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Syfte:  Studiens primära syfte är att undersöka chefers inställning till 

mobilanvändande under arbetstid. Studien vill även bidra till att 

medvetandegöra organisationer om anställdas förhållningssätt till 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Människor har ett medfött beteende att hålla sig i närheten av sina föräldrar. Det här beteendet 

lever även kvar hos vuxna personer och i relationer till andra människor. Det är inte enbart mot 

andra människor vi kan känna tillgivenhet till, utan det kan även vara djur, olika platser men 

också materiella ting (Konok, Pogàny & Miklósi, 2017). 

 

Kan det stämma att mobiltelefoner kan skapa tillgivenhet och vad är det i så fall som styr det 

beteendet. Hjärnforskaren Katarina Gospic förklarar att en av hjärnans belöningsstrukturer 

utsöndrar dopamin, hjärnans lyckoämne, när vi får en notis på vår mobiltelefon. Dopamin är 

beroendeframkallande och har kopplats ihop med att vi tillbringar längre tid på mobiltelefonen 

än vad vi först tänkt. Om en arbetsuppgift känns jobbig är det lätt hänt att vi tar upp 

mobiltelefonen för att underhålla oss och på så sätt koppla bort den jobbiga uppgiften (Gospic, 

2017). Tamir och Mitchell (2012) förklarar att användandet av mobiltelefoner och sociala 

medier utsöndrar samma dopaminpåslag i hjärnan som vi får när vi äter, dricker alkohol eller 

spelar spel. Med ett ständigt flöde av dopamin vid användning av våra mobiltelefoner är det 

kanske inte förvånande att Billieux et al. (2015) argumenterar att överflödigt mobilanvändande 

kan klassas som en beroendesjukdom. 

 

Genom mobiltelefonen har människor tillgång till oändligt mycket information, dygnet runt. 

Vi är ständigt uppkopplade till internet och får meddelanden och mail skickat till oss. Med 

hjälp av sociala medier kan människor lägga upp innehåll som de själva har valt samt följa 

precis vilka människor de vill. Mobiltelefonen ger människor en stor frihet och har underlättat 

kommunikation och informationsutbyte. Det finns många fördelar med mobiltelefonen, men 

Eckler, Worsowicz och Rayburn (2010) argumenterar för att sociala medier har en stor 

genomträngande kraft och kan leda till att människor får ett överflöd av information. 

Information kan omfatta sociala medier, mail, olika nyheter eller andra notiser på 

mobiltelefonens startskärm. Notiser är nyheter som appar i mobiltelefonen skickar ut för att 

informera användaren om att något har hänt i appen. Med notiser är mottagaren ständigt 

uppdaterad. 
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Att få notiser på mobiltelefonen är en del i människors vardag. Notiserna kan till exempel 

hjälpa till med att användarna håller sig uppdaterade på information och när kollegor skickat 

mail. Vi får notiser om viktiga möten i vår kalender och vi kan hålla oss uppdaterade om de 

senaste nyheterna. Men notiserna på mobiltelefonerna kan samtidigt göra oss mindre 

fokuserade. Stothart, Mitchum och Yehnert (2015) beskriver att resultatet av deras studie 

påvisade att försökspersonernas tankar riktades mot mobiltelefonen istället för uppgiften de 

höll på med, när deras mobiltelefon fick en notis. Ophir, Nass och Wagner (2009) hävdar att vi 

människor har svårt att göra flera saker samtidigt, även kallat multitasking. När vi försöker 

multitaska hoppar hjärnan mellan de olika uppgifterna och effektiviteten sänks. Det här leder 

till att människor som multitaskar har en sämre koncentrationsförmåga samt att de får svårt att 

filtrera bort onödig information (Ophir, Nass & Wagner, 2009). De flesta människor har alltid 

med sig sin mobiltelefon oavsett var de är, även på arbetet. Under tiden vi arbetar får vi notiser 

på mobiltelefonen vilket bidrar till att vi blir avbrutna i vår uppgift. Enligt en studie tar det i 

genomsnitt 25 minuter att återfå fokuseringen efter det att vi har blivit avbrutna (Mark, 

Gonzalez & Harris, 2005). Vi ställde oss undrande till om det tar så lång tid, och vår uppfattning 

var att det beror på vilken uppgift vi håller på med. 

 

Vi reflekterade kring att människor blir avbrutna flera gånger under en arbetsdag och det är 

inte enbart notiserna på mobiltelefonerna som avbryter fokuseringen. När människor hela tiden 

blir avbrutna kan det medföra att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Det kan leda till att 

de tar med sig vissa arbetsuppgifter hem. Mobiltelefoner, laptops och internet har gjort det 

lättare för människor att arbeta var och när som helst. Många medarbetare har idag en stor 

möjlighet att arbeta flexibelt och det kan ses som en frihet. I en undersökning om svenskarnas 

internetvanor år 2017 svarade cirka 80 % att de använder internet för privata ändamål på arbetet 

och drygt 30 % gör det dagligen (Internetstiftelsen i Sverige, 2018). Att kunna utföra privata 

ärenden under arbetstid för att sedan arbeta extra hemma på kvällen har underlättat för 

flexibiliteten. Samtidigt visar undersökningar att gränserna har börjat suddas ut mellan 

arbetsliv och fritid. Towers, Duxbury, Higgins och Thomas (2006) menar att den otydliga 

gränsen har gjort att många människor har blivit allt mer stressade. Det är inte längre så att du 

går till arbetet och arbetar dina åtta timmar för att sedan gå hem och sluta tänka på arbetet. 

Genom mobiltelefonen tar vi med oss arbetsmailen hem vilket kan leda till att många arbetar 

sent på kvällen utan att stänga av. Det här ledde till att vi undrade hur organisationer förhåller 

sig till mobilanvändande under arbetstid och anställda som tar med sig arbetet hem. Vi 

funderade om det är själva förhållningssättet av mobiltelefonerna som har förändrats. 
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1.2 Problemdiskussion 

Användningsområdet av mobiltelefoner har förändrats, även sättet vi förhåller oss till dem. En 

undersökning visar att endast sju procent av Sveriges organisationer har en policy angående 

hur sociala medier ska användas under arbetstid (Solin, 2010). Även om undersökningen är 

gammal så ansåg vi att ämnet fortfarande är aktuellt. I en SVT intervju med socionomen Sven 

Rollenhagen, påtalar han att organisationer har policys angående alkohol och tobak men att 

organisationer inte ens har tänkt på en mobilpolicy eftersom det är så pass nytt (Kinnander, 

2016). Vi kan konstatera att det kan vara problematiskt att organisationer inte har en 

mobilpolicy eftersom mobiltelefonen bland annat kan göra människor ofokuserade på arbetet. 

Solin (2010) beskriver att de svenska organisationerna vill avvakta och se vart utvecklingen 

leder innan organisationerna bestämmer sig för en policy. Teknikutvecklingen är i ständig 

förändring och vi blev fundersamma över varför organisationer inte skapat en policy eller 

riktlinjer för användandet av mobiltelefoner under arbetstid. 

 

Ericson och Stråhle (2014) beskriver att det skulle vara intressant att fortsätta forska på 

organisationer som inte har några policys angående sociala medier på arbetsplatsen. Även 

Karlstam och Karlsson (2015) uttrycker att det skulle vara fördelaktigt att undersöka policys 

för sociala medier på arbetsplatser och samtidigt hur mycket tid människor faktiskt ägnar åt 

sociala medier under arbetstid. Vi ansåg att sociala medier är ett aktuellt ämne och att det finns 

en del forskning kring ämnet. Trots forskning om sociala medier upplevde vi en brist av 

undersökningar kring förhållningssättet till mobilanvändandet under arbetstid. Eftersom 

Stothart et al. (2015) beskriver att enbart motta notiser på mobiltelefonen kan göra människor 

mindre fokuserade, började vi spekulera kring hur svårt det är att hålla sig fokuserad när vi hela 

tiden går omkring med en mobiltelefon. Vi tror att en av anledningarna till att den tydliga 

gränsen mellan arbete och fritid börjat suddas ut är på grund av att många alltid har en 

mobiltelefon nära till hands. Towers et al. (2006) tydliggör att den otydliga gränsen har gjort 

att många människor har blivit allt mer stressade. Vi upplevde att det fanns en brist på 

undersökningar och forskningar kring hur människors mobiltelefon påverkar dem i arbetet. 

 

Sedan mobiltelefonens uppkomst har utvecklingen skett i en rasande takt. Idag har vi svårt att 

föreställa oss ett liv utan mobiltelefoner. Mobiltelefonen har anpassats till vårt liv och fungerar 

som ett hjälpmedel för oss. Vi kan komma i kontakt med vem vi vill, hur vi vill och när vi vill, 
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nästan helt oberoende av geografisk position. Förutom att ringa på våra mobiltelefoner har vi 

tillgång till appar, kamera, miniräknare osv, allt det här i en och samma enhet. 

 

Enligt Arbetsmiljöupplysningen (u.å.), ett uppslagsverk ägt av Svenskt Näringsliv, LO och 

PTK, bör organisationer ha en policy kring användandet av mobiltelefoner och motivera den 

valda policyn. I vissa arbetsmiljöer eller arbetsuppgifter kan det vara direkt olämpligt att 

använda mobiltelefonen. Vi kan utifrån tidigare stycken konstatera att den existerande 

forskningen gällande policys för mobiltelefoner på arbetstid är bristfällig. En stor del av 

tidigare forskning har utgått från arbetsmiljön i form av kontorslandskapets påverkan på 

människor, mobiltelefoner som störningsmoment och policys kring sociala medier. Vi undrade 

hur det kommer sig att organisationer inte har någon direkt policy kring mobilanvändande 

under arbetstid. På grund av dessa orsaker ville vi undersöka hur organisationer förhåller sig 

till mobilanvändande under arbetstid. 

 

Det finns flera olika typer av organisationer och vi valde organisationer inom bankväsendet 

eftersom de ständigt måste rätta sig efter nya avtal och lagar. Banker är organisationer som vid 

alla möjliga ekonomiska transaktioner kan agera förmedlare och mellanhand. Det pågår hela 

tiden förändringar och förväntningar från kunder. Ny teknik och nya regelverk förändras och 

kommer även att påverka bankernas förutsättningar. Banker är vinstdrivande företag som 

konkurrerar med andra banker, precis som andra företag på marknaden. Vi blev nyfikna över 

hur banker i Sverige förhåller sig till användning av mobiltelefoner under arbetstid, eftersom 

de bland annat måste sätta kundernas säkerhet i fokus. Problemet kan även appliceras på andra 

organisationer, men vi valde banker på grund av deras förändringstakt och krav på säkerhet. 

 

1.3 Problemformulering 
Hur förhåller sig chefer inom banksektorn till mobilanvändande under arbetstid? 

 

1.4 Syfte 

Studiens primära syfte är att undersöka chefers inställning till mobilanvändande under 

arbetstid. Studien vill även bidra till att medvetandegöra organisationer om anställdas 

förhållningssätt till privat mobilanvändande under arbetstid. 
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2 Metod 
2.1 Induktiv forskningsansats 

Vår nyfikenhet till forskningsfrågan väcktes efter det att vi insåg att få organisationer i Sverige 

idag har en policy eller riktlinjer när det kommer till användandet av mobiltelefoner under 

arbetstid. Patel och Davidson (2011) menar att forskare som arbetar induktivt följer 

upptäckandets väg genom att studera forskningsobjektet utan att först ha förankrat 

undersökningen i en tidigare teori och utifrån insamlad information formulera en teori. Vi valde 

att gå ut till organisationer och samla in relevant information om mobilanvändande på arbetstid, 

utan några förväntningar, för att sedan bearbeta informationen och formulera relevanta teorier. 

Teorierna valdes således utifrån observationer av organisationerna. Med det här 

tillvägagångssättet begränsas inte informationen som samlats in. Patel och Davidson (2011) 

antyder att risken med en induktiv forskningsansats är att forskaren egentligen inte vet hur 

mycket teori det finns eftersom det baseras på ett empiriskt underlag som är typiskt för en 

speciell tid, situation eller grupp av människor. En annan nackdel vi också var medvetna om 

var att vi själva har egna idéer och föreställningar som ofrånkomligt kom att påverka teorierna 

vi valt utefter observationerna. 

 

2.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

Bryman och Bell (2017) menar att många författare som skriver metodologiska frågeställningar 

ofta skiljer mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. I början kan det tyckas att skillnaderna 

mellan kvantitativt och kvalitativt endast handlar om att kvantitativa forskare mäter olika 

företeelser medan kvalitativa forskare inte gör det. Blumberg, Cooper och Schindler (2011) 

menar att ett kvantitativt problem vanligtvis mäts medan ett kvalitativt problem ser djupare i 

en situation och är mer beskrivande. De kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategierna är 

två tillvägagångssätt som ofta används för att belysa olika forskningsbara problem. Metoden 

som anses vara mest lämplig för en viss forskning avgörs till stor del av det förväntade resultatet 

som forskaren strävar efter (Fejes & Thornberg, 2015). Den kvalitativa forskningen kan ha 

flera syften menar Flick (2014), men har utgångspunkten som syftar till att förstå och förklara 

den sociala verkligheten utifrån människors förhållanden.  
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Vår studie utgår från den kvalitativa forskningsstrategin, eftersom vi vill skapa större förståelse 

för hur mobiltelefoner påverkar anställda i organisationer. Vi vill även ifrågasätta hur det 

kommer sig att organisationer inte har policys eller riktlinjer för mobiltelefoner. Patton (2002) 

anser att styrkorna med den kvalitativa forskningen är att tillåta mänskliga insikter och 

erfarenheter generera nya förståelser och sätt att se på omvärlden. Svagheterna kan därmed bli 

att forskningen är beroende av forskarens färdigheter, utbildning, intellekt, självdisciplin och 

kreativitet. Det här kan bero på att forskaren själv är ett centralt redskap inom den kvalitativa 

forskningen, resultatets kvalité är beroende av forskaren som människa, speciellt ur analys 

synpunkt (Patton, 2002). Vi ansåg att den kvalitativa forskningsstrategin var den som var mest 

lämplig för vår studie eftersom ämnet är mångskiftande och vi ville visa på ett annat samband 

än de som tidigare gjorts mellan mobiltelefonen och organisationer. Vi ville även väcka frågan 

hos organisationer och på så sätt skapa en diskussion kring hur organisationer hanterar 

mobiltelefoner. 

 

2.3 Urval 

Ahrne och Svensson (2015) menar att när forskaren kommit fram till hur studien ska 

genomföras är det lämpligt att reflektera kring vilka empiriska organisationer som ska väljas. 

I enlighet med Ahrne och Svensson (2015) resonerar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

att det är viktigt att först ta reda på vilka organisationer forskaren vill undersöka istället för att 

välja olika personer. Vi ansåg därför att ett val av vilka organisationer vi ville undersöka var 

viktigt för vår studie. Vi ansåg att bankvärlden är spännande eftersom det är en reglerad och 

kontrollerad bransch som kräver stor säkerhet. Med så stor säkerhet tyckte vi det vore relevant 

att undersöka hur bankvärlden förhåller sig till mobilanvändande under arbetstid. 

 

Ahrne och Svensson (2015) indikerar även att det kan vara fördelaktigt att välja organisationer 

som är lika varandra. Att välja liknande organisationer gör att en jämförelse kring skillnader 

och likheter är möjlig. Ifall forskaren undersöker flera organisationer får studien en ökad 

säkerhet i resultatet. Det kan även vara fördelaktigt att välja organisationer på olika orter, vilket 

kan skapa en variation och ge olika resultat. En intressant aspekt är om det finns skillnader 

mellan kontor på mindre orter eller i storstaden (Ahrne & Svensson, 2015). Vi kontaktade olika 

banker runt om i Sverige, eftersom vi ville få stor mångfald i vårt empiriska datamaterial, och 

fick reda på att de inte hade någon direkt policy kring mobilanvändande på arbetsplatsen. Av 

den anledningen bestämde vi oss att undersöka det närmare. För att få en variation valde vi 
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även att genomföra intervjuer med anställda på banker i både större och mindre städer i Sverige. 

Efter kontakt med olika organisationer inom bankväsendet bestämdes intervjuer med tre olika 

banker på tre olika orter i Sverige. 

 

Dahlin-Ivanoff (2015) lyfter fram att välja personer med erfarenheter och att de är insatta i 

ämnet är en central del i urvalsprocessen. Det beror på att det kan bli bättre diskussioner och 

att olika perspektiv kan komma upp i diskussionen. Vi ville att intervjupersonerna skulle vara 

insatta i användandet av mobiltelefoner. 

 

2.4 Intervjuer 

För att få svar på vår forskningsfråga valde vi att genomföra intervjuer. Genom intervjuer 

kunde vi ställa motfrågor och följdfrågor för att på så sätt få igång en diskussion och därmed 

få mer välgrundade svar. Kvale och Brinkmann (2014) argumenterar att en halvstrukturerad 

intervju liknar ett vanligt samtal, men intervjun har ändå ett syfte och en viss teknik som en 

professionell intervju har. En halvstrukturerad intervju fokuserar på vissa ämnen för att sedan 

komma med förslag till frågor. Det gör att en halvstrukturerad intervju är mer naturlig och 

intervjufrågorna och ordningsföljden kan komma att ändras (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi 

valde därför att använda oss av en halvstrukturerad intervjumetod för att därmed få bra och mer 

spontana svar. Vi ställde mest öppna frågor för att möjliggöra för informanterna att resonera 

mer kring frågan. 

 

Ett hjälpmedel till intervjuer är att använda någon form av inspelningsteknik. En stor fördel 

med inspelade intervjuer är att allt material finns kvar och forskaren kan med lätthet gå tillbaka 

och lyssna på intervjun igen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi bedömde att intervjuerna 

skulle spelas in för att vi lättare skulle kunna gå tillbaka och lyssna på svaren flera gånger. 

 

Krag Jacobsen (1993) beskriver att telefonintervjuer skiljer sig en del ifrån direkta intervjuer 

eftersom forskarna går miste om kroppsspråket, som är en del av kommunikationen. Det 

behöver inte vara negativt att använda sig av telefonintervjuer, men intervjuaren bör vara 

förberedd på att informanten kan avbryta telefonsamtalet när som helst och därmed även 

avbryta intervjun (Krag Jacobsen, 1993). Vi valde att hålla intervjuerna på informanternas 

kontor, men också via telefonintervjuer. Vi insåg att vi inte hade möjlighet att åka till alla 

informanter på grund av ett uppbokat schema både för informanterna och oss. Vi försökte ha 
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intervjuerna via Skype istället för telefon eftersom vi ansåg att kroppsspråket är en central del 

i kommunikationen. På grund av tekniska problem fungerade det inte att ha intervjuerna via 

Skype. Det gjorde att vi fick nöja oss med telefonintervjuer. Vi fick totalt fyra intervjuer på 

informanternas kontor, vilket blev personliga intervjuer och tre stycken telefonintervjuer. De 

personliga intervjuerna var fördelade på två olika orter i södra Sverige och telefonintervjuerna 

hölls med en bank i Mellansverige. 

 

Vi valde att hålla intervjuerna anonyma eftersom vi antog att det skulle göra informanterna mer 

villiga att dela med sig mer av sina egna tankar, reflektioner och åsikter. Informanterna fick 

även information om att de inspelade intervjuerna skulle raderas efter det att studien var 

färdigställd och att vi som skrev studien var de enda som fick ta del av inspelningarna. Trost 

(2010) argumenterar för att avgivna löften måste hållas. Löften kan innebära att intervjun 

kommer att hållas anonym eller att ingen utomstående ska kunna få tillgång till material som 

kan tydliggöra informanternas identitet (Trost, 2010). 

 

2.5 Tolkning 

Patton (2002) förklarar att tolkning handlar om att sätta en betydelse på den insamlade empirin. 

Att sätta en betydelse görs genom att forskaren analyserar och tolkar det insamlade materialet. 

Det är viktigt att forskaren själv gör en tydlig gräns mellan vad som är empiri och vad som 

forskaren själv har tolkat. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att det finns tre olika 

kategorier hur materialet ska bearbetas; nämligen sortera, reducera och argumentera. I den 

första kategorin ska materialet sorteras. Då kan det vara en god idé att ha en struktur och 

ordning av det insamlade materialet. I sorteringen är det även bra att identifiera likheter och 

olikheter mellan materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi började med att transkribera 

alla intervjuer för att få en tydligare uppfattning av vad informanterna sagt. Transkriberingen 

utgick från det inspelade materialet. Transkriberingen hjälpte oss att identifiera och särskilja 

de olika tankarna och åsikterna i empirin. När vi väl hade transkriberat alla intervjuer 

markerade vi skillnader och likheter mellan informanternas svar i röd text för att få det lättare 

i nästa steg. Nästa steg är reduceringssteget, Rennstam och Wästerfors (2015) förklarar att det 

här steget innebär att forskarna väljer ut det mest centrala och viktigaste för deras studie. 

Utifrån det här skapade vi ett nytt dokument där vi klistrade in det mest relevanta som 

informanterna sagt, samt även den rödmarkerade texten med likheter och skillnader. Det här 

gjorde vi för att det skulle bli lättare för oss att tolka och argumentera för det mest centrala av 
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informanternas svar. Den sista kategorin innebär enligt Rennstam och Wästerfors (2015) att 

materialet ska argumenteras för. Ifall forskaren argumenterar på ett bra sätt för sin teori 

tillsammans med empirin finns det en stor chans att bidra till forskningen (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Efter att vi hade reducerat all empiri kopplade vi ihop empirin med relevanta 

teorier. Därmed upplevde vi att vi kunde argumentera för vårt resultat. 

 

2.6 Forskningsetik 

Vid forskning är det viktigt att vara medveten om att forskaren utsätter människor för olika 

typer av behandlingar som innebär forskningsetiska överväganden. Forskarna måste hela tiden 

kunna argumentera för nyttan av studien så att den inte överstiger kostnaderna för deltagarna 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver två motsättningar mellan två allmänt accepterade värden; värdet av ökad kunskap 

(kunskapskravet) och värdet av att behålla människors handlingsfrihet och integritet 

(skyddskravet). Vidare styrs forskarens arbete av mer eller mindre tvingande regler och 

föreskrifter. Det egna etiska ansvaret utgör då grunden för forskningsetiken som till stor del 

innehåller reflektioner av forskarens arbete (Olsson & Sörensen, 2011). Denna studie är av 

värde, eftersom det finns så pass få organisationer i Sverige som har riktlinjer och policys för 

användandet av mobiltelefoner på arbetsplatsen. Vår studie är även av betydelse eftersom det 

finns en begränsad mängd forskning som behandlar medarbetarnas välmående i förhållande till 

mobiltelefoner på arbetsplatsen. 

 

Esaiasson et al. (2017) beskriver att forskaren måste ta hänsyn till att deltagarna samtycker till 

att delta i studien och blir informerade om studiens innehåll. Forskaren måste även göra det 

klart för deltagarna att de när som helst och utan förklaring kan välja att avbryta deltagandet i 

studien. Det här är något vi i studien tagit hänsyn till och informerat våra deltagare om. Bryman 

(2011) menar att i den kvalitativa forskningen måste forskarna vara observanta så att personer 

och platser inte kan identifieras. Det betyder att undersökningspersonernas identitet och vem 

som sagt vad, ska behandlar på ett konfidentiellt sätt. I vår studie har vi gjort ett medvetet val 

att deltagarna och den organisation de arbetar för ska behandlas konfidentiellt och därmed är 

deltagarna och bankerna de arbetar för anonyma. 

3 Teoretiska ramverket 
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3.1 Work-life balance 

Dagens teknologi möjliggör för anställda att arbeta under timmar som egentligen ligger utanför 

arbetsdagen och det här bidrar till att det traditionella sättet att skilja på arbete och privatliv 

suddas ut allt mer. Vi har ökad tillgång till teknologi och lever i en förändrad arbetsmiljö, vilket 

bidrar till att kontrasterna mellan fritid och arbete suddas ut (Burg-Brown, 2013). Det finns 

formella och informella exempel på hur organisationer kan försöka begränsa användning av 

kommunikationsteknologi efter arbetsdagens slut. Ett formellt exempel är att organisationen 

inför policys kring besvarande av arbetsrelaterade samtal och mail på fritiden. Ett informellt 

exempel är att organisationen uppmuntrar medarbetarna att inte maila eller ringa arbetsrelaterat 

efter arbetsdagens slut. Organisationer och arbetsgivare kan minska konflikter mellan arbete 

och fritid på grund av kommunikationsteknologi genom användning av program som är 

utvecklade för att hjälpa de anställda att uppnå en balans (Boswell & Olson-Buchanan, 2007). 

Nam (2014) är inne på samma spår, han menar att arbetsgivare bör utveckla policys och skapa 

en kultur på arbetsplatsen som stödjer work-life balance Det här kan bidra till en ökad förståelse 

för kommunikationsteknologins påverkan på anställda i strävan av att uppnå en balans mellan 

fritid och arbete. 

 

Människors inställning till arbete är varierat och vissa arbetar långa arbetsdagar på grund av 

arbetsgivarens krav, andra arbetar mycket och dessutom mer av egen vilja. Att ständigt vara 

tillgänglig för sin arbetsgivare kan bero på individuella drivkrafter och ambitioner, men även 

på de förväntningar och krav som finns från organisationen (Peiperl & Jones 2001). Beroende 

på organisation så kan det finnas outtalade normer och förväntningar på medarbetarna. Det 

bidrar till att vissa medarbetare vill leverera mer eftersom de har drivkrafter och ambitioner. 

Samtidigt kan det bidra till att andra medarbetare ser det som förväntningar och krav från 

arbetsgivaren och gör det för att uppfylla dessa. Allvin et al. (2006) förklarar att gränsen mellan 

arbete och fritid har gått från en gemensam norm, till att vara av individuellt intresse. 

Människor har nu möjlighet att själv styra relationen mellan arbete och fritid. Då vi människor 

har olika behov och olika preferenser kring hur vi vill organisera våra liv kan det ses som en 

självklarhet att vi själva ska få bestämma över relationen mellan arbete och fritid (Allvin et al. 

2006). 

 

Ivarsson och Larsson (2011) menar att många arbetsgivare anser att anställdas tillgång till 

internet och personliga aktiviteter på enheter med tillgång till internet kan leda till mindre 
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produktivitet och på så sätt skada organisationen. Vissa arbetsgivare har därför bevakning av 

anställdas internetanvändning och kan även utfärda dokument och riktlinjer för vad som händer 

om anställda bryter mot företagets och organisationens internetpolicy (Ivarsson & Larsson, 

2011). Beroende på vad den anställda har för uppgifter som kräver en viss koncentration finns 

det även uppgifter som går att multitaska, vilket innebär att uppgiften inte kräver den anställdas 

fulla koncentration. Arbeten som är kopplade till hälsa och säkerhet kräver däremot ofta full 

uppmärksamhet, vilket gör det svårt eller direkt olämpligt för multitasking under arbetstid 

(Ivarsson & Larsson, 2011). Ivarsson och Larsson (2011) menar att vissa arbetsgivare föreslår 

att deras anställda får använda internet för privat bruk så länge det inte påverkar deras arbete 

eller kunder. Många anställda har privata konton i sociala medier och det har även blivit allt 

vanligare att organisationer använder sig av sociala medier, bland annat för marknadsföring 

samt även för kommunikation via till exempel Facebook och Linkedin (Ivarsson & Larsson, 

2011). 

 

3.2 Psykosocial arbetsmiljö 

En av aspekterna på arbetsmiljön är den psykosociala arbetsmiljön. Psykosociala 

arbetsmiljöförhållanden har en stor betydelse för hur människor fungerar, presterar och för 

deras hälsa (Eklöf, 2017). Abrahamsson och Johansson (2013) menar att den psykosociala 

arbetsmiljön handlar om människors samspel med sin omgivning. Men även hur människor 

blir påverkade och får möjlighet till att utvecklas. Individers sociala interaktion med alla de 

olika delarna av arbetssituationen är omfattande av den psykosociala arbetsmiljön 

(Abrahamsson & Johansson, 2013). Thylefors (2018) menar att även om människors arbeten 

inte har ett primärt fokus på att främja medarbetarnas hälsa, finns det ett minimikrav som 

innebär att arbetet inte får skada människor. Vidare beskriver Thylefors (2018) att vi är 

varandras arbetsmiljö eftersom en god psykosocial arbetsmiljö är beroende av organisationens 

medarbetare och dynamiken mellan de. Beteenden som hjälpsamhet, vänlighet, stöd, artighet 

och allmänt socialt hyfs är nära sammankopplat med goda prestationer. 

 

Seddigh (2015) hävdar att många organisationer idag har öppna kontorslandskap, vilket bidrar 

till att det blir enklare för medarbetarna att kommunicera med varandra. Rissler och Elgerot 

(1980) menar däremot att kontorslandskap utgör en risk för att ständigt bli avbruten under 

arbetets gång, vilket kan skapa stress bland medarbetarna. Pejtersen, Allermann, Kristensen 

och Poulsen (2006) menar att kontorslandskap till viss del kan skapa en ökad interaktion mellan 
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medarbetarna men begränsar även samtalens innehåll. Det kan lätt bli ytligare samtalsämnen 

eftersom medarbetarna är medvetna om att andra kan höra samtalen (Pejtersen et al. 2006). 

Samtalen kan leda till en ökad ljudnivå och Arbetsmiljöverket (2013) beskriver att en ökad 

ljudnivå kan bidra till koncentrationssvårigheter och leda till stress för människor. 

 

Thylefors (2018) beskriver att vi sedan länge är medvetna om att människors arbetsmiljö 

påverkar hälsan och välbefinnandet, såsom arbetsrelaterade attityder och beteenden, både 

positivt och negativt. Arbetsmiljö är en viktig del för att människor ska må bra på arbetsplatsen, 

den är så central att arbetsmiljö till och med har en egen lag. Syftet med arbetsmiljölagen är 

“att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” 

(Arbetsmiljöverket, 2016: AML, 1 kap, § 1). 

 

3.3 Människan och stress 

Hansen (2016) beskriver att stress uppfyller en viktig del i människokroppen, i viss mängd gör 

den kroppen mer fokuserad och känslig för minsta förändring. Stressen kan däremot bidra till 

att människor får svårt att tänka klart och blir oroliga. När människor blir stressade reagerar 

hjärnan genom att släppa ut stresshormonet kortisol som gör att hjärtat slår hårdare och 

snabbare. Hansen (2016) förklarar vidare att vi människor är utvecklade för livet på savannen 

och inte i dagens samhälle där stressen är både intensiv och långvarig. Det har gjort att 

människor går ständigt omkring med höga kortisolnivåer i kroppen och det gör att det finns en 

risk att hjärnan tar skada av långvarig stress. Hansen (2016) hävdar att människor som tränar 

hanterar stressen bättre på grund av att kortisolnivåerna sjunker efter ett träningspass. Med 

regelbunden träning kan människor träna bort stressen (Hansen, 2016). 

 

3.3.1 Arbetsrelaterad stress 

Stress definieras av Nationalencyklopedin (u.å.) som påfrestning eller belastning. Stress hos 

människor är ofta kopplat till psykiska påfrestningar och det handlar ofta om att kraven som 

ställs är för stora. Människor kan till exempel bli stressade om vi känner att vi inte kommer 

hinna med eller klara av det som förväntas av oss (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

Belastande förhållanden på arbetsplatsen kan bidra till att arbetsrelaterad stress uppkommer 

och är ett sammansatt problem som kan ge olika uttryck. Här kan arbetsgivaren förebygga 
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arbetsrelaterad stress med hjälp av organisatoriska åtgärder. Det kan innebära ökade resurser 

för att kunna utföra arbetsuppgifterna eller minska kraven i arbetet. Det är viktigt att 

arbetsgivaren är tydlig med verksamhetsmål och arbetskrav, vilket kan förhindra belastning 

kopplade till otydlighet och bespara merarbete som är belastande (Arbetsmiljöverket, 2017). 

Arbetsmiljöverket (2017) antyder att stor arbetsbelastning kan resultera i övertidsarbete, att 

människor tar arbetet med sig hem eller hoppar över luncher och raster. 

 

Eklöf (2017) menar att störd återhämtning det vill säga att inte kunna koppla av, vila och sova 

gott medför hälsorisker på sikt. Aronsson et al. (2012) förklarar att gränslöst arbete är en aspekt 

av det moderna arbetslivet som kan göra arbetet mer krävande och negativt påverka människors 

möjlighet att få nödvändig återhämtning. Eklöf (2017) beskriver att gränslöst arbete saknar 

tydliga gränser i sättet att organisera arbetet och formulera anställningsvillkoren. Det här bidrar 

till att tiden, var personen arbetar samt vilka uppgifter och ansvarsområden som individen ska 

hantera är otydligt. Gränslöst arbete medför att individen till stor del alltid ska vara kontaktbar 

och att det i princip aldrig finns tider eller platser då individen verkligen kan känna sig ledig. 

Det gör att individen måste definiera, försvara eller överskrida sådana gränser (Eklöf, 2017). 

Karasek och Theorell (1990) beskriver vikten av socialt stöd på arbetsplatsen för ökad trivsel 

och minskad stress på arbetsplatsen. En medarbetare som får socialt stöd och sociala relationer 

känner sig mindre stressade än medarbetare som saknar det (Karasek & Theorell, 1990). 

 

3.3.2 Krav- kontroll- stöd- modellen 

Något återkommande i studier om stress är kontroll. Thorell (2012) menar att stress och 

utövandet av kontroll är nära sammankopplat eftersom stressreaktionen mobiliseras när 

människor riskerar att förlora kontroll över en situation och kämpar för att behålla den. När 

människor väl förlorar kontrollen blir de inte längre intresserade av att kämpa. Oftast ställer 

människor in sig på att spara energi och kroppen ställer då in sig på att vara så passiv som 

möjligt. Allvin et al. (2006) beskriver att människor med hög kontroll ska klara av högre krav, 

vilket innebär förmågan att delegera och planera sitt arbete. Det är ofta så att de människor som 

har hög kontroll inspireras av höga krav (Allvin et al. 2006). 

 

Krav- kontroll- stöd- modellen, framtagen av Karasek och Theorell (1990), används ofta vid 

kartläggning av psykosociala arbetsförhållanden och bygger på tre dimensioner (se figur 1). 

De tre dimensionerna är; krav i arbetet, individens egna kontrollmöjligheter och tillgången till 
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socialt stöd. Thorell (2012) menar att modellen syftar till att se relationen mellan yttre psykiska 

krav och möjligheten till beslutsutrymme och stöd människan får i sin miljö. Karasek och 

Theorells (1990) modell är indelad i fyra fält i form av psykosociala arbetslivserfarenheter 

baserat på interaktionen mellan hög och låg grad av beslutsutrymme och psykologiska krav. 

Fälten benämns i modellen som spänd, aktiv, avspänd och passiv. Modellen antar att höga krav 

i samband med begränsat handlingsutrymme och avsaknad av socialt stöd riskerar att resultera 

i ohälsa och lågt välbefinnande. Thylefors (2018) menar att en arbetsplats där höga krav 

kombineras med ett stort handlingsutrymme och tillgång till socialt stöd anses vara utvecklande 

och hälsofrämjande för människan. Det här beror på att kontroll och socialt stöd fungerar som 

motarbetare från kraven. 

 

 
Figur 1. Krav- kontroll- stöd- modellen (Theorell, 2012, s. 22). 

 

Karasek och Theorell (1990) beskriver att forskning har visat att ett samband mellan socialt 

stöd, till exempel från kollegor och ledare, och psykosocial hälsa på arbetsplatsen har visat ett 

positivt samband. Stressade situationer kan hanteras på ett mer framgångsrikt sätt med hjälp av 

socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). 
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3.4 Empty Labor 

Empty Labor är allt en människa gör på arbetet som inte är arbete. Paulsen (2014) förklarar att 

vi människor tar pauser och många ringer privata telefonsamtal under arbetstid. Enligt olika 

studier ägnar vi människor mellan en till tre timmar per dag på Empty Labor (Paulsen, 2014). 

Det finns enligt Paulsen (2014) flera olika aspekter till att Empty Labor har blivit populärt. En 

av orsakerna är att vi genom sociala medier har blivit så lättillgängliga, vilket bland annat 

förenklar kontakten med våra nära och kära. Paulsen (2014, 2015) förklarar att Empty Labor 

kan ha en påverkan där arbete ses som en börda och att människor inte orkar hålla sig 

fokuserade en hel arbetsdag. Eftersom internet finns nära till hands kan det göra att meningslösa 

arbetsuppgifter blir ännu mer oattraktiva. Det kan bidra till att ägna sig åt sociala medier blir 

mer intressant än att arbeta. Paulsen (2014) beskriver även att vi lever i en tid där 

arbetskonceptet är i en fas av expansion. Många av dagens arbeten skulle inte anses som arbete 

för 50 år sedan. Paulsen (2014) menar samtidigt att det är svårt att förutsäga framtiden, men 

enligt honom är det många som har svårt att hitta balans mellan arbete och fritid. Han 

spekulerar kring att det kan bero på att människor idag spenderar flera timmar åt privata 

ärenden under arbetstid, samtidigt väljer många människor att svara på mail på fritiden. För att 

människor ska ha en bra hälsa är det viktigt att försöka uppnå en balans med Empty Labor i 

arbetslivet. Paulsen (2014) förklarar att det finns en risk att arbetet i dagens samhälle uppslukar 

livet, det finns människor som inte kan slita sig från sina arbeten och han understryker vikten 

av att kunna koppla av så att vi inte glömmer bort hur det är att vara människor. 

 

3.5 Mobiltelefonberoende 

Wramner, Pellmer och Hellström (2010) beskriver att beroende är ett upplevt tillstånd där 

människan kräver kontinuerlig påfyllning av droger för att känna njutning eller för att minska 

sitt lidande. Ett eventuellt beroende kan upptäckas ifall individen får abstinens när hen slutar 

använda droger. Droger kan aktivera belöningssystemet dopamin i kroppen, vilket blir en 

genväg till positiva känslor. Kwon, Kim, Cho och Yang (2013) hävdar att beroende inte enbart 

behöver innebära alkohol eller narkotika, idag kan det även innefatta internet, spel men också 

mobiltelefoner. Beroende kan beskrivas när en människa är styrd av en viss aktivitet som leder 

till störningar i hens dagliga aktiviteter. Människor som använder mobiltelefonen på arbetet 

kan få svårt att fokusera på arbetsuppgiften på grund av att deras tankar är riktade mot 

mobiltelefonen. Darmell (2013) beskriver att det rent logiskt inte är bra att låta sig störas av 

mailet som precis hamnade i inkorgen eller mobiltelefonen som vibrerar i fickan, men hjärnans 
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belöningssystem tar över och vi måste därför titta vad det var. Kwon, Kim, Cho och Yang 

(2013) förklarar i enlighet med Darcin et al. (2016) att mobiltelefonberoende är en samhällsrisk 

som är större påtagligt hos ungdomar än hos vuxna. 

 

3.6 Policyprocessen 

När en policy ska bestämmas finns det ett antal steg som ska genomföras. De stegen är; sätta 

en agenda, formulering och sist ett genomförande. Hill (2013) förklarar att utgångspunkten när 

en agenda ska tas fram, är att försöka översätta individproblem till sociala problem för att sedan 

gå vidare till ett politiskt problem. Karch (2012) beskriver att sätta en agenda är ett viktigt steg 

i policyprocessen, för utan en agenda är det svårt att ta policyn på allvar. Att sätta en agenda 

för hur policyn ska utformas gör att beslutsfattarna får en lättare uppgift när policyn ska 

bestämmas. Hill (2013) klargör att det kan vara svårt att särskilja hur en agenda ska sättas och 

hur en policy ska formuleras. Att sätta en klar och tydlig policy är viktigt för att den ska bli 

trovärdig. När en policy sätts ska det framgå tydligt vem som bär ansvaret för att implementera 

policyn. Även ska det vara bestämt vilka regler som ska gälla för den nya policyn. Likaså ska 

formuleringen innehålla en mer precis definition av de olika målen för policyn. När en policy 

ska formuleras är det lätt att vara otydlig i hur målen ska bli formulerade till instruktioner (Hill, 

2013). Mettler och Sorelle (2014) förklarar att en specifik policyformulering och 

implementering kan få positiva effekter på hur människor ser på effektiviteten i organisationer. 

Hill (2013) beskriver att policyns genomförande beskrivs genom att det är olika handlingar 

som människor eller grupper gör för att få policyn i rätt riktning. 
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4 Analys och resultat 

4.1 Stress i relation till mobiltelefonen 

4.1.1 Stora krav men brist på stöd 

När vi ställde frågan om informanterna kände sig stressade på arbetet hade de olika 

uppfattningar om vad stress betydde. Några förklarade att väntan på att kollegor ska bli klara 

med sina arbetsuppgifter kunde stressa, medan andra beskrev att mobiltelefonen kunde vara 

stressande när den ringde och vibrerade ofta. Överraskade nog berättade de flesta 

informanterna att de inte var särskilt stressade över sina arbetsuppgifter, men det som kunde 

göra informanterna stressade var ifall något oförberett hände som de själva inte hade någon 

kontroll över. En informant som kände sig stressad beskrev att det var på grund av att det var 

mycket att göra i perioder. Samma informant uttryckte även att det inte fanns någon ersättare 

som kunde göra hens arbetsuppgifter när informanten var ledig, utan att det blev en stor 

arbetsbelastning när ledigheten var över. Det var något som gjorde vår informant stressad. I 

linje med informantens svar beskriver Karasek och Theorell (1990) vikten av socialt stöd för 

minskad stress på arbetsplatsen. Med det här tolkade vi att informanten kände sig ensam och 

inte får något socialt stöd i stressiga perioder. 

 

Att vara ledig och medveten om att ingen gör den lediga personens arbetsuppgifter tänkte vi 

kunde bidra till stress. Det här beskriver Nationalencyklopedin (u.å.) att det ofta handlar om att 

kraven på medarbetaren är för stora. Vi reflekterade över att för stora krav kan leda till 

att människor inte kan vara lediga med gott samvete. Att ständigt känna kravet av att vara 

tillgänglig på fritiden och semestern. Aronsson et al. (2012) förklarar att kravet är en 

konsekvens av det moderna arbetslivet, vilket kan påverka människors privatliv. Vi tolkade att 

det kan göra att människor läser sina mail på mobiltelefonen under ledig tid för att de känner 

stress när det ligger mail i inkorgen. Något vi reflekterade kring var att informanterna beskrev 

att de brukar svara på mail under fritiden från deras mobiltelefoner, men det var inget som 

ledde till stress. Vi blev dock fundersamma om det verkligen stämde att de inte blev stressade 

av att svara på mail på fritiden. Mobiltelefonen kan vara en bidragande faktor till att inte kunna 

koppla av på fritiden, ansåg vi. I linje med Allvin et al. (2006) argumenterade vi för att det är 

mobiltelefonen som har gjort det möjligt för människor att kunna styra gränsen mellan arbete 

och fritid. 
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4.1.2 Välmående medarbetare 

I intervjun med privatmarknadschefen förklarade hen att det är viktigt att undvika stressen, för 

hen menade att stress gör oss människor trångsynta. Enligt privatmarknadschefen får 

människor svårt att lösa problem när de är stressade. Det här kan stödjas av Hansens (2016) 

förklaring att vissa människor får svårt att tänka klart när de blir stressade. VD-assistenten 

delade dock inte privatmarkandschefens uppfattning. Enligt VD-assistenten kunde stress 

fungera som en prestationshöjare. Även den här uppfattningen kan stödjas av Hansen (2016) 

när han beskriver att stress kan göra människor mer fokuserade. Vi tolkade även att Allvin et 

al. (2006) var inne på samma spår när de beskriver att människor som har mycket kontroll 

inspireras av höga krav. Vi ansåg att både VD-assistenten och privatmarknadschefen beskrev 

intressanta tankar och vi antog att båda synsätten kan stämma. Stress ansåg vi är något 

individuellt som är svårt att beskriva genom någon teori. Något som stämmer för en människa 

behöver inte stämma för nästa, därför utgick vi från att det handlar om att människor bör känna 

efter själva hur de reagerar på stress. Resonemanget fördes även att människor kan behöva lite 

stress i vardagen för att kunna prestera. För mycket stress kan vara skadligt för människor, 

vilket privatmarknadschefen förklarade genom att människor blir trångsynta av stress. Därför 

funderade vi ifall det handlar om en balans i livet, att inte bli för stressad men samtidigt ha lite 

stress i kroppen då det kan göra människor mer skärpa och fokuserade. Resonemanget 

utvecklades vidare till att organisationer och chefer bör skaffa sig en insikt om att 

medarbetarnas balans i livet är centralt då vi ansåg att medarbetarna är organisationens 

viktigaste resurs. Resonemanget resulterade i att vi tyckte att det borde ligga i organisationernas 

intresse att ha friska och mindre stressade medarbetare eftersom det borde ge fördelar för 

organisationen, men även för medarbetarnas hälsa. Ifall medarbetarna mår bra kan det leda till 

att de trivs och utför ett bra arbete. När organisationen har medarbetare som trivs på arbetet 

och håller sig friska kan det leda till lägre sjukfrånvaro och minskade kostnader för 

rehabilitering och minskad personalomsättning. Eklöf (2017) beskriver att om människor inte 

får koppla av, kan det medföra hälsorisker. Därför resonerade vi att organisationerna måste 

följa upp och kontrollera att medarbetarna inte arbetar för mycket, då vi antog att det kan vara 

skadligt för kroppen. 

 

Våra informanter beskrev att det alltid fanns saker att göra. VD-assistenten berättade dock att 

i vissa perioder var det lite lugnare, då går kroppen ner i någon slags energibesparing och då 

arbetar hen långsamt. Thorell (2012) beskriver att människor ställer in sig på att spara energi 

och kroppen reagerar då med att vara så passiv som möjligt. Som tidigare beskrivits i texten 



19 
 

förklarar Hansen (2016) att stress uppfyller en viktig del i människokroppen, i viss mängd gör 

den kroppen mer fokuserad. I och med det här kan det förklaras varför VD-assistenten känner 

att hen arbetar långsamt i vissa perioder. VD-assistentens kropp går därför ner i aktivitet för att 

samla kraft inför en kommande stressperiod. Hansen (2016) beskriver även att vi människor är 

utvecklade för livet på savannen och inte i dagens samhälle där stressen är både intensiv och 

långvarig. Genom det här kan vi tolka att chefer bör ha förståelse kring att människor inte kan 

gå runt med konstant stress, utan vi människor behöver få koppla av ibland för att kunna 

prestera bra. Paulsen (2015) förutsätter att människor inte klarar att hålla sig fokuserade en hel 

arbetsdag, därför resonerade vi att det egentligen skulle behövas en reglering av arbetstiden. 

Eftersom inget beslut har fattats i den komplexa frågan ännu, uttryckte vi att människor bör få 

använda sig av mobiltelefonen under arbetsdagen. Vi diskuterade däremot att organisationer 

måste vara tydliga med att mobiltelefonen endast får användas på ett sunt sätt. 

 

4.1.3 Problemhantering genom stöttning 

För att undvika stress beskrev en informant att det är viktigt att förstå vem det är som äger 

problemet. Som chef kan du inte ta på dig allas problem, det kommer enbart leda till stress. 

Enligt informanten är den här förståelsen något som växer fram ju mer erfarenheter människor 

samlar på sig. Thylefors (2018) beskriver att en god psykosocial arbetsmiljö är beroende av 

organisationens medarbetare och dynamiken där emellan. Thylefors (2018) förklarar vidare att 

beteenden som hjälpsamhet och stöd är nära sammankopplat med goda prestationer. En 

koppling vi kan göra till Thylefors (2018) beskrivning är att hjälpsamhet mellan medarbetare 

bidrar till en god arbetsmiljö. Samtidigt höll vi med om vad vår informant påtalade, det vill 

säga vikten av att förstå vems bord problemet ligger på. Vi reflekterade kring att det inte går 

att vara hur hjälpsam som helst, då kommer hjälpsamheten göra att vi blir överbelastade med 

arbetsuppgifter som egentligen någon annan borde finna lösningen på. Det handlar om en 

balans i arbetslivet och vi resonerade likt vår informant att det är något som växer fram. Ju mer 

erfarenheter vi människor samlar på oss, desto mer inser vi vilka arbetsuppgifter som ligger på 

vårt bord och vilka som inte gör det. 

 

Att vara hjälpsam och ge stöd är centralt för en chefsposition, därför ansåg vi att det kan vara 

bra att som chef coacha medarbetaren hur hen ska lösa uppgiften, men att medarbetaren själv 

får lösa det. Genom en sådan tolkning kan det beskrivas att chefen har vissa krav på 

medarbetaren samtidigt som chefen ser till att stötta medarbetaren i arbetsuppgifterna. Det här 
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kan vi koppla ihop med Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell. I den 

modellen finns det fyra fält. Thylefors (2018) beskriver att ett fält består av dels höga krav samt 

att stödet från chefen är högt, det anses vara utvecklande för människorna inom organisationen. 

En tolkning vi gjorde var att chefer bör ställa rimliga krav och att de stöttar medarbetarna till 

att lyckas. Det kan vara ett sätt för att människorna inom en organisation ska trivas och 

utvecklas. 

 

4.1.4 Stor arbetsbelastning 

När vi ställde frågan ifall informanterna hann med alla uppgifter de skulle genomföra under en 

dag fick vi varierande svar. Majoriteten av våra informanter beskrev att de hann med allt de 

ska göra under en dag medan några inte upplevde att de hann med allt. När vi ställde frågan 

hur de lyckades hinna med alla arbetsuppgifter svarade de att det handlar om prioriteringar. Vi 

tolkade att informanterna inte prioriterade att använda sin mobiltelefon för privata saker under 

arbetstid. Eftersom de flesta informanterna hade ett uppbokat schema funderade vi kring att det 

då inte är aktuellt att använda mobiltelefonen, eftersom den kan ta upp mycket tid. Trots att 

informanterna sällan använder mobiltelefonen för privata ändamål under arbetstid, beskrev de 

att de tar med sig arbetsuppgifter hem. Att ta med sig arbetsuppgifter hem är enligt 

Arbetsmiljöverket (2017) ett tecken på stor arbetsbelastning. Vi ansåg att informanterna tar 

med sig arbetsuppgifter hem kan bero på att alla våra informanter är ambitiösa och har 

positioner där det ofta är ett högt arbetstempo. Peiperl och Jones (2001) förklarar att 

människors inställning till arbete kan styras av egen vilja eller att arbetsgivaren kräver att 

medarbetarna ska arbeta mycket. Tolkningen vi gjorde var att majoriteten av informanterna 

själva har valt att arbeta mycket, medan några har så pass stor arbetsbelastning att det krävs att 

de tar med arbetsuppgifter hem för att hinna färdigt. Vi reflekterade över att det är 

organisationers utmaning att hitta balansen mellan att medarbetarna hinner med allt arbete och 

en för stor belastning där medarbetarna överbelastas av arbete. En lösning på utmaningen ansåg 

vi kan vara att skapa en öppen dialog mellan chefer och medarbetare över hur mycket chefen 

kräver, samt vad som är rimligt för medarbetaren att hinna med. Vi tyckte inte att det är sunt 

att medarbetarna ska arbeta ihjäl sig enbart för att chefen tycker det. Ekonomichefen uttryckte 

följande: 
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Jag får ju alltid prioritera. Jag får ta det som brinner mest. Och sen så får man ta det efter hand, men jag 

hinner aldrig göra allt jag ska. När jag inte hinner med alla arbetsuppgifter tar jag med de hem, och jobbar 

ofta helger då. (Ekonomichef) 
 

Eftersom ekonomichefen aldrig hinner med alla uppgifter utan alltid får ta med sig arbete hem 

skulle det vara ekonomiskt försvarbart för den organisationen att anställa ytterligare en 

medarbetare. Om så var fallet på den organisationen reflekterade vi kring att det borde se ut så 

även i andra organisationer. Vi resonerade att det inte enbart behöver vara ekonomichefens 

organisation som är i behov av mer personal. Resonemanget förde oss in på att det skulle vara 

bra ifall medarbetare och chefer kommunicerar med varandra om hur arbetsbelastningen 

fungerar i organisationen. Ifall medarbetarna har en för stor arbetsbelastning tyckte vi att det 

är något de måste berätta för chefen. Därför vore en öppen dialog mellan chefer och 

medarbetare att föredra. 

 

4.1.5 Sjuk av stress 

Några av informanterna upplevde att när de väl kände sig stressade i arbetet, påverkade det 

även privatlivet. En informant berättade för oss att stress på arbetet gör att hen blir ofokuserad 

i privatlivet. Samma informant beskrev även egna erfarenheter från tidigare arbetsplatser där 

stressen påverkade så mycket att hen blev sjuk. Arbetsbelastningen på den arbetsplatsen var så 

stor och chefen förväntade sig att informanten skulle svara på mail klockan två på natten. 

Därför vet informanten hur allvarlig stressen kan bli och att det inte är okej. Informanten sa 

upp sig från den arbetsplatsen och var utan arbete i sex månader för att vila upp sig. Eklöf 

(2017) definierar fenomenet att vara tillgänglig hela tiden som gränslöst arbete. Vår tolkning 

blir därför att det gränslösa arbetet kan leda till otydliga arbetsuppgifter och en ökad stress på 

grund av de otydliga gränserna. Eftersom människor bär med sig sin mobiltelefon överallt 

reflekterade vi att människor upptäcker direkt när de har fått ett mail. Det kan göra att de känner 

ett behov av att svara direkt, och den känslan antog vi kan göra människor stressade och i värsta 

fall sjuka. 

 

Hansen (2016) förklarar att dagens samhälle gör att människor ständigt går omkring med höga 

kortisolnivåer i kroppen, och enligt honom kan det leda till att människor blir sjuka av stressen. 

Tolkningen vi gjorde var att chefer och organisationer har en stor inverkan på människors 

välmående. Det är chefer som ska se till att medarbetarna mår bra. Chefer måste förstå att det 

inte är bra att låta medarbetarna vara stressade. För att lyckas med det diskuterade vi att 
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organisationer och chefer bör sätta tydliga gränser vad som är arbete och inte. Det kan också 

vara viktigt för chefer att inse att om de skickar mail sent på kvällen eller på helgen kan det 

sända ut omedvetna signaler att medarbetarna förväntas svara på mailen på deras fritid. Vi 

resonerade att det kunde leda till ett osunt förhållande kring arbetsliv och fritid. Boswell och 

Olson-Buchanan (2007) beskriver att organisationer kan uppmuntra sina medarbetare att inte 

maila eller ringa efter arbetsdagens slut. Dock ansåg vi att det är chefer som i första hand bör 

tänka på det. Vi tror att medarbetarna svarar i större utsträckning ifall chefen skriver sent på 

kvällen än om en kollega gör det. Det kan ha att göra med att chefen har en högre maktposition 

än en kollega, och att medarbetaren har mer respekt för chefen. För att människor inte ska bli 

sjuka av stressen reflekterade vi att organisationer, men även människor behöver ett annat 

förhållningssätt till arbetslivet. Vi tyckte att en informant beskrev ett intressant synsätt för oss. 

 
Någonstans måste man ha grundtanken att vi bara kan göra en sak i taget och vissa saker blir inte gjorda 

eller vissa saker blir bara gjort halvdant. Det är nog ett förhållningssätt vi måste ha för att inte bli för 

stressade. (Utbildningsansvarig) 
 

Utbildningsansvarige förklarade även att vi inte får glömma bort hur det är att vara människa 

och inte låta stressen bli dominerande i våra liv. Som vi nämnde tidigare i studien förklarar 

Paulsen (2014) att det finns människor som inte kan sluta arbeta. Han beskriver även att det är 

viktigt att inte glömma bort hur det är att vara människa. Tolkningen vi gjorde var att både 

utbildningsansvarige och Paulsen menar att vi människor bara har ett liv och att vi bör ta vara 

på det. Vi reflekterade vidare att vi människor bör göra mer av det vi inspireras och blir lyckliga 

av. Livet består inte enbart av arbete. 

 

4.1.6 Mobiltelefonen som störningsobjekt 

Några informanter gör en koppling mellan stress och träning. De beskrev att de mår bättre och 

känner att stressen minskar om de får vara ute i naturen och göra något fysiskt med kroppen. 

Utbildningsansvarige förklarade att cykling och kroppsarbete är en medveten strategi för att 

kunna koppla av och den strategin hade utvecklats med åren. Det gör utbildningsansvarige för 

att släppa arbetet och få något helt annat att tänka på. Hansen (2016) förklarar att 

kortisolnivåerna i kroppen sjunker efter ett träningspass och genom regelbunden träning kan 

människor träna bort stressen. Tolkningen vi gör är att träning verkar ha en positiv effekt på 

människors stress. Det är något vi tyckte att organisationer ska försöka implementera mer i 

arbetslivet. Många organisationer har idag friskvårdsbidrag men vi tycker att de bör satsa mer 
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på medarbetarnas hälsa. Organisationer kan exempelvis uppmuntra medarbetarna att gå från 

skrivbordet och ta en kort promenad under lunchen. Vi skulle då föreslå att medarbetarna 

lämnar sina mobiltelefoner på kontoret så att de undviker eventuella mail, samtal och SMS. 

 

Vår uppfattning var att mobiltelefoner kan göra att människor blir avbrutna i sina 

arbetsuppgifter. En informant förklarade att tillgången till sociala medier gör att vi ständigt är 

uppkopplade och genom att det plingar till och kommer upp notiser i mobiltelefonen blir vi 

avbrutna i det vi ska göra. Det stjäl fokus från människor och det tar lång tid innan hjärnan är 

på plats igen, det kan leda till ett stort stresspåslag menade informanten. I intervjun berättade 

även informanten att hen inte blir så stressad av sin egen mobiltelefon, men att andras 

mobiltelefoner stör och det är på grund av att informanten sitter i öppet kontorslandskap där 

det ständigt är ett brus av ljud. Det är inte några höga ljud, men det ständiga bruset gjorde det 

nästintill omöjligt att inte bli störd. Det här förklarar Rissler och Elgerot (1980) genom att 

kontorslandskap utgör en risk för att ständigt bli avbruten under arbetets gång. Rissler och 

Elgerot (1980) beskriver även att ständigt bli avbruten kan leda till en ökad stress bland 

medarbetarna. 

 

4.2 Observation av mobiltelefonen 

4.2.1 Behov av tillgänglighet 

Vi observerade att majoriteten av informanterna hade sina mobiltelefoner med sig nästan hela 

tiden, den verkade nästan praktiskt taget sitta fast i handen på dem. Under intervjuerna hade 

majoriteten av informanterna mobiltelefonen nära till hands och nästan alla informanter tittade 

på sin mobiltelefon någon gång under intervjun. Det här är något som vi bland annat tycker 

uttrycker en ständig tillgänglighet och ett nära förhållande till mobiltelefonen. Informanterna 

menade att de ser mobiltelefonen som ett arbetsredskap som förenklar deras vardag i 

kommunikation och informationsutbyte. Med förenklad kommunikation genom ökad tillgång 

av teknologi menar Burg-Brown (2013) kan bidra till att kontrasterna mellan fritid och arbete 

suddas ut. Det kan tänkas vara en frihet att få bestämma själv över hur flexibel medarbetaren 

vill vara med tanke på hur teknologin möjliggör kommunikation, information och flexibilitet. 

 

Peiperl och Jones (2001) menar att vara tillgänglig på sin fritid för sin arbetsgivare kan bero på 

individuella drivkrafter och ambitioner. Något som vi kunde koppla till att majoriteten av 
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informanterna hade en drivkraft och ambition över arbetet de utförde och ansvarade för. 

Informanterna är en del av organisationen och informanternas prestationer och leverans är 

betydande för organisationen de arbetar för. Majoriteten av informanterna menade att de inte 

hade tid att använda sociala medier eller ringa och Sms:a privat under arbetstid eftersom det 

ledde till att arbetet blev lidande. Det kunde också bero på att majoriteten av våra informanter 

har stora ansvarsområden som kräver att de levererar och presterar för att få bra kvalitet på 

arbetet de utför. Men även för att hinna med alla arbetsuppgifterna och samtidigt finnas som 

stöd för medarbetarna. Trots att många av informanterna menade att de inte hade tid, använde 

de ändå mobiltelefonen ibland för privata ändamål under arbetsdagen. Något som tydligt 

speglas i ett uttryck från en informant: 

 
Jag har nog alltid delat upp jobb- och privatliv. Men ändå så Sms:ar jag korta SMS om privata saker på 

arbetstid, det tillhör lite livet, för att få ordning på allt. Det skulle bli lite konstigt ifall man satt i en sluten 

bunker på dagen. Men jag tycker SMS är bra för det riskerar ju inte att störa någon som är på sitt jobb 

eller i skolan. (Utbildningsansvarig) 
 

Eftersom informanternas arbetsuppgifter tycks vara krävande och kräva fullt fokus. Det kan 

tänkas finnas ett behov av att vara tillgänglig för privata relationer och kollegor men även för 

att få flera korta pauser under arbetsdagen. Att då ta korta pauser för att samla energi eller ladda 

om verkade vara viktigt för många av informanterna. Några av informanterna menade att de 

använde mobiltelefonen för privata ändamål under arbetstid för att få ihop livet. Andra menade 

att de arbetar så mycket på sin fritid, att ingen kan komma och säga något om deras privata 

mobilanvändande under arbetstid. Boswell och Olson- Buchanan (2007) menar däremot att 

organisationer eller arbetsgivare kan minska konflikter mellan arbete och fritid genom att skapa 

informella eller formella riktlinjer. Det här är för att begränsa användning av 

kommunikationsteknologi efter arbetsdagens slut. För att begränsa användningen av 

mobiltelefonerna efter arbetsdagen måste medarbetarna hinna med arbetsuppgifterna de ska 

genomföra under en arbetsdag. Det verkade vara svårt att skapa en balans för informanterna 

eftersom livet ska gå ihop samtidigt som arbetsuppgifterna ska genomföras. I viss utsträckning 

ville de flesta använda mobiltelefonen privat under arbetstid men ändå inte ta med arbetet hem. 

Vi tyckte det kunde bli svårt att skapa en balans mellan fritid och arbete om medarbetarna inte 

ville sluta använda mobiltelefonen för privata syften under arbetstid, men ändå inte ta med 

arbetet hem. 
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Paulsen (2014, 2015) menar att människor inte orkar hålla sig fokuserade en hel dag vilket 

bidrar till användning av sociala medier under arbetstid. Vi tyckte inte att det är så märkvärdigt 

att behöva pauser eller raster under en arbetsdag men blir fundersamma om det bästa sättet är 

att använda pauserna till att använda mobiltelefonen. Vilka signaler sänder det ut till andra 

medarbetare, det kanske inte framgår att medarbetaren tar en paus genom att använda 

mobiltelefonen. Andra kan tänkas se det som att det är okej att använda mobiltelefonen och 

inte är medvetna om de outtalade reglerna arbetsplatsen har. Det kan bidra till att medarbetare 

behöver arbeta hemifrån då de inte hinner med arbetsuppgifterna under arbetstid. Därför är det, 

precis som Nam (2014) är inne på, viktigt att arbetsgivare utvecklar policys och skapar en 

kultur som stödjer work-life balance. Det här är för att bidra till att medarbetare finner en balans 

mellan fritid och arbetet. Något som kan upplevas svårt är att finna den här balansen eftersom 

informanterna outtalat behöver ha tillgång till sina mobiltelefoner på fritiden så att medarbetare 

kan komma i kontakt med dem. Framförallt verkade det handla om att medarbetarna ville bli 

avlastade och genom att skicka ett mail efter arbetsdagen har de gjort sitt och då ligger det i 

den andra medarbetares händer att svara. Därför hamnar det tillbaka på den andra att svara, 

men för att till exempel kunna gå och lägga sig utan att behöva tänka på arbetet, menade 

informanterna att de svarar på arbetsrelaterad mail. Vi kopplar det här till att det är som en 

studsboll som ständigt är i rörelse och studsar ansvaret från den ena medarbetaren till den andra. 

Det kunde därför vara svårt att avstå från att svara på fritiden eftersom informanterna ville se 

över vilka av mailen de kunde svara på direkt och vilka mail som kunde vänta till dagen efter. 

Det här verkade vara ett försök till att minska arbetsbelastningen dagen efter. 

 

4.2.2 Förväntningar och krav 

Att vara engagerad och driven anser vi inte nödvändigtvis behöver betyda att informanterna 

ständigt ska vara tillgängliga för att svara på arbetsrelaterade SMS, mail och telefonsamtal på 

sin fritid. Det är något Peiperl och Jones (2001) menar inte bara beror på egna drivkrafter och 

ambitioner utan det kan även bero på förväntningar och krav som finns från organisationen. 

Eftersom informanterna har chefs- och ledarpositioner innebär det att de har ett ansvar över 

andra medarbetare samtidigt som de har egna arbetsuppgifter som ska fullföljas. Vi förstod 

efter intervjuerna att det finns olika krav och förväntningar beroende på vilken organisation de 

arbetar för, men även vilken titel respektive roll individen har i organisationen. I större 

organisationer finns det fler medarbetare och med det tror vi att det finns fler roller och därmed 

bidra till att det är väldigt tydligt vad respektive medarbetare ansvarar för. I de mindre 
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organisationerna trodde vi att medarbetarna har ett ansvarsområde, men att de även är mer 

delaktiga i andra roller. Något som vi kunde tänka bidrar till fler mail, SMS och samtal på 

fritiden. Eftersom vi undersökte tre olika organisationer har de olika visioner vilket kunde bidra 

till olika synsätt på fritid och arbete. Det är även något som vi trodde kunde bidra till olika 

synsätt på om det är okej att kontakta medarbetare på fritiden eller inte. Det visade sig att alla 

informanter mer eller mindre svarar på mail på sin fritid men att det skedde i mindre 

utsträckning på SMS och samtal. Många informanter menade att mail kan du svara på när du 

vill medan ett samtal, då är det något viktigt, som måste tas direkt. 

 

Majoriteten av informanterna menade att de ständigt är tillgängliga på deras mobiltelefoner 

ifall någon medarbetare skulle vilja kontakta dem. Det här tror vi kan tyda på att det finns en 

förväntan eller outtalad norm som visar på att anställda förväntas svara eller vara tillgänglig på 

sin mobiltelefon dygnet runt. Med det tror vi att gränsen kan tyckas vara svårdefinierad över 

vad som är okej eller inte eftersom vi anser att det är väldigt individuellt. En informant uttryckte 

sig på följande sätt när vi frågade om hens förhållningssätt till medarbetares användning av 

mobiltelefonen till privata ärenden under arbetstid: 

 
Gör man det inte mer än vad jag gör så tycker jag att det är okej. Men om man ändå inte gör det man 

skulle göra den dagen då tycker jag absolut inte att det är okej. För någonstans har vi ett uppdrag till vår 

arbetsgivare att göra skäl till vår lön varje dag. (HR- Chef)  
 

Våra tankar riktades då kring informanternas förväntningar på medarbetarna och om de 

förväntar sig samma tillgänglighet av dem som hos sig själva. Många informanter menar att 

medarbetarna inte ska använda mobiltelefonen mer än de själva gör för privat bruk. Det här är 

något vi blev fundersamma kring då vi undrar hur informanterna gör det här klart och tydligt 

för sina medarbetare över vilket mobilanvändande som de anser vara okej. Ivarsson och 

Larsson (2011) menar att vissa föreslår att deras medarbetare får använda internet för privat 

bruk så länge det inte påverkar medarbetare eller organisationens kunder. En otydlig gräns 

tycks ha skapats mellan vad som förväntas och vad som är okej. Eftersom det verkar vara 

individuellt, det en informant tyckte var ett acceptabelt användande av sin mobiltelefon under 

arbetstid, tyckte en annan informant inte var okej. Samma sak när det gällde förväntan över att 

medarbetare ska besvara arbetsrelaterat på fritiden. Det verkar vara outtalat på respektive 

informants organisation vad de förväntade sig av andra och sig själva när det kommer till 

tillgänglighet utöver arbetstid. Majoriteten av informanterna menade att de inte förväntade sig 
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eller ansåg sig påverka sina medarbetare till att svara på arbetsrelaterat under sin fritid. 

Samtidigt menade majoriteten att det visar att medarbetaren är engagerad och att det finns 

många poäng med att svara på arbetsrelaterat på fritiden. Det här gjorde oss fundersamma 

eftersom det kan antyda att de som låter bli att svara inte får samma förutsättningar som de som 

faktiskt svarar på fritiden. Medarbetare som svarar utöver arbetstid menar informanterna visar 

sig engagerade och drivna. Något som vi funderade över var då hur cheferna och ledarna 

hanterar den situationen. Eftersom de inte kan säga att de kräver att medarbetare ska svara på 

fritiden samtidigt som de outtalat verkar tycka att de ska göra det. 

 

Precis som några informanter beskrev så beskriver Thylefors (2018) att vi är varandras 

arbetsmiljö, eftersom en god psykosocial arbetsmiljö är beroende av organisationens 

medarbetare och dynamiken mellan dem. Alltså påverkar vi varandras arbetsmiljö på vår 

arbetsplats och det kan antas skapa outtalade förväntningar på att vara tillgänglig för sin 

arbetsgivare och medarbetare på fritiden. Thylefors (2018) menar att beteenden som 

hjälpsamhet, vänlighet, stöd, artighet och allmänt socialt hyfs är nära sammankopplat med goda 

prestationer. Men vi undrade då hur det kommer sig att medarbetare hör av sig till varandra 

angående arbetsrelaterade frågor på fritiden. Innebär det att visa artighet, att maila eller Sms:a 

en kollega angående arbetet på hens fritid. Vi förstår att det finns en frihet i att själv kunna 

bestämma och påverka sin fritid. Allvin et al. (2006) menar att det ses som en självklarhet att 

vi själva ska få bestämma över relationen kring arbete och fritid. Trots det här verkade det inte 

som ett alternativ utan snarare som en norm. Det är engagerat att besvara en kollega på fritiden 

för att hen snabbt ska få respons samtidigt som vi anser att det är artigt att låta varandra få en 

fritid fri från arbetsrelaterade mail, SMS och samtal. Samtidigt förstår vi att det är ett 

individuellt val som varje individ gör. Men vi tror inte att alla ser det som ett val utan snarare 

att organisationer har det som en outtalad regel, att vara tillgängliga för varandra och 

arbetsgivaren. 

 

4.2.3 Sunt förnuft 

En gemensam nämnare vi kunde finna hos de sju informanterna var att alla nämnde att 

förhållningssättet till mobiltelefonen till stor del handlar om sunt förnuft och eget ansvar. De 

flesta informanter tyckte att deras förhållningssätt till mobiltelefonen på arbetet var relativt 

sunt. Men vissa antydde att deras förhållande till mobiltelefonen tidigare inte varit sunt, utan 

att de spenderat många timmar på sina mobiltelefoner för att besvara medarbetare på fritiden. 
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Några antydde även på ett beroende till mobiltelefonen, de tittar på sociala medier flera gånger 

på en arbetsdag utan att de egentligen behöver, mest för att lugna beroendet. Trots en 

någorlunda medvetenhet över beteendet svarade en stor del av informanterna på 

arbetsrelaterade SMS, samtal och mail på fritiden men använder även mobiltelefonen för 

privata syften under arbetstid. Det kan tyckas bidra till att informanterna blir mindre stressade 

eftersom de får “koll på läget” genom att gå igenom inkorgen innan de går och lägger sig. Vi 

förstod att det verkade vara ett eget val som många av informanterna var medvetna om. Men 

vi blev fundersamma, eftersom att det gör informanterna mindre stressade betydde det att de 

svarar på mail på fritiden. Vilket vi kunde tänka skapar en outtalad norm som andra 

medarbetare bör efterfölja för att göra deras chefer nöjda.  

 

Informanterna belyste att mycket handlar om sunt förnuft, du kontaktar inte en medarbetare på 

helgen om det inte är något viktigt. Majoriteten nämnde sunt förnuft som viktigt och det 

Thylefors (2018) beskriver som ett viktigt kriterium för den psykosociala arbetsmiljön är 

artighet och hjälpsamhet. Vi kopplar ihop begreppen artighet och hjälpsamhet med sunt förnuft 

och såg därför en koppling. Men trots att alla informanter nämner sunt förnuft arbetar de flesta 

på fritiden, vilket vi tänkte bidrar till att medarbetarna också gör det, eftersom de till exempel 

mailar varandra. Allvin et al. (2006) förklarar att gränsen mellan arbete och fritid är ett 

individuellt intresse eftersom människor har olika behov och preferenser kring hur vi vill 

organisera våra liv. Trots att det av informanterna kan ses som ett individuellt val antydde 

många av informanterna att svara på arbetsrelaterat under fritiden visar en drivkraft hos 

medarbetaren. Mobiltelefonerna kan också tänkas bidra till arbete på fritiden, eftersom 

mobiltelefonen är så pass lätt att alltid ha med sig och på så sätt hålla sig uppdaterad och 

tillgänglig. En informant uttryckte sig på följande sätt, som en av anledningarna till att hen 

arbetar på fritiden: 

 
När jag sitter vid datorn, då är det jobb, men vid mobilen så har det hux flux blivit både jobb och privat 

på ett och samma ställe. Kommer det ett mail då läser jag det med, oberoende på ifall det är privat eller 

jobbrelaterat. Så jag skulle ju säga att glidningen mellan att enbart arbeta och sköta om det privata, den 

glidningen har ju blivit total om jag ska säga så. (Privatmarknadschef) 
 

Med tanke på utvecklingen av teknologin så har den allt mer anpassats efter våra liv och vi har 

anammat den som ett förenklat verktyg i vår vardag. Vi förstod vad informanterna syftade på, 

vikten av att hantera teknologin med sunt förnuft, eftersom det påverkar organisationer och 
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medarbetare. Alla kan kanske inte hantera mobiltelefonerna på ett sunt sätt och vi blev 

fundersamma över hur organisationer når fram till de som faktiskt inte ser det som ett 

individuellt val att arbeta på fritiden. Frågan är också hur organisationer och medarbetare i 

samspel främjar anställda i strävan efter att uppnå work-life balance. 

 

4.3 Bestämmelser och riktlinjer 

4.3.1 Sekretess och policys 

Ivarsson och Larsson (2011) menar att vissa arbetsgivare har bevakning av anställdas 

internetanvändning och användandet av internet på ett felaktigt sätt får olika konsekvenser. 

Eftersom informanterna arbetar inom bankväsendet, lyder de under banksekretessen. Det 

innebär att de har riktlinjer och lagar de måste följa och anpassa sig efter. Många av 

informanterna belyste även att de har riktlinjer och policys för hur de får använda internet, samt 

att de ska vara medvetna om vad de publicerar, eftersom det kan uppfattas på olika sätt av 

kunderna. Informanterna som arbetar inom bankväsendet har många lagar och regler de måste 

efterfölja, därför blev vi fundersamma över varför ingen av organisationerna har några tydliga 

policys eller riktlinjer kring anställdas mobiltelefoner. Eftersom informanterna arbetar i 

reglerade organisationer där de ständigt måste sätta kundernas säkerhet i fokus såväl som 

efterfölja lagar och regler. Vi fick väldigt varierande svar kring vad det är som gäller kring 

policys och riktlinjer på de olika organisationerna. Majoriteten av informanterna uttryckte att 

banken de arbetade för inte hade någon policy om mobiltelefonerna eller att de var osäkra om 

organisationen hade det eller inte. En av informanterna ville hänvisa till att organisationen hen 

arbetar för hade en policy för privat mobilanvändande under arbetstid men hade ingen som 

helst aning om vad det stod i policyn eller var hen kunde finna policyn. Därför blev vi 

fundersamma om det verkligen stämde att organisationen hade en policy samt varför hen inte 

hade någon som helst aning om policyn. Det kändes som att hen ville tro att det fanns en policy 

samtidigt som hen inte var speciellt insatt i organisationens policys. Eftersom alla informanter 

har chefs- och ledarpositioner kan det enligt oss uppfattas som märkligt att de själva inte har 

någon aning om organisationens policys. Informanterna arbetar med många medarbetare nära 

sig och har även ett ansvar som chef att då inte ha insikt över vad organisationen har för policys 

anser vi vara märkligt då de på ett eller annat sätt har ansvar för deras medarbetare. Mettler och 

Sorelle (2014) förklarar att en specifik policyformulering och implementering kan få positiva 

effekter på hur människor ser på effektiviteten i organisationen. Vi blev då fundersamma, 
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varför det förekom att några av informanterna inte var insatta i respektive organisations policys. 

Vi tror att det är viktigt att som chef och ledare vara insatta i organisationens policys eftersom 

det är dessa som medarbetarna ska utgå från. 

 

Utan policys om mobiltelefonen tänkte vi att det är enkelt att som anställd använda 

mobiltelefonen för privat syfte och då till exempel ta och publicera foton där kundens uppgifter 

eller en bild på en kund råkar bli publicerad. Något som vi även blev fundersamma över, är hur 

organisationen och informanterna följer upp policys och hur de vet att medarbetarna blivit 

informerade om nya policys. Majoriteten av informanterna uttryckte att de en gång per år är 

skyldiga att uppdatera policyerna men att det också till stor del handlar om eget ansvar att följa 

upp nya och uppdaterade policys inom organisationen. Trots att det handlar om ett eget ansvar 

uttryckte sig en informant på ett sätt som fick oss att fundera om hen själv var insatt i 

respektives organisations policys: 

 
Vi har en policy kring telefonerna och det finns en datapolicy som du måste följa. Policyn finns på vårt 

intranät. Jag är lite dåligt uppdaterat på policyn, men vi har en telefonpolicy. Det gäller att använda sig 

av sunt förnuft. (Kreditcontroller) 
 

Inom samma organisation uttryckte sig informanterna på olika sätt och vi tolkade det som att 

ingen av dem var informerade om policyerna kring mobiltelefonerna på arbetet. Men två av 

informanterna trodde att det var någon inom respektive organisationen som måste skissat på 

policys kring privat mobilanvändande under arbetstid. En informant uttryckte sig på följande 

sätt om policys: 

 
Just när det gäller policys kring telefoner så är det rätt dåligt med det, vi har diskuterat det rätt nyligen 

med tanke på IT-säkerhet och så, telefonpolicy har visat sig vara ganska svårt för oss att bestämma, för 

vi ser ju att det finns säkerhetsrisker men vi har inte lyckats att bestämma något. (Utbildningsansvarig) 
 

Hen menar det är något som organisationen hen arbetar för har diskuterat att införa en policy 

för säkerhet. Men det faller tillbaka på att det är svårt att bestämma bland annat eftersom hen 

anser att organisationer inte når fram till alla med en policy. Vi blev fundersamma kring 

uttalandet från Utbildningsansvarige eftersom hen menar att en policy inte har skapats då den 

inte når ut till alla medarbetarna. Det skulle kunna tänkas bero på att vissa medarbetare inom 

organisationen skulle göra motstånd, eftersom det kan anses vara ett eget val att använda sin 

mobiltelefon eller inte. Precis som Allvin et al. (2006) beskriver är gränsen mellan fritid och 
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arbete ett eget val varje individ själv bestämmer över. Vi tänkte då att om organisationen skapar 

en policy så ser medarbetarna det som att de själva inte får bestämma över sitt 

mobilanvändande under arbetstid. Det här var även något som vi kopplade till att många 

informanter antydde på ett beroende till mobiltelefonen. Många är kanske omedvetet beroende 

av mobiltelefonen och genom att då inskaffa en policy känner medarbetarna att de själva inte 

får bestämma. De kanske inte vill ha riktlinjer för användandet av mobiltelefonen. Det kan 

även tänkas bero på att organisationerna informanterna arbetar för redan lyder under många 

lagar och policys, genom att införa en till så minskar organisationen ytterligare på 

medarbetarnas egna val och frihet. Något som Allvin et al. (2006) beskrev som ett eget val 

kanske organisationerna genom en policy skulle minska. Något som vi eventuellt tror kan leda 

till missnöjda medarbetare. 

 

4.3.2 Behov av riktlinjer eller policys 

Eftersom organisationerna informanterna arbetar för inte har någon speciell policy eller 

riktlinje för användandet av mobiltelefonen under arbetstiden fick vi varierande uttalanden om 

riktlinjer och policys från informanterna. Informanternas egna tankar kring ett eventuellt behov 

av en policy eller riktlinjer inom respektive organisation var varierande. Drygt hälften av 

informanterna tyckte inte att det behövdes en policy i dagsläget för privat mobilanvändande 

under arbetstid utan hänvisade till att det handlar om beteende och sunt förnuft. Informanterna 

som inte såg ett behov av en policy menade att en policy bara når fram till vissa och att en 

policy inte förändrar ett beteende. De menade att vi människor själva har skapat ett visst 

beteende i förhållningssätt till mobiltelefonen. Förslaget var istället att anordna en utbildning 

om hur mobiltelefonerna påverkar oss i arbetet samt hur vi ska förhålla oss till att använda 

mobiltelefonen för privata ändamål under arbetstid. Majoriteten menade, som tidigare nämnts, 

att det var outtalat hur de fick använda sin mobiltelefon under arbetstid. Att använda 

mobiltelefonen med måtta och leverera på arbetet, ses inte som ett problem. Men om 

medarbetare inte hanterar mobiltelefonen på ett bra sätt som leder till missbruk eller problem, 

ansåg några informanter att en policy skulle behöva införas. Det verkar mest som om en policy 

är till för att tillrättavisa de som inte använder mobiltelefonen med måtta och brister i leverans 

av att fullfölja arbetsuppgifter. 

 

Andra hälften av informanterna menade däremot att en policy eller riktlinjer borde skapas för 

mobiltelefoner på arbetsplatsen. Många av informanterna som ville införa en policy eller 
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riktlinjer menade att om det är outtalat borde det lika väl finnas nedskrivet i form av en policy. 

Informanterna som ville införa en policy hade olika förslag på hur de ville att policyn skulle 

formuleras. Men förslagen hade samma princip i grunden och det var att arbetsgivaren har rätt 

till de anställdas tid under arbetstiden eftersom det är det du som anställd får betalt för. 

Anställda får inte betalt för att privatsurfa under arbetstid. Samtidigt ansåg vi att det verkar 

finnas en svår gräns över vad som är okej och inte okej i relation till privat mobilanvändande 

under arbetstid. Marknadschefen hade ett förslag på hur en policy skulle kunna formuleras och 

uttryckte sig på följande sätt: 

 
Jag tycker att den skulle visa att vi har inga som helst krav att du på fritiden behöver använda din telefon 

yrkesrelaterat. Men att organisationen inte heller kan hindra någon från att göra det. Med en policy 

bromsar man denna effekt. Om någon säger att du brukar svara så kan man alltid falla tillbaka på policyn 

och säga ja, men det behöver jag inte. Man kan ju faktiskt rekommendera att tidsinställa sina mail att 

efter klockan fyra och på helger så står det “tack för ditt mail, jag läser mina mail under arbetstid och 

återkommer till dig när jag är tillbaka på jobbet”. Det innebär ju att även om ni internt mailar så får han 

tillbaka det. Det blir en påminnelse utanför arbetstid. Svarar jag så är det frivilligt och då är det mitt val. 

(Marknadschef) 
 

Det verkar som att medarbetarna inte ska använda mobiltelefonen för privata syften under 

arbetstid, om det inte är nödfall eller vid enstaka tillfällen. En av informanterna föreslog istället 

kortare arbetsdagar och att då inte använda mobiltelefonen för privata ändamål under 

arbetstiden. Hen kopplade nämligen ihop privata ärenden på mobiltelefonen med att det inte 

var så mycket att göra, alltså en minskad arbetsbelastning. Mettler och Sorelle (2014) menar 

att en specifik policyformulering och implementering kan få positiva effekter på hur individer 

ser på organisationers effektivitet. Med eventuella positiva effekter av implementering av 

policys kan det variera beroende på vilken policy det är. Medarbetare kan säga upp sig om de 

inte håller med eller vill stå bakom organisationens policys. Vi blev då fundersamma över vad 

våra informanter ansåg om respektive organisation behövde en policy. En informant uttryckte 

sig på följande sätt när vi ställde frågan om det hade varit behövligt med en policy på hens 

bank: 

 
Återigen det här om man skulle se ett missbruk. Vi säger om jag skulle se på min avdelning att man sitter 

och surfar på fikat eller om jag kommer in och man använder, då går det ju inte. Då hanterar man det inte 

på rätt sätt. Då kan jag tycka att det måste styras upp med en policy. Men åter igen om alla använder det 

efter sunt förnuft och vet att vi är här och jobbar då tycker jag inte att det behövs. (Ekonomichef) 
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Några av informanterna vill se ett missbruk innan de skapar en policy kring mobilanvändande 

under arbetstid. I relation till att många organisationer idag har öppna kontorslandskap och 

några av informanterna arbetade i ett öppet kontorslandskap. Vi blev fundersamma över hur de 

hanterar sunt förnuft istället för en policy. Vi kan tänka oss att det är lätt hänt att det blir otydligt 

utan en policy eftersom de först ska identifiera ett missbruk innan de kan reglera ett eventuellt 

problem. Alla medarbetare ska lyda under en policy men har olika synsätt på vad som är sunt 

förnuft. Trots det menar informanterna att många använder sitt sunda förnuft, du svarar inte på 

privata samtal vid ditt skrivbord, utan går då till ett mötesrum eller till en annan plats där du 

inte stör dina medarbetare. Rissler och Elgerot (1980) menar att riskerna med det öppna 

kontorslandskapet är att medarbetarna ständigt kan bli avbrutna av kollegor som Sms:ar, mailar 

och ringer vilket kan skapa en stress. Att då använda sunt förnuft och stänga av notiser eller 

sätta på ljudlöst är kanske en självklarhet för många, men hur hanterar organisationen de som 

inte ser det som en självklarhet. Då tänkte vi att det kanske är enklare med en policy. Samtidigt 

menar Pejtersen, Allermann, Kristensen och Poulsen (2006) att öppna kontorslandskap skapar 

en ökad interaktion mellan medarbetarna vilket vi tror kan bidra till minskad privat användning 

av mobiltelefonen eftersom kollegorna kan se och höra varandra. Dock anser vi att det här kan 

påverka det sunda förnuftet eftersom alla ser det på olika sätt, kanske skapar det en outtalad 

norm över att det är okej att inte ha ljudlöst. Det riskerar att medarbetarna blir avbrutna under 

arbetets gång. Mark, Gonzalez och Harris (2005) hänvisar till en studie som visar att det i 

genomsnitt tar 25 minuter att återfå fokuseringen efter det att vi har blivit avbrutna. Vi kan då 

tänka oss hur arbetsmiljön blir påverkad och tror det kan vara något som bidrar till att 

medarbetare måste ta med sig arbetsuppgifter hem då de inte hinner fullfölja arbetsuppgifterna 

när de blir avbrutna. 

 

Det här resulterade i att vi blev fundersamma över varför ingen av organisationerna hade en 

policy eller några som helst riktlinjer kring privat användning av mobiltelefon under arbetstid. 

Eftersom alla informanter lyder under många lagar och regler kan det upplevas märkligt att de 

inte har några policys eller riktlinjer för hur medarbetarna får använda mobiltelefonen för 

privata ändamål. En informant uttryckte sig på följande sätt när vi frågade varför hen tror att 

det inte finns någon policy på hens bank: 
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Idag tror jag att väldigt många företag inte har en policy av en enkel anledning därför att man säger såhär, 

om man frågar arbetsgivaren öppet, kräver du att jag har min telefon med mig för att kolla mail och sånt 

på min fritid. Så kommer ingen chef säga: “ja vi kräver det av dig”. Vad händer då om jag inte har 

telefonen med mig efter jobbet utan lämnar kvar den. Telefonen har skapat en form av tyst kultur, som 

jag tycker är på väg åt helt fel håll. Det innebär att man säger att, det är klart att jag inte kräver att du har 

mobiltelefonen med dig, det är ju upp till dig. Det är en tyst överenskommelse att man klart kollar sina 

mail och svarar i telefon om jag ringer dig. (Marknadschef) 
 

Vi tyckte det var intressant hur hen reflekterade över varför organisationer idag inte har en 

policy eller riktlinjer. Precis som många av informanterna antydde verkar just den tysta 

överenskommelsen vara aktuell i respektive informants organisation. Men om organisationerna 

har en tyst överenskommelse undrade vi varför de inte formulerar den som en riktlinje eller 

policy. 

 

4.4 Beroende av mobiltelefonen 

4.4.1 Mobiltelefonen - en tidstjuv 

I intervjuerna var det mer än hälften av informanterna som förklarade att de tyckte att 

mobiltelefonen tar för mycket tid rent allmänt. Vid en djupare utveckling av svaret beskrev de 

att mobiltelefonen kan liknas vid ett beroende. När vi ställde frågan om sociala medier och 

privata ärenden under arbetstid uttryckte privatmarknadschefen följande: 

 
Vi har ju ingen policy kring det, alltså är det ju inte förbjudet. Då kan man göra det lite, och ingen säger 

åt mig, då kan jag göra lite till, och lite till: Ett klassiskt missbruksproblem. (Privatmarknadschef) 
 

I linje med privatmarknadschefens beskrivning förklarade VD-assistenten att hen tyckte att 

människor har blivit beroende av mobiltelefonen. VD-assistenten har svårt att lägga ifrån sig 

mobiltelefonen när hen väl har börjat, först går hen in på Facebook, sedan Instagram och efter 

det Aftonbladet. Sen går hen tillbaka till Facebook och det kan gå några varv innan hen 

upptäcker att det inte finns några nya uppdateringar längre, så det är klart att det är ett beroende 

förklarade VD-assistenten. Kwon, Kim, Cho och Yang (2013) beskriver att ett beroende kan 

beskrivas som när människan gör en viss aktivitet som leder till störningar i det dagliga livet. 

Utifrån den beskrivningen och VD-assistentens svar kan en koppling mellan mobiltelefonen 

och beroende göras. Med tolkningen att mobiltelefonen kan kopplas till beroende började vi 

reflektera kring att organisationer bör ta ett ställningstagande kring förhållningssättet till 
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mobiltelefonen. Oftast har organisationer någon form av alkohol- och drogpolicy, men de har 

ingen mobiltelefonpolicy. Vi ansåg däremot att det är en komplex fråga då den kan inkräkta på 

människors privatliv, men samtidigt tror vi att organisationer borde börja bestämma sig i 

frågan. En informant beskrev att tidigare vid anställningsintervjuer var det vanligt att frågan 

kring rökning dök upp. Hen beskrev att det var negativt för organisationer ifall medarbetare 

rökte, då skulle de ha rökpaus fem minuter varje timme. I dagens samhälle lyfts inte frågan 

kring mobiltelefonanvändande menar informanten, det tycker hen är tio gånger värre eftersom 

alla gör det. En reflektion vi fick efter den intervjun var att informanten beskrev något 

intressant. Det anses som negativt att röka på en organisation då rökpauserna enbart blir en 

utgift för organisationen. Att ta pauser med mobiltelefonen kan ta minst lika lång tid som en 

rökpaus, men ändå känns det mer okej att sitta med mobiltelefonen. Vi reflekterade att det kan 

bero på att människor fortfarande kan arbeta via mobiltelefonen och att det har blivit mer 

normaliserat eftersom alla gör det. Därför tror vi, vilket vi redan varit inne på tidigare att det 

kan bli svårt med en policy, eftersom alla sitter med sin mobiltelefon någon gång under en 

arbetsdag. 

 

4.4.2 Ständig tillförsel av dopamin 

En informant förklarade att hen tror att vi människor blir beroende av de små kickar av dopamin 

som mobiltelefonen faktiskt ger. Wramner, Pellmer och Hellström (2010) beskriver att 

beroende kan aktivera belöningssystemet dopamin när människor använder sig av någon form 

av drog. Med det här i åtanke resonerade vi att mobiltelefonen kan ha gjort oss människor mer 

mottagliga för dopaminkickar. Vi tror att det har blivit lättare att få dopaminkickar eftersom 

mobiltelefonen är så lättillgänglig, vi håller den praktiskt taget i handen vart vi än går. Eftersom 

människor alltid har med sig mobiltelefonen överallt funderade vi ifall sättet vi umgås med 

familj och vänner har förändrats. Våra informanter beskrev att de inte umgås längre på samma 

sätt med familjen som tidigare. Vid matbordet kan deras barn sitta och hålla på med 

mobiltelefonen istället för att prata med våra informanter. Vi kunde även observera att det 

stämmer i vår omgivning, att våra vänner och familj ofta sitter med mobiltelefonen istället för 

att umgås. Tolkningen vi gjorde var, om det stämmer för oss och våra informanter, borde det 

även stämma för de flesta människor. Vi tror att det beror på ett beteende som sitter inpräglat i 

människors hjärnor att leta efter den sköna känslan som infinner sig när kroppen får en kick av 

dopamin. Eftersom det kan vara ett mänskligt beteende tror vi att det kan vara svårt för chefer 

att ta ställning till. Vi resonerade att det är ett mycket större problem än så och det är nog en 
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samhällsfråga mer än en fråga för organisationer. Vi tror att en policy kan bli svårt att få till, 

men att börja samtala kring policys och att utbilda chefer och personalen kring frågan kan vara 

en god start. Det kan vara viktigt att medarbetarna förstår bakgrunden till varför de gör ett visst 

beteende, och där har chefer en betydande roll. 

 

4.4.3 Mobiltelefonen är med oss överallt 

Informanterna förklarade att de upplevde att det inte fanns mycket tid över för att göra privata 

ärenden under arbetstid. När vi ställde frågan kring utvecklingen av mobiltelefonerna rent 

allmänt var informanterna relativt eniga om den positiva biten. Många förklarade att 

mobiltelefonen har blivit ett fantastiskt hjälpmedel. Det har blivit bekvämligt att ha möjligheten 

att ringa, Sms:a och ta reda på något på internet vart du än befinner dig. Samtidigt beskrev 

informanterna några problem som de såg med mobiltelefonens utveckling. Informanterna 

förklarade att vi människor inte längre klarar oss utan mobiltelefonen. Mobiltelefonen är med 

oss överallt och det kan bli rätt störande förklarade en informant. Som vi skrev i kapitel 4.2.1 

så hade majoriteten av informanterna med sig sin mobiltelefon till intervjun. Vi observerade 

även att informanterna tittade på mobiltelefonen någon gång under intervjun. I några av 

intervjuerna började informanternas mobiltelefon ringa eller vibrera, och då riktades deras 

koncentration mot deras mobiltelefon istället för intervjun. Det här fenomenet förklarar 

Darmell (2013) beror på att hjärnans belöningssystem tar överhanden och vi kan inte vänta 

med att se vem det var som skrev eller ringde till oss. Kwon, Kim, Cho och Yang (2013) 

beskriver att människor som använder mobiltelefonen på arbetstid kan få svårare att fokusera 

på arbetsuppgifterna. Det var något vi kunde urskilja när vi hade intervjuerna. När 

informanterna började titta på mobiltelefonen för att de hade fått något mail så kom de av sig 

vad de skulle berätta för oss. Med det här som utgångspunkt tolkade vi att våra informanter kan 

vara beroende av mobiltelefonen. 

 

Samtidigt resonerade vi även kring att det inte enbart behöver vara ett beroende, eftersom våra 

informanter har någon form av chefsposition ansåg vi att de behöver vara tillgängliga på grund 

av sin position. Därför kan det vara så att de kände att de behövde titta på mobiltelefonen för 

att försäkra sig om att de inte missade något viktigt. Det behöver inte heller vara ett beroende 

att svara på mail sent på kvällen. Vi funderade om det till och med kan vara en fördel för 

medarbetarna som gör det. Ifall chefen ser att medarbetarna är tillgängliga sent på kvällen och 

är duktig på det hen gör, tror vi att det lättare kan leda till en befordran. Eftersom våra 



37 
 

informanter har beskrivit för oss att det är viktigt att de finns tillgängliga hela tiden, tror vi att 

de hellre befordrar en medarbetare som är så lik dem själva som möjligt. 

 

4.4.4 Ungdomar och mobiltelefon 

Informanterna berättade även att de tror att ungdomar använder mobiltelefonen mer än vuxna, 

de menade att det är på grund av att ungdomar har växt upp med mobiltelefonen i handen. Vi 

ställde oss dock undrande till varför de tyckte så, eftersom de själva hade mobiltelefonen 

väldigt nära till hands under intervjuerna. Samtidigt beskriver Darcin et al. (2016) att 

mobiltelefonberoende har en större påtaglighet hos ungdomar än hos vuxna. Tolkningen vi 

gjorde här var att organisationer i framtiden kommer se en skiftning i mobiltelefonanvändande 

under arbetstid. När dagens ungdomar som har ett helt annat förhållningssätt till mobiltelefonen 

kommer ut i arbetslivet tror vi att det kommer uppstå stora kontraster. Eftersom mobiltelefonen 

har blivit så normaliserat i samhället och på arbetsplatsen resonerade vi att det nog kommer 

vara svårt att göra något åt det. Wramner, Pellmer och Hellström (2010) beskriver att när en 

människa har ett beroende så krävs det en ständig påfyllnad av drogen för att människan inte 

ska få abstinens. Eftersom vi redan har tolkat att ungdomar kan ha ett annat förhållningssätt till 

mobiltelefonen än vuxna så tror vi att ungdomar kommer ha svårt att lägga ifrån sig 

mobiltelefonen under arbetstid. Det är något som vi tror kommer vara en utmaning för 

människor i chefspositioner under de kommande åren. 
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5 Slutsats 

5.1 Övergripande slutsatser 

Studiens primära syfte var att undersöka chefers inställning till mobilanvändande under 

arbetstid. Studien vill även bidra till att medvetandegöra organisationer om anställdas 

förhållningssätt till privat mobilanvändande under arbetstid. 

 

Studiens huvudfråga har varit: 

 

• Hur förhåller sig chefer inom banksektorn till mobilanvändande under arbetstid? 

 

Majoriteten av den forskning som tidigare genomförts undersöker mobiltelefonens påverkan 

på individer, men inte organisationers förhållande till mobiltelefoner. Många organisationer 

saknar idag en policy kring mobilanvändande under arbetstid, därför tyckte vi det var intressant 

att undersöka hur chefer förhåller sig till sin mobiltelefon under arbetstid. Men även chefernas 

förhållningssätt till medarbetares mobilanvändande under arbetstid. Mobiltelefoner är ett 

omdiskuterat ämne i media idag och vi människor börjar bli mer medvetna kring dess effekter, 

därför såg vi en praktisk relevans för vår studie.  

 

Genom studien konstaterades det att införandet av en policy kan vara problematiskt på grund 

av individer och organisationers olika intressen. Organisationerna informanterna arbetar för 

ger de anställda varsin mobiltelefon och på ett eller annat sätt uppmuntras de att använda 

mobiltelefonen. Det kan då upplevas som motsägelsefullt att sedan inskaffa en policy för hur 

de anställda får använda mobiltelefonen. Området är komplext eftersom det kan upplevas av 

anställda som att deras frihet tas ifrån dem. Plötsligt får de inte ens använda mobiltelefonen hur 

de vill under arbetstid, förutom alla andra lagar och sekretess som de måste lyda under. 

Mobiltelefoner är även mer komplext än internetanvändning på de stationära datorerna 

organisationerna har. Cheferna har då kontroll och kan se vad medarbetarna gör samt hur 

mycket de använder internet under arbetstid. Med en mobiltelefon kan vi tänka oss att det blir 

svårare att komma åt. Medarbetare vet ju inte vad de andra runt dem gör på sina mobiltelefoner, 

det kan likaväl vara privat surfande som arbetsrelaterat surfande. Trots en svårighet av att skapa 

en policy kring det privata mobilanvändandet under arbetstid och anställdas arbete utanför 

arbetstid, tror vi att en policy skulle kunna bidra till ett förtydligande över vad som gäller i 
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respektive organisation. Med en policy som beskriver att arbetsgivaren inte kräver att anställda 

ska använda mobiltelefonen för arbetsrelaterade syften på fritiden. Samtidigt reglerar policyn 

anställdas privata mobilanvändande under arbetstid. Det kunde för chefer fungera som ett 

hjälpmedel att använda mobiltelefonen på fritiden för att minska deras stress. Samtidigt som vi 

kan tänka oss att det snarare bidrar till stress för till exempel en nyanställd eller andra 

medarbetare. Därför tror vi att det med en policy eller riktlinjer kommer förenkla vad det är 

organisationen kräver av medarbetarna i tillgänglighet både under arbetstid men även fritid. 

 

Studien har dessutom fastställt att chefer överlag tycker det är positivt med mobiltelefoner 

under arbetstid, det gjorde inte så mycket att det blev lite extra arbete under kvällarna. 

Mobiltelefoner kunde även ses som ett arbetsredskap som förenklar organisationers 

kommunikation. En sådan kommunikationsfördel har bidragit till en ökad flexibilitet där 

medarbetare i stor utsträckning kan välja om de vill arbeta hemifrån eller från arbetsplatsen. 

Om medarbetare sköter det fria ansvaret och använder mobiltelefonen på ett bra sätt ser 

cheferna inga större problem med att låta medarbetare surfa privat under arbetstid. Vidare kan 

vi även konstatera att surfa privat under arbetstid kan fungera som en paus för medarbetare 

inom organisationer. Studien konstaterar även att pauser är viktiga för att medarbetare ska 

samla energi, därför kan det vara acceptabelt att göra vissa privata ärenden under arbetstid. 

Däremot framhöll studien även mobiltelefonens negativa aspekter, att medarbetare kan bli 

okoncentrerade och ta lite längre pauser på grund av mobiltelefonens påtagliga dopaminkickar. 

Mobiltelefonen ses alltså som ett hjälpmedel för cheferna, men vi kan avslutningsvis uppleva 

att alla hade ett nära förhållande till mobiltelefonen. Samtidigt som det finns otydliga 

förväntningar på medarbetarna i deras förhållningssätt till användandet av deras mobiltelefoner 

på arbetsplatsen. Mobiltelefonen verkar vara svår att slita sig från och kan ha blivit människans 

nya bästa vän, på gott och ont. 
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5.2 Praktisk relevans 

Utöver slutsatserna kan studien även bidra med kunskap av praktisk relevans. Vår studie kan 

öka förståelsen för hur organisationer bör förhålla sig till mobiltelefoner på arbetsplatsen. 

Studien kan även bidra till att organisationer startar en diskussion kring användandet av 

mobiltelefonen på arbetsplatsen. Organisationer kan ha vår studie som underlag när de ska 

bestämma sig för att skapa en policy kring mobiltelefoner på arbetsplatsen. Vår studie kan även 

bidra till en förståelse för anställda som använder sig av privat mobilanvändande på arbetstid, 

arbetsgivaren köper faktiskt deras tid. Det är därför respektlöst att använda mobiltelefonen för 

privata ärenden under arbetstid. 

 

5.3 Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget från vår studie är den beskrivning och analys som vi presenterar. Vi 

ville även ge ett bidrag till work-life balance, där vi såg hur mobiltelefonen kunde kopplas ihop 

till medarbetares strävan av att uppnå balans mellan arbete och fritid. Då det idag saknas 

vetenskaplig litteratur och information om medarbetarnas mobilanvändande ur ett 

organisationsperspektiv, anser vi att varje bidrag som hjälper forskare att vidare förstå hur 

mobiltelefonerna påverkar organisationen är välkommet. Vår studie är även av betydelse 

eftersom det finns begränsat med forskning som behandlar medarbetarnas välmående i 

förhållande till mobiltelefoner på arbetsplatsen. Studien är även av värde, eftersom det finns så 

pass få organisationer i Sverige idag som har riktlinjer och policys för användandet av 

mobiltelefoner på arbetsplatsen. Därmed kan vår studie ses som en inspirations- och 

kunskapskälla till vidare forskning. 

 

5.4 Förslag till framtida studier 

Det finns som tidigare nämnt en begränsad mängd forskning som behandlar medarbetares 

välmående i förhållande till mobiltelefoner på arbetsplatsen. Då vår studie utgått från 

banksektorn skulle det vara intressant att genomföra en liknande studie, fast då jämföra olika 

generationers förhållningsätt till mobiltelefonen på arbetstid. Eftersom vår studie enbart hade 

informanter på chefs- och ledarpositioner vore det därför intressant att undersöka vad 

medarbetare i andra positioner tycker om användandet av mobiltelefonen på arbetstid. Delar 

alla positioner samma förhållande sätt och åsikter och skiljer det sig? En sådan studie skulle 
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kunna undersöka andra organisationer, eller ett exempel, skillnaderna mellan bankrådgivare 

och butiksanställda. 

 

Det skulle även vara intressant att studera hur work-life balance förändras eller påverkas av 

mobiltelefoner. Vidare skulle det vara intressant att undersöka organisationer som faktiskt har 

skapat en policy för mobiltelefoner på arbetstid, har det fungerat och hur har det i så fall 

mottagits av medarbetarna? Kan det kanske resultera i kortare arbetsdagar? Det skulle vara 

intressant att jämföra organisationer som har en mobiltelefonpolicy med organisationer som 

inte har tagit det steget än. Avslutningsvis skulle det vara spännande att räkna på eventuella 

förluster organisationer gör i samband med att deras anställda använder mobiltelefonen för 

privata syften på arbetstid.  
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6.2 Muntliga källor 
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