med hen och vice versa. Våra informanter förklarar att om 

de får ett mejl så är det enkelt att ta tag i det direkt för att slippa att det ligger och 

stressar. Darmell (2013) förklarar att beroende och stimulans har en stark relation till 

det uppkopplade samhället. Han förklarar att få ett mejl eller en like på Facebook ger en 

stimulans och bekräftelse i den digitala världen vilket är mycket enklare att få. Sjöberg 

anser att det är enklare idag att vara uppkopplad att de med större ansvar är mer 

uppkopplade efter kontorstid. Precis som Darmell (2013) menar Ahlgren att detta leder 
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till ett mer asocialt samhälle. Eftersom den digitala världen erbjuder snabbare resultat 

och snabbare kontakt som Svensson förklarar, så ger detta människan, enligt Darmell 

(2013), en bekräftelse och stimulans som är lätt att bli beroende av.  

 

Att vara tillgänglig hela tiden är effektivt menar Darmell (2013) men han förklarar även 

att detta skapar ett beteende där allt måste ske just nu och man klarar inte av att vänta. 

Arbete hemifrån, förklarar våra informanter, frigör tid vilket gör att det minskar stressen 

på att vara uppkopplad för dem. Som Svensson förklarar så har det med positionen att 

göra om man har mycket ansvar och därigenom måste vara mer tillgänglig. Hen 

förklarar att hen förväntar sig att medarbetare som har ett ansvar och behöver vara 

tillgängliga är det. Detta gör att man kan se att de som arbetar hemifrån av 

medarbetarna har mer ansvar i företag och har större förväntningar på sig. Trots detta 

har många av medarbetarna svarat att de känner mindre stress och blir mer effektiva av 

att arbeta hemma på ledig tid. Däremot är det 67 procent som ansåg att det förde med 

sig något negativt oavsett om det följde på positiva konsekvenser.    

5.3.7 Multitasking och “härvarande” 
Att multitaska är något som bland annat Sjöberg gör hemma med arbete och att 

exempelvis titta på tv. Andersson förklarar att även hen försöker multitaska och då på 

möten genom att både vara närvarande och svara på mejl. Darmells (2013) uttryck 

“härvaro” beskriver fullt fokus på här och nu. Om inte menar han att människorna kan 

riskera att bli ensamma i grupp. Han förklarar att människor kan träffas utan att vara 

“härvarande” vilket skapar utanförskap och detta beteende gör att man skjuter upp livet 

till senare hela tiden. Att multitaska är enligt Darmell (2013) när man gör olika saker 

samtidigt. För många ses detta som effektivt men enligt Darmell (2013) är vi inte 

utvecklade för detta och gör att man tappar fokus på en eller flera av de sakerna man 

multitaskar. Att prata i telefon och svara på mejl är ett exempel på när människan 

fungerar vid multitasking. Andersson förklarar att hen är medveten om att detta kan leda 

till minskad närvaro vilket det också ibland gör för hen. Sina medarbetare ser hen att de 

klarar av att vara här och nu under möten vilket hen menar kan ha med erfarenhet att 

göra. Eftersom de, med sin erfarenhet, vet att det krävs mer tillgänglighet i branschen så 

anser Andersson att detta också kan spela in.  
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Hälften av medarbetarna arbetar hemifrån sällan medan cirka andra hälften alltid eller 

ofta. De flesta ansåg att de kunna närvara fullt eller något sånär i privata aktiviteter utan 

att bli stressade över att de var tvungna att vara uppkopplade. De flesta medarbetare 

ansåg att de inte hade dem förväntningarna på sig heller. Över hälften blev inte 

nämnvärt stressade under möten. I hemmet och i arbetet använder sig våra fyra 

informanter av teknologin och alla är medvetna om att detta kan stressar dem. Vissa 

mer än andra men alla fyra arbetar hemifrån för att minska stressen och pressen. Till 

skillnad på cheferna så händer det mer sällan att medarbetarna arbetar hemma på ledig 

tid. Att teknologin stör privatlivet är något som Darmell (2013) anser tydligt på olika 

sätt. 37 procent av medarbetarna ansåg att det störde privatlivet. Ahlgren förklarar att 

den konstanta uppkopplingen kan störa privatlivet men att hen, liksom Andersson, ändå 

känner en “härvaro” i privata aktiviteter.  

 

6. Slutsats  
 

Vi har i detta kapitel dragit slutsatser och vi har presentera kopplingar mellan 

intervjuer, enkäter samt teorin som vi tidigare i arbetet använt för att besvara 

frågeställningarna. 

 

6.1 Hur privat vill man vara? 
I undersökningen framkom det att alla informanterna har ett privatliv bara att det har 

olika betydelse för individerna hur privata de vill vara. Att arbeta hemma är idag vanligt 

och det är något som både chefer och medarbetare gör i olika utsträckning på privat tid 

inom IT-branschen. Utifrån våra intervjuer har det visat sig att en del sällan kopplar 

ifrån arbetet då de känner en viss stress till att inte skjuta upp arbete som ligger. 

Tekniken idag låter oss påminnas om vad som ska göras både på vår privata tid och i 

arbetet, mejl plingar och telefonen ringer i fickan när vi sitter i TV-soffan eller på 

kontoret. Sjöberg erkände att hen multitaskar om kvällarna med att svara på mejl 

samtidigt som hen socialiserar med sin familj något som hen anser störa medan 

Svensson helst vill arbete utanför arbetstid då hen anser det vara roligt. Vi kan se att det 

är viktigt att hålla arbetet på fritiden begränsat då symptom så som utmattning och 

utbrändhet har tagits upp i intervjuerna, bland annat från Anderssons sida som tidigare 

drabbats då hen arbetade alldeles för mycket hemifrån och Sjöberg som tidigare under 
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år 2000 såg folk bli utbrända när alla skulle byta datasystem. Dock kan det till viss del 

vara bra för att slippa stress som alla informanterna tar upp att de känner om arbete 

ligger ogjort. Andersson arbetar gärna hemifrån på ledig tid för att få vissa saker gjorda 

så hen senare kan njuta mer av den fria fritiden.  

 

Om vi tittar på medarbetarnas tillvaro gällande att arbeta hemifrån på ledig tid så var det 

lite mer än en tredjedel som svarade att de ofta arbetar hemma på ledig tid med hjälp av 

mobilen. Vi kan förstå att det är lätt att exempelvis svara på ett mejl hemma när det 

tillhör vanligheten att alla medarbetare som arbetar på It-företag idag har en 

smartphone. Det var även det svaret vi fick på frågan om varför de arbetar hemma, de 

flesta svarade att det går av bara farten då det är lätt och tillgängligt. Vi är förundrade 

över hur pass många som ändå arbetar hemma på ledig tid, de är ju trots allt bara 

“vanliga” medarbetare som inte har någon högre position. Dessutom framkommer det 

från enkäten att de flesta inte känner att de har förväntningar på sig att göra det, och 

över 37 procent menar att det stör privatlivet. Vi tycker ändå att det är bra att det finns 

de medarbetare som väljer att ta en del av sin privata tid till att arbeta då och då. Dagens 

samhälle och att hänga med ute på marknaden för företag gör att organisationer måste 

vara uppdaterade och ligga i framkant hela tiden. Detta gäller då även medarbetarna 

som är en stor del i en organisation. Vi tycker att om en anställd bestämmer sig att 

arbeta på ledig tid hemma ska det göras med kontroll. Vi menar att arbetet inte får ta 

den största delen av den lediga tiden utan att den ska ägnas åt privata aktiviteter. Och 

om det skulle vara så att en medarbetare är i ett kritiskt läge, som Andersson påpekar att 

det kan vara ibland vid exempelvis en uppstart av något projekt eller liknande, att 

medarbetaren då är lite mer tillgänglig än vanligt.  

 

Vi ställde frågan till cheferna om de förväntar sig att medarbetarna arbetar hemifrån på 

ledig tid och de hade lite blandade svar. Andersson och Sjöberg menar att de inte tycker 

att en anställd ska arbeta hemma på ledig tid, förutsatt att det inte är något kritiskt läge 

som Andersson uttrycker det. Ahlgren säger att hen tycker att medarbetarna ska vara 

tillgängliga i stor utsträckning så de går att nå om det skulle behövas men att de inte 

behöver arbeta hemma. Svensson tycker tvärtom mot vad Sjöberg, Ahlgren och 

Andersson säger. Hen menar att medarbetarna förväntas arbeta hemma. Vi tror att 
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Svensson tycker att hens inställning till att ständigt vara tillgänglig och att arbetet pågår 

konstant är sund. Vi fick intrycket under intervjun att Svensson tyckte att allt annat än 

att arbeta hela tiden var något konstigt. Vi tror att det har blivit en vana för Svensson att 

arbeta hela tiden i och med att hen har ett eget företag och vi tror att hen har glömt bort 

hur skönt det kan vara att ha en lugn och tyst stund då och då, att sitta och bara göra 

ingenting. Efter intervjun med Svensson när inspelningsapparaten stängdes av sa hen att 

de som påstår att de inte vill vara tillgängliga ljuger då dagens samhälle uppmanar till 

det och vi vill ju följa strömmen.  

 

Vid en jämförelse om hur mycket cheferna tycker att medarbetarna ska arbeta hemifrån 

med hur mycket, eller hur många som faktiskt gör det skiljer det sig åt. Enligt 

enkätundersökningen kan vi se att det är fler som arbetar hemma än vad cheferna anser 

att de ska. Anledningen till det tror vi kan vara just tillgängligheten. Telefonen följer 

med överallt idag och det är lika lätt att ta upp telefonen för att titta på klockan som att 

ta upp den för att läsa ett mejl. Vi anser att om cheferna vill nå fram till medarbetarna 

gällande att de inte ska arbeta hemma på ledig tid måste de vara mer tydliga med 

budskapet. Vi ställer oss frågande till varför alla medarbetare har en smartphone på 

arbetet som de kan ta med sig hem då de inte har någon högre position som kräver att de 

arbetar hemma? Enligt cheferna arbetar alla med den senaste tekniken, och det gäller 

även medarbetarna. Vi tolkar det som att alla har blivit tilldelade en varsin smartphone 

de ska ha i arbetet. Att den sedan ersätter den privata telefonen är inte så konstigt då det 

verkar vara jobbigt att gå runt med två telefoner. Men varför lämnar inte medarbetarna 

sin arbetstelefon kvar på arbetet? Det är vanligt att medarbetare följer chefens agerande 

och vad vi kan se i detta fall stämmer det. Cheferna har ersatt sin privata telefon med sin 

arbetstelefon och så även medarbetarna. Det borde ligga i chefernas intresse att 

uppmana de anställda att lämna kvar telefonen på arbetet om de vill hålla fast vid sina 

principer att de inte tycker att de anställda ska arbeta hemma på ledig tid.  

6.1.1 Vem bestämmer över privatlivet?  
Vem är det då som bestämmer var gränsen mellan privatliv och arbetsliv går? Vi tycker 

att cheferna använder sig av dubbelmoral. De säger en sak, och agerar på ett annat sätt. 

Då de säger att de inte tycker att de anställda ska arbeta hemma på ledig tid går emot att 

de faktiskt delar ut en telefon till varje medarbetare. Och så agerar medarbetarna som 
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chefen och tar med sig telefonen hem och arbetar där på fritiden trots att de säger att de 

inte känner att det förväntas av dem från chefen. Att cheferna ger alla anställda en 

telefon tolkar vi som att de indirekt genom den handlingen säger till medarbetarna att de 

ska vara tillgängliga och att de ska arbeta hemma. I så fall är svaret på frågan om vem 

som bestämmer delvis att det är cheferna. Vi förmodar att det ligger i chefernas största 

intresse att mycket arbete blir gjort och att det då inte spelar någon roll vilken tid på 

dygnet det utförs. Och att då ge ut medel att arbeta ifrån gör det möjligt för alla att 

arbeta när som helst. Vi ställer oss frågan, är det för att hänga med i dagens tekniska 

utveckling som är anledningen till att medarbetarna tilldelas en smartphone var eller är 

det för att cheferna är medvetna om att det finns större möjlighet att mer arbete utförs 

utöver kontorstid? Vi finner frågan svår att reda ut till att bara vara en av de två möjliga 

anledningarna och menar att svaret är en kombination av dem.  

 

Å andra sidan anser vi att det är medarbetarna som bestämmer var gränsen mellan 

arbete och privatliv går. Är man en medarbetare på ett företag är man en vuxen 

människa med eget ansvar för sig själv. En anställd har även rättigheter för hur mycket 

man får arbeta och hur lång sammanhängande ledigheten måste vara för att 

återhämtning ska infinna sig. Det finns även reglerat för hur mycket övertidsarbete som 

en person får utföra. Om vi ser till Andersson arbetar hen långt över 40 timmar per 

vecka. Vid en överslagsräkning kommer vi fram till att Andersson arbetar mycket mer 

än vad lagen säger om 48 timmar på en fyraveckorsperiod. Det blir 12 timmar övertid 

per vecka och om Andersson berättar att hen arbetar varje kväll och halva till hela 

söndagen räknar vi till långt mer än 12 timmar. Vi anser att en anställd för sitt eget bästa 

bör ha koll på rättigheterna och inte vara rädd för att påpeka detta för chefen om hen 

säger något annat. Och vi ställer oss frågan om inte Anderssons tjänst behöver ses över? 

Att det skulle behövas en person till för att utföra det arbete som Andersson gör? 

Såklart chefen är nöjd som det är nu, Andersson utför två personers jobb, eller i alla fall 

en och en halv persons, och chefen slipper betala ut mer än en lön. Dock förstår vi ändå 

inte riktigt eftersom chefen får betala ut så mycket övertid till Andersson, att någon 

klocka borde ringa som säger att det finns risk för Andersson att bli utbränd? Att det då 

skulle vara ett smartare drag från chefens sida att ta in en medarbetare till på 

Anderssons tjänst för att underlätta för både Andersson och företaget på längre sikt. Vi 
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anser alltså att varje individ måste veta om sina rättigheter och till viss del försöka stå 

upp för dem. Vi vet av egen erfarenhet att det inte alltid är lätt att säga till en chef vad 

som är rätt och fel då cheferna förväntas veta. Men för ens egen skull bör man ta sitt 

ansvar och stå upp för sig själv. 

 

6.2 Kan identiteten påverka? 
De anställda inom företagen vi valt att undersöka identifierar sig i olika grad med sitt 

arbete och det görs tydligt utifrån enkäterna och intervjuerna att identiteten spelar en 

stor roll om personer arbetar hemifrån på ledig tid. När vi ställde frågan till 

medarbetarna ansåg de flesta att det spelade en roll i om arbetet följer med hem efter 

arbetstid och cheferna påpekade själva att det var tydligt vilka medarbetare som var med 

engagerade i sitt arbete. Det görs även tydligt utifrån sammanställningen av intervjuerna 

med cheferna att de chefer som identifierar sig starkt med arbetet arbetar i större 

utsträckning hemma och har svårt att släppa arbetet på den lediga tiden medan de som 

inte identifierar sig med sitt arbete i första hand mår dåligt över att arbeta på fritiden och 

försöker undvika att det sker. Det var endast en av informanterna som var tveksam i 

intervjuerna om identiteten verkligen påverkar och det vara bara en procent i 

enkätundersökningen som ansåg att det inte spelade in någon roll alls i arbete utanför 

arbetstid. Vi kan utifrån vår undersökning se att identiteten har en påverkan på hur vi 

delar in vårt liv och att arbete precis som Mize Smith (2013) skriver så påverkar arbetet 

även vår identitet, hur vi som personer beter oss.  Det var 11 procent i 

enkätundersökningen som ansåg sig själva vara sitt jobb och de flesta andra tog lätt upp 

arbetet i en konversation men det är svårt att dra kopplingar till om det är just dem av 

den tredjedelen som ofta arbetar hemma. Vi kan bara anta att det är många av dem som 

gör det utifrån vad vi fått fram genom intervjuerna.   

 

6.3 Påverkar uppkopplingen och vilka effekter ger det? 
De effekterna och konsekvenserna av dagens ständiga uppkoppling inom IT-branschen 

när det kommer till arbete hemifrån är många, både positiva och negativa konsekvenser 

och effekter. Till skillnad från cheferna så arbetar medarbetarna i mindre utsträckning 

hemifrån på ledig tid. Vi ser även att cheferna har en sund inställning till medarbetarna 

och deras arbete. Informanterna förklarar att det förväntas av de med högre position att 

ta mer ansvar och vara tillgänglig. Vi ser tecken på att medvetenheten finns på vad den 
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konstanta tillgängligheten kan ge för negativa effekter och vet att det bästa hade varit att 

vara nedkopplad efter kontorstid. För oss var det självklart innan denna studie att 

teknologin stressar och arbete hemifrån likadant. Under vår undersökning har vi fått en 

annan bild av verkligheten. Alla informanter förklarade att de arbetar hemifrån men för 

de flesta var detta ett sätt för dem att stressa mindre. Istället för att stressa över mejl och 

vetskapen om att andra uppgifter behövs göras nästa dag så tog de tag i detta direkt. 

Som Emmet (2009) diskuterar om de negativa konsekvenserna med att förhala saker 

och skjuta upp nuet ser vi att detta inte sker hos informanterna.  

 

Enligt oss är det en av flera positiva effekter som tillgängligheten och teknologin bidrar 

till. Om teknologin inte var så utvecklad som den är idag så hade det inte gått att ta med 

arbetet hem. Som en av informanterna påpekade är det enklare att ta med sig teknologin 

idag. Att ha möjlighet att röja undan uppgifter istället för att förhala och skjuta upp ser 

vi bidra till minskad stress hos informanterna. Dock ser vi att detta ändå kan bidra till 

negativa konsekvenser då bland annat Svensson menar att hen blir stressad om hen inte 

är tillgänglig konstant. Vi anser att man måste kunna koppla ned och tillåta 

återhämtning. 

 

Att smartphones och annan teknik spelar in när det kommer till stress och ohälsa är de 

många teoretiker som antyder. Däremot ser vi i Anderssons företag att tekniken även 

kan vara, som nämnts tidigare, ett hjälpmedel mot stress. Att ha möjlighet att 

kontrollera sin arbetstid med flexibel arbetsförläggning och arbeta hemifrån kan skapa 

en kontroll även i arbetet. Genom att kunna arbeta hemma och kunna göra färdigt 

uppgifterna gör att den stress, som annars hade varit där om uppgiften låg kvar på 

jobbet, minskar. Då kan man som Andersson menar att njuta mer av ledigheten när det 

är färdigt. Enligt oss så kanske man får en kortare ledighet men man får en ledighet utan 

stress och mer kvalité. Däremot är vi medvetna om att det sker viss multitasking hos 

våra informanter både utanför och på kontoret. Även om detta anses som ett effektivt 

arbetssätt är vi beredda att hålla med Darmell (2013) när han förklarar att multitasking 

inte är så effektivt som man tror och att detta gör att man tappar fokus och inte är 

närvarande. 



Hanna Johansson, 800925-4841  Kandidatuppsats 

Ida Sjöö, 910512-3344    

Anna Svensson, 920923-0524 

 

92 
 

 6.3.1 Tillgänglighet, vad ger det för effekter? 
Enligt oss ligger det mycket i det Andersson förklarar att om chefen visar sig tillgänglig 

så dels följer medarbetarna efter men också visar det på att chefen är nåbar. Detta ser vi 

kan resultera i ökad chans för cheferna att bli kontaktade eftersom vetskapen finns att de 

är konstant tillgängliga. Som Marmot (2004) förklarar så är stress individuell och även 

här se vi att det skiljer sig hur våra informanter uppfattar denna konstanta tillgänglighet. 

Hos exempelvis Andersson som känner att hen kan hantera och reglera hur mycket och 

när hen använder sig av mobiltelefonen. Medarbetarna känner ingen förväntning på sig 

att arbeta hemifrån på ledig till och vi ser att detta speglar det Andersson berättat om att 

hen anser att medarbetarna har rätten att koppla ned ifrån företaget. Vi anser att detta är 

en viktig del i hur stressen uppfattas. Om medarbetarna inte känner förväntningarna på 

att arbeta hemifrån och tillsammans med deras flexibla arbetsförläggning så får de en 

stor kontroll över sin situation. Detta kan vi relatera till det Marmot (2004) tar upp om 

autonomi och kontroll över sin position vilket medför positiva konsekvenser på 

personens hälsa. Att ha kontroll är för oss en viktig faktor i arbetslivet och vi tror på att 

detta bidrar till minskad stress och ökad effektivitet. Precis som Andersson förklarar så 

är det lättare för alla att, med flexibel arbetstid, pricka in de stunder de är mest effektiva 

vilket bidrar till att organisationerna blir mer effektiva. Vi ser också att en stor 

anledning till varför medarbetarna inte känner stor stress över denna konstanta nåbarhet 

är på grund av deras vetskap om hur branschen fungerar. Tillsammans med rutin gör 

detta att de inte upplever stressen på samma sätt och kan enligt oss lättare hantera det 

som IT-branschen förväntar sig från dem.   

 

Enligt oss kan det även vara en bidragande stressfaktor att IT-branschen kräver och 

förväntar sig mer tillgänglighet och uppkoppling. Vi ser också att det är som Andersson 

förklarar att man skickar ut signaler om man använder mobilen konstant vilket kan göra 

att fler kontaktar Andersson eftersom de vet att hen är lätt att nås. Detta anser vi bero 

också på vilken roll personen besitter i företaget då vissa positioner kräver mer 

tillgänglighet och arbete hemifrån än andra. Vi ser att både Svensson och Andersson är 

medvetna om att det krävs mer av en om man har högre positioner inom ett företag. 

Som både Marmot (2004) och Tamm (2012) menar kan en känsla av positiv stress 

skapas vid kontroll. Enligt oss är det ett sätt att ha kontroll genom att vara medveten, 

som våra informanter är, på vad som krävs av en i olika positioner. Enligt oss har de 



Hanna Johansson, 800925-4841  Kandidatuppsats 

Ida Sjöö, 910512-3344    

Anna Svensson, 920923-0524 

 

93 
 

accepterat detta vilket för oss kan bidra till minskad stress, då de förklarat att de är 

medvetna om vad som krävs av dem. 

 

Ett exempel som Andersson tog upp är om medarbetarna känner stress över en 

arbetsuppgift eller känner att de behöver hjälp att hantera stressen så ska det finnas hjälp 

för dem att tillgå. I och med att Andersson värnar om att ha en bra och öppen kultur där 

hjälp finns att tillgå ser vi att detta kan minska stressen för medarbetarna. Trots att flera 

ansåg att arbeta hemifrån på ledig tid störde privatlivet var det även många som ansåg 

att detta gjorde dem mer effektiva och mindre stressade. Detta för oss är ett tydligt 

tecken på att teknologin och arbete hemifrån inte alltid behöver betyda negativa 

konsekvenser och effekter. Men även här ser vi att det är individuellt då arbete hemifrån 

ändå sågs som negativt för vissa. En förklaring till detta anser vi kan vara både att de 

som individer inte kan hantera stressen eller att de har större krav än de har kontroll 

över som bidrar till mer negativ stress. Som Andersson förklarar så gör hen ett medvetet 

val när det kommer till privatlivet och försöker att vara passiv på sociala medier för att 

kunna vara närvarande mer i det privata. För oss är detta en sund inställning och kan 

man hantera att stänga av då och då anser vi att man har större chans att kunna koppla 

av och koppla ned.  

6.3.2 Arbete på ledig tid skapar tid? 
Vid jämförelse av Anderssons svar med medarbetarnas syns flera likheter. Trots att det 

är ett stressigt arbete så stressar det inte en stor mängd av medarbetarna. Istället kan 

jobb hemifrån, som nämnts tidigare, vara mindre stressande då både medarbetare och 

Andersson själv menar att de känner mindre stress. Detta kan bero en stor del på att man 

skaffar sig en slags kontroll över situationen och klarar upp eventuella uppgifter som 

behövs göras som inte hunnits med att göra på kontorstid. När de sakerna är uppklarade 

så minskar stressen och pressen vilket gör att det lättare kan gå att koppla bort arbetet. 

Att kunna ha kontroll i stressen anser vi att stressen antingen minskar eller att den 

uppfattas som mer positiv vilket inte ger samma negativa konsekvenser. Vi anser att 

flexibiliteten spelar en stor roll i graden kontroll som både medarbetarna och 

informanterna känner. Att ha möjligheten att kunna ta med sig arbetet hem istället för 

att sitta och bli störd på arbetet ser vi som att man kan öka effektiviteten, minska 

stressen och skaffa sig mer kontroll. Precis som Andersson förklarade att den flexibla 
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arbetsförläggningen gör att individerna lättare kan pricka in då de känner sig som mest 

effektiva och pigga. Detta ser vi bidrar till mycket positivt till företagen. Att ha en 

personal som arbetar då den är som mest effektiv är enligt oss receptet för ett effektivt 

företag då personalen i de flesta fall är dess resurser.  

 

Att Sjöberg och Ahlgren blir negativt påverkade av standbyläget som mer tillgänglighet 

bidrar till ser vi kan ge både fysiska och psykiska konsekvenser. Till skillnad från 

Svensson och Andersson som bättre klarar av att hantera tillgängligheten och Svensson 

anser att hen blir stressad av att inte vara uppkopplad. Detta kan vara en bra egenskap 

att, som Andersson och Svensson, kunna stänga av när man vill eller att behöva vara 

uppkopplad för minskad stress. Detta underlättar för organisationerna på så sätt att de 

alltid går att nås vid problem. Däremot så är det enligt oss viktigt att som Svensson kan 

slappna av och koppla ifrån utan att känna stress. Om hen inte klarar av det så kan detta 

standby läge påverka negativt ändå eftersom det oftast finns en stress kopplad till att 

vara konstant nåbar.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att de flesta finner teknologin som ett bra hjälpmedel mot 

stress. Däremot har vi sett att vissa av medarbetarna, även om förväntningarna inte finns 

på dem, känner av stressen i branschen på något sätt. Vår uppfattning av denna 

undersökning är att teknologin gör att gränsen mellan privatliv och arbetsliv suddas ut 

men medför inte enbart negativa effekter och konsekvenser. Vi har även lärt oss att 

arbete hemifrån kan gör så man får mer stressfri tid att njuta av. Ord som för oss väger 

tungt när det kommer till denna undersökning gällande uppkoppling och stress är 

förväntningar, hantering och kontroll. Om individen vet om vilka förväntningar som 

finns anser vi att det är lättare att hantera stressen som uppkopplingen ger och skapar då 

kontroll som gör att individen inte känner någon negativ stress över uppgiften då hen 

vet vad som förväntas.   

 

7. Slutdiskussion 
 

I artikel Synchronised smart phones (Chigona et al., 2011) diskuteras det att idag är det 

inte bara lätt för arbetet att följa med hem utan att privatlivet följer med in i arbetet. Det 

blir vanligare att vi går runt med både den privata och arbetstelefonen i fickorna. Båda 
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telefonerna är vanligtvis kopplade till program så som jobbmejlen och det kan leda till 

att gränserna luckras upp och då kommer även privatlivet att invadera i arbetslivet. 

Allvin et al. (2006) ser detta som både positivt och negativt då arbetet blir smidigare 

men att det även att oväntade intriger kan utvecklas. Då det inte finns tydliga ramar vart 

gränserna går menar Allvin et al (2006) att det kan resultera i att enskilda personer har 

frihet att tillfredsställa sina egna behov eller ta plats på andras bekostnad på 

arbetsplatsen. Vi tror att det är vanligt att motsatsen till vad vår rapport diskuterar sker. 

I lika stor grad som vi kan arbeta på fritiden kan vi även kolla Facebook på arbetstid. Vi 

drar in andra och det är lätt att känslig information läcker ut på ett eller annat sätt. 

 

När inspelningsapparaten stängdes av under intervjun med Svensson framkom det att 

hen ansåg det vara en lögn om någon sa att de inte ville vara tillgängliga jämnt. Dagens 

samhälle uppmanar till det och Svensson tror vi dras till att anpassa oss till vad 

samhället erbjuder. Vi vill vara som alla andra, vi vill synas och vi vill nå uppskattning 

inom företaget vilket Svensson tror vi gör genom tillgänglighet och uppkoppling. Vi 

håller till viss del med i vad Svensson säger då samhället uppmanar till förändring och 

att vi ska vara tillgängliga. Vi antar att många arbetar hemma i större utsträckning än 

vad de själva vet om, telefonen följer med överallt och det är lätt att omedvetet ta upp 

mejlen och läsa vad där står när en notis plingar. Något så oskyldigt som att kolla på 

klockan på telefonen kan bli att vi svarar på ett sms då notisen ligger där och att vi 

sedan inte riktigt minns vad som vi gjort då vi bara skulle kolla på klockan. Detta 

framkommer i enkätundersökningen att det är något som sker då de som arbetat 

hemifrån av medarbetarna har besvarat frågan varför med att det går av bara farten. Den 

nya tekniken gör det lätt för oss att vara tillgängliga och arbetet följer på så sätt med oss 

hem. I och med att gränserna börjar suddas ut tror vi att detta kan ha en påverkan på om 

arbetet följer med hem. Vi vill utvecklas, synas och höras då precis som Sjöberg 

kommenterade “ Syns man inte så finns man inte”. 

 

Multitasking sker på olika nivåer och trots att många tror att detta ökar effektiviteten så 

kan detta göra oss ofokuserade, få oss att missa nuet och göra att vi även gör ett sämre 

jobb på grund av att detta även påverkar vår koncentrationsförmåga negativt. 

Återhämning är en central del i ett effektivt arbete och vi anser att det är både för 
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organisationernas och för individernas eget bästa att det finns en stor medvetenhet om 

hur hälsan påverkas av stress. Det är även viktigt att kunna identifiera negativ och 

positiv stress för att förstå vilka konsekvenser detta kan ge. Om medvetenhet finns för 

hur teknologin styr våra liv finns det stora möjligheter för organisationerna att kunna få 

en skarp, effektiv och produktiv personal som mår bra och kan göra sitt allra bästa. 

Detta kan ge minskad kostnad på sjukskrivningar och minskad ineffektivitet. De orden 

vi vill att företagen ska ta med sig för en bra framtid i denna teknologiska värld är 

förväntning, kontroll och hantering. Kan man hantera förväntningarna och ha kontroll 

över situationerna kommer företagen och individerna ha bästa möjliga framtid 

tillsammans med högre effektivitet. 

 

Om cheferna inte reflekterar över vad som är arbetsliv och privatliv, vad kan det då leda 

till i framtiden?  Vi tror att i och med de utsuddade gränserna mellan privat- och 

arbetsliv har det redan nu börjat bli mer kontrollerat av cheferna. Vi tänker främst på 

den indirekta kontrollen som cheferna har då de ger ut mobiltelefoner till de anställda i 

dagens uppkopplade, tillgängliga samhälle och medarbetarna kommenterar själva att det 

går av bara farten att arbeta hemma då tillgängligheten finns. Vi ställde oss frågande till 

vart teknologin är på väg och våra informanter menar att vi är i början av något som 

kommer bli större. Dock är inte alla överens om utvecklingen kommer vara positiv eller 

negativ. Sjöberg tror starkt på ett bakslag, att folk kommer börja må dåligt av det och på 

så sätt kommer denna cykel slås ut och något nytt kommer börja. Hen ser redan 

förändringar i vad som händer i sociala medier då den äldre generationen tar sig in och 

den yngre går ur för modet håller på att förändras. Dock tror våra andra informanter att 

teknologins utveckling kommer bli mycket större, Svenson anser att vi vill vara 

uppkopplade, synas och höras vilket gör det svårt att trappa ner med tekniken. Vi håller 

mer med vad Svensson har för åsikter angående framtiden. Vi tror det kommer gå mot 

en ljusare framtid, teknologin kommer hjälpa oss utvecklas och det kommer bara bli 

roligare och roligare att hållas uppkopplad. Vi trivs bra med att vara synliga. Det är lätt 

att hitta vänner, komma ut på arbetsmarknaden, ta kontakt med kollegor och göra arbete 

som vi inte hunnit med under dagen på kvällarna hemma. Ahlgren sa att “vi är i ena 

kanten på en jättestor fotbollsplan vilket är början på något mycket större”, något vi 
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anser är ett bra resonemang om hur framtiden kommer utvecklas. Bara vi lär oss 

kontrollera tekniken så den inte kontrollerar oss tror vi att uppkopplingen är positiv.  

 

Lär vi oss att koppla ned och stänga av kan symptom så som utmattning och utbrändhet 

undvikas. Det kan även vara bra att vi lär oss när vi ska stänga av. Ett exempel är när vi 

sitter i bilen för att undvika olyckor, som den olyckan berättelsen skildrar i början av 

rapporten då Jacob var mer koncentrerad på sitt arbete med hjälp av teknologin än på 

vägen vilket kunde gått riktigt illa då han missade bilkön och var tvungen att tvärnita. 

Det gäller helt enkelt att hitta gränser. Men var går då gränsen? Utifrån vår studie har 

det visat sig att det till stor del är upp till individen själv. De som identifierar sig med 

arbetet vill helst arbeta på ledig tid och de som inte gör det undviker därför arbete 

hemma. Vissa mår bra av att få undan arbete successivt medan andra inte gör det, och 

trots lagar och regler vill en del ändå arbeta jämt. Det är viktigt att göra det som känns 

bäst för en själv då det i slutändan är vi själva som bestämmer. 

 

7.1 Förslag till framtida forskning 
Sjöberg ser till att vara med på privata aktiviteter så mycket hen kan dock lade vi märke 

till att hen ändå låter arbetet till viss del störa. Vid en privat resa till Portugal ringde hen 

tillbaka till oss från sin arbetstelefon då vi ringt tidigare för att boka in en intervju. Vi 

var inte medvetna om Sjöbergs resa och vi ringde bara en gång vilket fick oss att 

fundera efter de genomförda intervjuerna om hen verkligen lät sig vara så privat som 

hen påstått. Då Sjöberg ett flertal gånger under intervjun påpekade att hen mådde dåligt 

av uppkopplingen och att arbetet trängt sig in i privatlivet undrade vi om det i så fall 

varit bättre om Sjöberg använt sin privata telefon i större utsträckning. Att istället 

använda båda telefonerna mer men att trappa ned på användningen av arbetstelefonen. 

Vi föreslår därför att Sjöberg ska lägga ifrån sig arbetstelefonen lite oftare utanför 

arbetstid. Vi tror även att Sjöberg och de andra informanterna skulle känna sig mindre 

stressad av att slippa höra alla pling i telefonen. Vi är medvetna om att de påpekar att 

deras positioner där personalansvar ingår kräver en större tillgänglighet men vi menar 

att en person inte kan vara tillgänglig dygnet runt. 
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Utifrån detta föreslår vi att vidare forskning skulle kunna ligga inom de områden vi från 

början önskat att vi hade haft möjlighet att undersöka i denna rapport men inte hann 

med på grund av tidsbrist. Medvetenhet är något vi har börjat fundera över längs vägen. 

Vi tar idag upp telefonen utan att tänka och vi har märkt att människor som har 

möjlighet att arbeta hemifrån på ledig tid ofta gör det av bara farten. Om människor 

skulle vara mer medvetna om sina handlingar, skulle de då arbeta i lika stor 

utsträckning? Medvetenhet är kopplat till psykologiska aspekter, något vi inte haft 

möjlighet att undersöka här. Vi har även ställt oss frågande till om kön, ålder och 

utbildning har någon inverkan på om människor tar med sitt arbete hem. Det skulle vara 

intressant att ta reda på om det förekommer någon skillnad i hur man hanterar 

tillgängligheten utifrån ålder, utbildning och kön. Det är helt klart att många aspekter 

spelar in och är värda att undersökas. 
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8. Källförteckning 
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Figur 1: Nevander Friström, L. (2006:13) Fångad av arbete. Stockholm: Natur och 
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Figur 2: Egen figur 

Figur 3: Egen figur 

Figur 4: Egen figur 

Figur 5: Egen figur 
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1 
ENKÄTFRÅGOR 

 

Vi är tre studenter på Linnéuniversitetet i Kalmar som skriver vår kandidatuppsats 

inom företagsekonomi. Rapporten kommer handla om arbetsliv i förhållande till 

privatliv (om man arbetar hemifrån på sin lediga tid) och hur man identifierar sig med 

sitt arbete, vilket betyder att du t ex nämner vart du arbetar när du pratar om dig själv. 

Undersökningen är helt frivillig och du har rätten att vara anonym vilket innebär att 

ditt resultat inte kommer gå att spåra tillbaka till dig. Resultaten vi får fram kommer 

användas i vår rapport och kommer vara tillgänglig för vår examinator samt 

intresserade företag/privatpersoner som önskar att se vår undersökning. Vi önskar att 

du svarar ärligt för bästa resultat då vi vill få fram en bild av verkligheten för att 

studera vad som påverkar vår teori kring att privatlivet minskar och hur det i så fall 

påverkar människor. 

 

Vilken är din drivkraft till att arbeta, det vill säga, anledningen till att du går till 

arbetet varje dag?*Obligatorisk 

Välj de svarsalternativ som passar 

Social kontakt 

Pengar 

Personlig utveckling 

Att ha en sysselsättning 

 

Till vilken grad kan du identifiera dig med ditt arbete? *Obligatorisk 

Välj det svarsalternativet som passar bäst 

Jag är mitt jobb 

Jag nämner arbetet när jag beskriver mig själv 

Jag undviker att prata om mitt arbete 

Jag pratar aldrig om mitt arbete med andra 
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I hur stor utsträckning tror du identitet (exempelvis att relatera till sitt arbete) 

spelar in om man kan stänga av arbetet på sin privata tid?*Obligatorisk 

Välj det svarsalternativet som passar bäst 

Alltid 

Ofta 

Sällan 

Aldrig 

 

Hur ofta förekommer det att du arbetar hemifrån på ledig tid med hjälp av telefon 

eller att svara på mail? *Obligatorisk 

Välj det svarsalternativet som passar bäst 

Alltid 

Ofta 

Sällan 

Aldrig 

 

I hur stor utsträckning känner du att det förväntas av dig att du arbetar hemifrån 

på ledig tid?*Obligatorisk 

Välj det svarsalternativet som passar bäst 

Varje dag 

Varje vecka 

Varje månad 

Aldrig 

 

I hur stor utsträckning känner du stress över att ha möjligheten att arbeta 

hemifrån på ledig tid?*Obligatorisk 

Välj det svarsalternativet som passar bäst 

Alltid 

Ofta 

Sällan  

Aldrig 
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Hur ofta dokumenterar du de tillfällen som du arbetar hemifrån på ledig 

tid?*Obligatorisk 

Välj det svarsalternativet som passar bäst 

Varje tillfälle 

Nästan alltid  

Nästan aldrig 

Aldrig 

 

I hur stor utsträckning känner du dig stressad över att alltid vara kontaktbar 

gällande arbetsrelaterade frågor?*Obligatorisk 

Välj det svarsalternativet som passar bäst 

Alltid 

Ofta 

Sällan 

Aldrig 

 

Vad är anledningen till att du arbetar hemifrån på ledig tid?*Obligatorisk 

Välj de svarsalternativ som passar 

Får mer betalt 

Vill ha högre status 

Det ingår i jobbet 

Det går av bara farten då det är lätt och tillgängligt 

Jag arbetar inte hemifrån på ledig tid 

 

I hur stor utsträckning känner du att du kan vara närvarande i dina privata 

aktiviteter på din lediga tid utan att känna stress från arbetet (som exempelvis 

jobbmail)?*Obligatorisk 

Välj det svarsalternativet som passar bäst 

På varje aktivitet 

Inte på riktigt alla aktiviteter 

Nästan aldrig 
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Jag känner alltid stress 

 

I hur stor utsträckning känner du att du kan närvara på ett möte utan att känna 

stress över inkommande mail eller samtal gällande andra arbetsrelaterade 

saker?*Obligatorisk 

Välj det svarsalternativet som passar bäst 

Jag känner alltid stress 

Jag känner ofta stress 

Jag känner sällan stress 

Jag känner aldrig stress 

 

Hur ofta när du är hemma sjuk förekommer det att du arbetar 

hemifrån?*Obligatorisk 

Välj det svarsalternativet som passar bäst 

Alltid 

Ofta 

Sällan 

Aldrig 

 

Hur kommer det sig att du arbetar hemifrån om du ligger hemma 

sjuk?*Obligatorisk 

Välj de svarsalternativ som passar 

Arbetsmoral 

Tillgängligheten (att det är lätt då dator och telefon finns nära till hands) 

Till min position på jobbet finns ingen ersättare 

Jag arbetar aldrig hemifrån när jag är sjuk 

 

Om du arbetar hemifrån på ledig tid hur känner du att det påverkar 

dig?*Obligatorisk 

Fyll i alla de svarsalternativ som passar 

Blir trött 

Känner stress 
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Känner mig ineffektiv 

Känner att det stör mitt privatliv 

Blir mer effektiv 

Känner mindre stress 

 

Bilaga 2 
INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Vad är din drivkraft till att arbeta, det vill säga, anledningen till att du går till 

arbetet varje dag? 

2. Till vilken grad kan du identifiera dig med ditt arbete?  

3. I hur stor utsträckning tror du identitet (exempelvis att relatera till sitt arbete) 

spelar in om man kan stänga av arbetet på sin privata tid? 

4. Är du vän med dina kollegor och medarbetare på sociala medier så som 

Facebook, Twitter, etc.? 

5. Använder du och dina medarbetare medel som smartphones, surfplattor eller 

annan elektronik som kan öka tillgängligheten? Har du sett någon skillnad emot 

tidigare? Positiv eller negativ? 

6. Hur ofta förekommer det att du arbetar hemifrån på ledig tid med hjälp av 

telefon eller svara på mail? Hur känner du att det påverkar dig? Känner du att 

det förväntas av dig? 

7. Vad är anledningen till att du arbetar på ledig tid? Varför tror du dina 

medarbetare gör det? 

8. Ingår det i medarbetarnas anställning att vara tillgängliga på ledig tid? 

9. Förväntar du dig att dina medarbetare ska arbeta eller vara tillgängliga på ledig 

tid? 

10. Tar du kontakt med dina medarbetare när de är hemma på ledig till gällande 

arbetsfrågor? Eller tar de kontakt med dig när de är lediga? 

11. Hur ofta dokumenteras arbete hemifrån både från ditt håll och medarbetarnas? 

12. I hur stor utsträckning känner du stress över att ha möjligheten att arbeta 

hemifrån på ledig tid? Om ja, är det positiv stress eller negativ? 
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13. Anser du att möjligheten till att arbeta hemifrån gör dig eller dina medarbetare 

mer effektiva?  

14. Har kontakten till kunder förändrats? 

15. Har du märkt av att dina anställda arbetar hemifrån när de är sjuka? Hur ofta? 

16. Hur ser du på detta? Gör du det själv? 

17. Om du arbetar hemifrån på ledig tid hur känner du att det påverkar dig? (Ex. Blir 

trött, känner stress, känner sig ineffektiv, känner det att det stör privatlivet, gör 

dig mer effektiv, mindre stress) 

18. Känner du dig stressad över att alltid vara kontaktbar gällande arbetsrelaterade 

frågor? 

19. I hur utsträckning känner du att du kan du kan vara närvarande i dina privata 

aktiviteter på din lediga tid utan att känna stress från arbetet (som exempelvis 

jobbmail)? 

20. I hur stor utsträckning känner du att du kan närvara på ett möte utan att känna 

stress över inkommande mail eller samtal gällande andra arbetsrelaterade saker? 

Hur ofta när du är hemma sjuk förekommer det att du arbetar hemifrån? Och i 

sådana fall vad är den största anledningen? 


