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Abstract	  
	  
This paper aims to create a better understanding for how executing private matters 

during work hours affect the individual worker. In todays world the access to social 

medias, the Internet and all your friends is easy to access due to smartphones and 

computers. Prior research as described this both as a threat against the productivity of 

the worker and the moral of the workplace. While others mean that it is a source of 

recovery and something positive.  

This thesis uses a qualitative method and fifteen interviews where conducted with 

people between 20-30 years, who where working and living in Sweden. The theory of 

this paper is built on following areas: Time, the line between work and private, 

together alone, the brain and the affect it has on the dialogue between colleagues.  

This paper confirms a lot of the theory previous conducted, that it can affect the 

productivity but that it is also a form of recovery. Also the moral dilemma that 

concurs when the respondents don’t approve surfing on the web or using the 

smartphone but still everybody does it.  

The main contribute of this paper is the affect on the dialogue at the workplace. The 

usage of smartphones in particular makes for fewer conversations between co-

workers since a lot of people are using it during breaks and lunches. In the interviews 

it also came up that every respondent finds people looking at their phone during 

conversation as irritating and disrespectful, but still most commit to doing it 

themselves.  

We can see today that people let their smartphones come between their dialogues and 

making people less outgoing. In the traditional meeting places like the break room, 

the co-workers have stopped being social and instead sitting with a smartphone in 

front of them. The affects of this change are the lost opportunity to learn and come up 

with new innovating ideas for the company as well as the individual development.  

Keyword: private matters, workplace, dialog, smartphone 
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1.0 Introduktion	  
	  
Denna C-uppsats fokuserar på det privata bruket av internet under arbetstid. Idag 

finns hela världen tillgänglig genom några få knapptryck på vår smartphone. På 

nolltid kan arbetsuppgifter hamna åt sidan och ersättas av sociala medier, intressanta 

nyheter eller roliga filmklipp. I omvänd ordning kan också fritiden omvandlas till 

jobb när mail och samtal ständigt är tillgängligt genom våra mobila enheter. 

Skribenterna vill undersöka hur utförandet av privata angelägenheter under arbetstid 

påverkar individen.  

 

1.1	  Bakgrund	  
	  
Människor har länge velat ha mer tid i vardagen. Trots det är vi inte alltid effektiva 

när vi spenderar våra dagar. Internet gör att vi kan sväva omkring i ett enormt 

informationsflöde utan vare sig mål eller syfte. Studier visar att vi människor dagligen 

ägnar en hel del tid åt slösurfande samtidigt som vi önskar oss mer tid. Både i privat- 

och yrkesliv är vi ständigt uppkopplade och tillgängliga för omvärlden. Några av 

världens främsta forskare inom neurobiologi hävdar att den ständiga uppkopplingen 

är den största förändringen i människans historia men våra hjärnor fungerar likadant 

idag som för flera tusen år sedan. Vi söker belöningar och bekräftelser på att vi finns. 

Det får vi genom att det plingar till om nya mail och sms i våra mobiltelefoner. Att 

känna sig bekräftad och viktig är naturligt för mänskligheten, vilket gör att vi trivs i 

den ständiga uppkopplingen. (Darmell 2013) 

 

Vår ständiga tillgänglighet och mobilberoende uppmärksammas bland annat i Dagens 

Industri den 27 april 2015 där vårt beteende har undersökts. Siffror påvisar att 

människor tittar på sin mobil ungefär 150 gånger om dagen. Kraven på tillgänglighet 

skapar stress och kan också påverka företagets lönsamhet. Tidningsartikeln hänvisar 

till en Sifo-undersökning som menar att 83 % upplever sig bli störda när en kollega 

tittar på sin mobil under möten. Samtidigt visar undersökningen att 66 % av de 

tillfrågade själva tar upp sin telefon under mötestillfällena. (Borén 2015) 
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Ivarsson & Larsson (2011) menar att ny teknologi har en enorm påverkan på våra liv. 

I synnerhet har internet förändrat både vårt arbetsliv och privatliv. När anställda går 

hem för dagen förväntas de ofta finnas tillgängliga för telefonsamtal och mailsvar 

men eftersom det handlar om obetald arbetstid kan frågan i omvänd ordning ställas 

om privata angelägenheter kan tillåtas under arbetstid. Baserat på tidigare studier 

(Lim, 2002.) konstateras det att nästan samtliga arbetare som har tillgång till internet 

under arbetstid även använder det för privat bruk. Det gäller såväl arbetare som chefer 

(Garrett & Danziger, 2008). Vissa forskare, bland annat Franklin & Pagan (2006) 

menar att det privata bruket måste upphöra, medan andra forskare, som exempelvis 

Ivarsson & Larsson (2011), påstår att det främjar trivsel på arbetsplatsen, vilket bidrar 

till färre sjukdagar och mindre personalomsättning. Argumentationer sker huruvida 

det privata bruket är undanflykter från arbetet, eller helt enkelt nödvändiga 

mikropauser i vardagen.  

 

Enligt en studie gjord av Blanchard & Henle (2008) är mail den vanligaste privata 

aktiviteten men även internetshopping och semesterbokning har gjorts av över 50 % 

av de anställda. Ivarsson & Larsson (2012) menar att det är vanligt att 

företagsledningen upplever en oro över hur de anställdas privata internetanvändande 

påverkar företaget. Vissa använder sig utav övervakning för att kontrollera att 

organisationens internetpolicy inte bryts. Nuförtiden är det svårare för de företag som 

vill övervaka anställdas internetanvändande. Förr kunde IT-chefen blockera vissa 

internetsidor men idag är det omöjligt tack vare smartphones som kan användas var 

som helst. Trots att det finns en allmän upprördhet över privat bruk av internet finns 

det arbetsgivare som tvärtom anser att det inte spelar någon roll. De ser ingen större 

förändring i produktiviteten trots det nya fenomenet som inte fanns på samma sätt 

förr.  

 

Traditionellt har det så kallade övervakandet varit en fråga för företagsledningen som 

velat försäkra sig om att de anställda utför det arbetet som de får betalt för. Fokus idag 

har skiftat åt lojalitet och motivation eftersom det i högre utsträckning påverkar de 

anställdas bidragande till organisationens framgång. (Ivarsson & Larsson 2011) 
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1.2	  Problemdiskussion	  
	  
Darmell (2013) menar att människan är mer frånvarande i dagens uppkopplade värld. 

“Härvaro” beskrivs som en av människans mest uppskattade karaktärsdrag. Med 

härvaro menas konsten att vara mentalt närvarande vid den fysiska plats där personen 

är. Ständig uppkoppling och fokus på sociala medier och internet skapar en frånvaro 

hos människor som minskar den fysiska mänskliga kontakten. Att ta upp smartphonen 

under en middag eller vid något socialt evenemang kan liknas vid att vända ryggen 

mot en person som pratar. Samtidigt beskriver Chen & Wellman (2009) om hur den 

ständiga uppkopplingen skapar möjligheter för människor att hålla kontakt och 

upprätthålla nätverk med alla de kontakter som människor har. Internet gör det 

möjligt för människor att behålla alla de kontakter de behöver när det inte finns chans 

att träffas fysiskt.  

 

Gehl (2014) beskriver hur det idag finns sociala robotar, program och profiler som 

agerar som människor över internet och sociala nätverk. “Robotarna” är 

programmerade till att vara så snarlika vanliga människor att de inte märks eller blir 

påkomna. Ständigt uppkopplade människor är inte ens medvetna att de följer och läser 

genererad data av ett program. Det hela blir ett steg längre ifrån verklig, mänsklig 

kontakt och förminskar den faktiska personen som människor är. Gong (2015) 

motsätter att den mänskliga kontakten förminskas med internetanvändande och menar 

att internet kan öppna möjligheten för emotionell utveckling. Istället skapar internet 

möjlighet för personligt engagemang och personlig utveckling igenom interaktionen 

mellan personer över nätet.  

 

Molander (1996) menar att människor som möts har en möjlighet att skapa en dialog 

mellan varandra. Denna dialog är viktigt för människors välbefinnande och psyke. Att 

kommunicera med andra personer gör att människan kan känna en gemenskap och 

välbefinnande vilket är essentiellt för alla människor. I dialogen mellan människor 

skapas och utbyts även kunskap. Den dialog som människor har utgör den 

huvudsakliga kunskapsbildningen i samhället. Darmell (2013) beskriver att internet 

gör det möjligt för människor att upprätta hålla kontakten och samtala med mängder 

av människor samtidigt. Idag kan människan konstant kommunicera digitalt oavsett 

vad personen egentligen gör för stunden. Molander (1996) menar att den verkliga 
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dialogen mellan människor är en konstform som innefattar mer än bara verbal 

kommunikation, utan även är allt från tankar, gester, kroppsspråk och fysisk kontakt.  

 

Darmell (2013) beskriver “Den nya arbetsdagen” där människan ständigt är 

uppkopplad och påverkas av alla elektroniska apparater som finns runt omkring oss. 

När vi är på arbetet idag är det oftast inte bara arbete som gäller eftersom det finns ett 

ständigt plingande både i telefonen och på datorn som hela tiden påverkar 

arbetsprocessen. Ivarsson & Larsson (2012) förklarar att gränserna mellan arbetslivet 

och det sociala mer och mer har suddats ut. Författarna tar ett positivt 

ställningstagande till det personliga användandet av internet och smartphones. De 

menar att stunder spenderade på icke arbetsrelaterade aktiviteter är ett sätt för 

människor att återhämta sig.  

 

Ivarsson och Larsson (2011) menar att sociala medier och privat internetanvändning 

blir en välbehövlig paus i arbetet och en möjlighet för personer att ladda batterierna 

för att kunna vara produktiv efteråt. Darmell (2013) motsäger detta och menar att den 

ständiga uppkopplingen kan medföra ett stressmoment i arbetet då människor känner 

ett krav att hela tiden vara uppkopplade och hålla koll på vad som händer online. 

Istället för att privat internetanvändning ska vara en avkopplande aktivitet för 

människan blir det ett personligt tvång som måste uppfyllas.  

 

Sociala medier och internetanvändning har blivit en del av vår vardag och ett ständigt 

inslag i allt vi gör. Även om personer befinner sig på kontoret och arbetar så finns 

smartphonen i handen och används flitigt. Oavsett en negativ eller en positiv 

inställning till privat internetanvändning under arbetstid har fenomenet klara effekter 

på hur arbetstiden utnyttjas och hur människor interagerar med varandra.  

 

1.3	  Problemformulering	  
	  
Hur påverkas individen vid utförandet av privata angelägenheter under arbetstid?  

1.4	  Syfte	  
	  
Uppsatsen syfte är att öka förståelse för hur utförandet av privata angelägenheter 

under arbetstid påverkar individen.  
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1.5	  Begrepp	  
	  
Med “privata angelägenheter” menar vi forskare användandet av sociala medier, 

smartphonen till nöjen, telefonsamtal som ej är relaterat till arbetet samt surfande för 

egna nöjets skull.  
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2.0	  Metod	  
	  
Metodkapitlet visar det tillvägagångssätt som författarna för denna uppsats har 

använt sig av för att utföra denna studie, samt vilka olika ställningstaganden och 

avgränsningar författarna gjort. Metoden förklarar även vilka kriterier som studien 

ställs mot samt vad som gör den valid som ett forskningsbidrag. 

2.1	  Metodansats	  
	  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom ämnet är personligt där vi 

som författare vill göra en djupdykning i hur utbrett utförandet av privata 

angelägenheter under arbetstid är, samt vad personerna egentligen känner kring detta. 

Som Starrin & Svensson (1994) menar så finns den kvalitativa forskningen till för att 

undersöka vad människor upplever, vad de har för erfarenheter och vad de känner när 

de utför en handling. Vi ska undersöka hur individen påverkas av utförandet av de 

privata angelägenheterna. En kvalitativ undersökning ger en bättre förståelse kring 

dess effekter. Vi ansåg att vi skulle kunna få djupare och utförligare svar igenom att 

använda oss av intervjuer istället för enkäter. Det är anledningen till att den 

kvalitativa metoden och den kvalitativa intervjun blev vårt val.  

 

Då detta är en kvalitativ studie används ändå en deduktiv studie, vilket betyder att vi 

forskare utgår från teori för att sedan samla in empiri för att öka förståelse för ämnet 

(Bryman & Bell 2011). De ontologiska och epistemologiska ställningstaganden som 

gjorts bygger på den kvalitativa forskningen. Med ontologi menar Bryman & Bell 

(2011) de som forskarna anser vara verkligheten. Där vi har valt ett konstuktionistiskt 

ställningstagande där verkligheten är skapad som en social företeelse som ständigt är i 

förhållande till något, samt att det hela tiden kan utvecklas och förändras allt 

eftersom. Med epistemologi menar Bryman & Bell (2011) vad som egentligen är 

kunskap och hur den skapas. Vi har valt ett objektivistiskt synsätt där kunskap går att 

avbildas med ord, där kunskap skapas och finns för att den går att berätta vidare med 

ord.  Vi har valt dessa ställningstaganden eftersom de passar in på den studie vi vill 

utföra. Vi anser att världen är i ständig förändring och att det är vi som skapar den 

sociala verklighet som vi befinner oss i. Den kunskap vi besitter är något vi med hjälp 

av de språk vi behärskar kan föra vidare och utveckla.  
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2.2	  Insamling	  av	  teori	  

2.2.1	  Sökord	  &	  Databaser	  
	  
De böcker och artiklar som använts till det teoretiska kapitlet valdes utifrån sökorden: 

Sociala medier, kommunikation, arbetsplats, kunskap, användning, arbetstid, internet. 

Litteraturen hittades på universitetsbiblioteket i Växjö genom dess katalog med hjälp 

av sökorden. De artiklar som användes fanns med hjälp av databaserna Business 

Source Premier och EBSCO. Böckerna och litteraturen som valdes gjordes efter dess 

relevans till ämnet och efter vad de kunde tillföra projektet. 

2.2.2	  Källkritik	  
	  
Thurén (2013) menar att källkritik bygger på några grundläggande begrepp: äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. I den teori som använts för just denna 

uppsats blev valet att hålla oss till så nya källor som det var möjligt. Majoriteten av 

källor för ämnet är oftast inte äldre än fem år gamla. De som är närmre 2000-talets 

början användes enbart på grund av att de var exakt på ämnet som uppsatsen 

behandlar. Alla källorna är av direkt vetenskapliga förlag eller tidsskrifter som alla 

har blivit granskade för att upprätthålla dess legitimitet. Det enda undantaget är 

Darmell (2013) som härstammar från ett förlag som inte räknas som helt teoretiskt. 

Trots detta är boken starkt bidragsgivande till ämnet med stort teoretiskt innehåll som 

är stödda från mer fackliga källor. Alla källor kan stå för sig själva då inga av 

artiklarna eller böckerna är återberättningar till någon annan skrift.  

 

När det gäller tendensfrihet finns det vissa indikationer som tyder på att så inte alltid 

är fallet. Majoriteten av källor är antingen strängt emot sociala medier och privat 

internetanvändning under arbetstid, eller tvärtom väldigt för. För att hantera detta har 

vi har valt att ta fram båda sidor, då vi har en neutral utgångspunkt för denna uppsats. 

Detta gör förhoppningsvis att denna uppsats blir så objektiv som möjligt.  

2.3	  Insamling	  av	  empiriskt	  material	  

2.3.1	  Kvalitativ	  teori	  
	  
Den kvalitativa forskningen bygger på tolkande och observationer genom ord snarare 

än siffror. Det kvalitativa metoden är inte generella och upprepande svar utan har 

istället ett mer öppnare och undersökande tillvägagångssätt. Resultaten i kvalitativ 
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forskning varierar efter vad det är som undersöks och varje fall blir specifikt som 

skiljer sig från den generella massan. Kvalitativ forskning ger möjlighet att fokusera 

på hur saker och ting påverkas och utvecklas under tid. (Bryman & Bell, 2011) 

  

I kvalitativ metod väljs teorin utifrån det problem som ska undersökas/besvaras 

istället för att kvantitativt undersöka vad teorin redan säger. Teorin byggs upp utifrån 

vilken data som behandlas. Teorin måste därför vara tillämpbar och ha relevans till 

problemet så att den faktiskt går att använda. Viktigt i kvalitativa studier är att teorin 

inte är absoluta sanningar, utan den data som arbetet genererar kan stå som ny teori 

för ämnet. (Bryman & Bell) 

2.3.2	  Kvalitativ	  intervju	  
	  
En lösstruktur är det som kännetecknar en kvalitativ intervju eftersom det bygger på 

att ställa öppnare frågor för att få en djupare bild av vad den verkliga åsikten är. Den 

kvalitativa intervjun ska spegla den intervjuades intressen snarare än intervjuarens, för 

att verkligen komma till roten av problemet. Fördelen med en kvalitativ intervju är 

möjligheten att ställa följdfrågor och aktivt interagera med den som bli intervjuad för 

att få fylliga svar på de frågor som ställs. (Bryman & Bell, 2011) 

  

De fakta som uppstår från en kvalitativ intervju, ska beskriva det som organisationen 

finner viktigt, allt det som inte fungerar, vad de vill förändra och hur de vill att 

förändringen ska se ut. Den kvalitativa intervjun ger möjlighet att behandla alla 

medverkandes känslor och uppfattningar kring olika frågor, vilket ger en helt annan 

bild än vad standardiserade frågor kan ge. (Bryman & Bell, 2011) 

  

Miljön som intervjuerna görs i har väldigt stor betydelse för vilka svar som kommer 

att ges. Det är väldigt viktigt att intervjuerna görs i en avslappnad miljö, utan stress 

och påverkan från externa personer. För att få tydliga och ärliga svar är det viktigt att 

intervjuerna utförs på ett sätt som får de intervjuade att känna sig bekväma och att alla 

deras åsikter verkligen tas på allvar och ger en faktiskt nytta. (Bryman & Bell, 2011) 

  

Semi-strukturerad intervju bygger på öppnare frågor baserat på teoretiska områden, 

istället för stängda specifika frågor som genererar korta svar. Intervjuformen bygger 

på att undersöka området relaterat till frågeställningen för att få så djupa och 
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grundliga svar så möjligt. Den som intervjuar har möjlighet att ställa följdfrågor och 

ändra strukturen på intervju allt eftersom intervjun fortgår. Intervjuaren kan utöka och 

ändra existerande frågor beroende på de svar som redan samlats in. Allt för att försöka 

skapa en djupare och mer grundlig intervju. (Bryman & Bell, 2011) 

2.3.5	  Urval	  
	  
I kvalitativ forskning är det viktigt att alla de personer som medverkar i 

undersökningen har en klar relevans till det problem som ska behandlas. Alla de 

personer som är med ska kunna ge en bred och klar bild kring själva ämnet och det 

eventuella problemet. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Urvalet som en rapport bygger på påverkar till stor grad det resultat som framställs. 

Det urval som en studie använder skall vara relaterat till vad studien vill komma fram 

till. För att få ett så tillförlitligt svar så möjligt skall urvalet kunna ge en form av 

övergripande bild kring ämnet eller fenomenet. Detta för att studien ska ge ett så 

sanningsenligt svar så möjligt (Bryman & Bell, 2011).  

 

Ett tillfällighetsurval har gjorts på grund utav tillgång samt att det var ett svårt ämne 

som inte så många ville prata om. Med ett tillfällighetsurval menas det att personerna 

som valdes ut var utvalda av forskarna eftersom de passade in på vad forskningen 

ämnar undersöka (Bryman & Bell, 2011). Personerna som valdes ut var mellan 20-30 

som var i arbete. För att få en bredd i urvalet användes personer från olika typer av 

yrken och utbildningsnivåer, samt en blandning mellan män och kvinnor. 

Anledningen till detta urval var för att få en bild över hur det ser ut bland unga 

människor idag angående utförandet av privata angelägenheter på arbetsplatserna.  

2.3.6	  Etiska	  ställningstagande	  
	  
Vid alla studier är det viktigt att de personer som är berörda av studien ger sitt 

samtycke till att genomföra denna. De personer som till exempel blir intervjuade 

samtycker att deras svar används i studien. Det är även viktigt att respondenterna är 

fullt medvetna om det syfte som studien har och att de inte på något sätt blir 

vilseledda på denna punkt. Den som intervjuar skall heller inte påverka eller 

förvränga de svar som samlats in för att styrka någon egen agenda. Det är även viktigt 

att alla de personer som intervjuas har möjlighet till totalt anonymitet samt är väl 
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medveten om denna för att få så sanningsenliga svar så möjligt (Bryman & Bell, 

2011). Vid de intervjuer som genomförts var vi tydliga med att det fanns ingen 

möjlighet att härleda några intervjuer. Vi berättade även att uppsatsen endast är för ett 

rent vetenskapligt intresse.  

2.4	  Tillvägagångssätt	  
	  
Upphovet till uppsatsen tillkom vid diskussioner mellan författarna. Början av studien 

startade med en djupdykning inom den teori som finns kring ämnet. Detta gjordes i 

BSP och EBSCO med sökord relaterat till sociala medier och internetanvändning 

relaterat till arbete.  

 

Informationen som hittades gicks igenom för att hitta den mest relevanta litteraturen 

till uppsatsen och ämnet. Den informationen användes sedan för att forma det 

teorikapitel som uppsatsen bygger på. Teorikapitlet användes sedan för att skapa en 

operationalisering som skapade de frågor som intervjuerna bygger på.  

 

Intervjuerna gjordes utifrån ett tillfällighetsurval och det blev bestämt att bara inrikta 

oss på personer mellan 20-30 år gamla och som arbetar. Detta för att få en bild över 

hur unga människor som arbetar upplever och brukar internet, mobiltelefoner och 

sociala medier under arbetstid. Valet av personer försökte vara så spritt mellan 20-30 

år gamla, mellan man och kvinna samt över olika yrkesgrupper och utbildning. Detta 

för att få en så bred bild kring ämnet så möjligt, utan vissa tillfälligheter som kan 

förekomma i en och samma bransch. De personer som intervjuades gjordes mestadels 

ansikte mot ansikte förutom de få intervjuer som genomfördes över Skype. 

Personerna i fråga fick en kort introduktion till studien för att förstå vad uppsatsen 

handlade om och vad syftet var. Innan intervjun startade blev respondenterna 

försäkrade om att uppsatsen bara var för rent akademiska intressen. Det viktigaste var 

att respondenterna var så ärliga så möjligt. Totalt intervjuades 15 personer under 

loppet av två veckor. De som var möjliga intervjuades av båda författarna till denna 

uppsats och fem av dessa personer intervjuades över Skype. Anledningen till detta var 

att det inte var geografiskt möjligt att nå dessa personer men de valdes eftersom de 

passade in i det urval som bestämts. 
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Efter att intervjuerna var klara transkriberades dem och sammanställdes. Det 

empirikapitel som sedan skrevs bygger på de intervjuerna som har gjorts. I 

empirikapitlet tas majoritetens svar upp på intervjufrågorna samt de åsikter som kom 

fram under intervjuerna. Syftet med detta kapitel var att få fram en klar bild över vad 

faktiskt arbetande människor mellan 20-30 år anser om privata angelägenheter under 

arbetstid samt hur det faktiskt påverkar individerna.  

 

När empirikapitlet var färdigställt ställdes detta mot en teori som blivit insamlad för 

att analysera fram vad egentligen empirin berättade. De olika teorikapitlena ställdes 

mot frågor som ställts för att undersöka ifall dessa stämde samman och ifall någon ny 

information har framkommit. Detta analyskapitel resulterade sedan i en slutsats som 

menar att svara på den frågeställning och syfte som studien utgår ifrån.  

2.5	  Kvalitetskriterier	  
	  
Bryman och Bell (2011) menar att vid en kvalitativ forskning så går det inte att 

använda de kvantitativa kvalitetsbegreppen validitet och reliabilitet. Istället måste 

forskarna hitta andra vägar att mäta sin kvalitet. Starrin & Svensson (1994) menar att 

det viktigaste vid kvalitetskriterier är att titta på helheten samt ur ett praktiskt 

perspektiv. Alltså hur egentligen helheten ser ut och ifall det studien tagit upp är 

relevant för ämnet.  

 

Kvalitet i framställningen som helhet beskriver Starrin & Svensson (1994) som 

viktigt. Författarna till en studie skall vara dels medvetna om att allting har en 

perspektiv, att det inte finns någon fakta utan förförståelse eller åsikter. Det kräver 

därför att forskarna är medvetna om att det finns perspektiv och framför dessa tydligt 

för att göra läsaren medveten om att det finns. En annan viktig punkt är att det finns 

en intern logik i uppsatsen. Den ska vara upplagd på ett sätt som faktiskt fungerar och 

gör det möjligt för läsaren att förstå. Studien ska ta upp någon form av etisk reflektion 

och ställningstagande.  

 

I vår källkritik tar vi upp att det finns ett klart perspektiv från de källor som vi har 

använt. Vi nämner att källorna antingen är negativa eller positiva till utförandet av 

privata angelägenheter under arbetstid. För att hantera detta har vi valt att använda 

båda sidorna av teorin för att försöka få en mer neutral bild. För att senare ytterligare 
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undvika att ha ett eget perspektiv försökte vi förklara under intervjuerna att vi som 

forskare inte hade en åsikt och att det inte finns ett rätt eller fel i respondenternas svar. 

Det går inte att säga ifall respondenterna har påverkats av oss som intervjuar eller ifall 

någon av våra egna åsikter har lyst igenom. Det är ett känsligt ämne och vi kan bara 

hoppas på att respondenterna har varit ärliga mot oss och sig själva.  

 

Uppsatsen i sig följer en klar logik. Först en introduktion till ämnet, följt av en metod 

på hur uppsatsen är uppbyggd och utförd, sedan en teorigenomgång till ämnet som 

resulterade i en operationalisering. Operationaliseringen gav möjligheten till att göra 

intervjuer som senare blev det empiriska kapitlet. Därefter kunde empirin analyseras 

gentemot teorin för att till slut rinna ner i en slutsats. Valet att lägga upp uppsatsen på 

detta sätt gör att en läsare enkelt kan följa rapporten och nå slutsatsen. Metoden ligger 

först för att ge läsaren en möjlighet att förstå vad som kommer att hända längre fram 

och förbereda läsaren så att inga oklarheter uppstår. Operationaliseringen läggs 

mellan teorin och empirin för att ge läsaren en klar förståelse för hur teorin hänger 

ihop med den insamlade empirin. Detta upplägg höjer den interna logiken i uppsatsen. 

Alla delarna i uppsatsen med undantag för metoden följer även samma 

områdesindelning och följd. Naturligtvis har inte arbetsprocessen följt detta mönster 

till punkt och pricka då arbetsprocessen är mer av en cirkel snarare än en linjär 

process. Upplägget för uppsatsen är för läsaren och inte för forskarna själva. De etiska 

kvalitéerna tas upp i etikdelen av arbete, men bygger på att vi som forskare försöker 

vara neutrala och tar hänsyn till våra respondenter och att inte rapporten är vinklad 

mot någon form av agenda.  

 

Kvalitet i resultaten är andra delen som Starrin och Svensson (1994) tar upp som ett 

viktig kvalitetskriterie. Det resultat som studien har kommit fram till skall ha en 

innebördsrikedom, en klar struktur samt att det faktiskt bidrar med någonting till 

ämnet. Med andra ord skall resultatet i uppsatsen innefatta ny information som går att 

använda för framtiden och att uppsatsen har tagit upp det som är viktigt samt 

analyserat informationen för att få fram ett givande svar. Med struktur menar 

författarna att resultatet skall vara lättolkat och enkelt att få en bild utav. Onödigheter 

som inte är relevanta för studien eller ämnet ska inte finns med. 
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Uppsatsens resultat är upplagt efter samma struktur som föregående kapitel. 

Resultatet är även ett klart svar på den frågeställning och syfte som beskrivits i 

inledningen. Det är således lätt att greppa och förstå resultatet och dess bidrag. 

Resultatet tar även upp en mängd olika perspektiv på ämnet som olika teorier tar upp 

vilket skapar en bred bild av hur individen egentligen påverkas och anser om 

utförandet av privata angelägenheter under arbetstid. Då ämnet år 2015 är något 

outforskat bidrar denna rapport med ytterligare förståelse för hur utförandet av privata 

angelägenheter faktiskt påverkar individen. Ämnet är fortfarande tämligen outforskat 

och behöver en rad liknande studier samt med andra perspektiv för att i framtiden få 

någon form av mättnad. Denna studie bidrar med en kvalitet i form av att den skapar 

en förståelse för hur individer mellan 20-30 år i olika yrken påverkas av utförandet av 

privata angelägenheter under arbetstid.  

 

Sista kriteriet som Starrin & Svensson (1994) tar upp är validitet från ett kvalitativt 

perspektiv. Det viktiga ligger i att studien i fråga har behandlats och utvärderat av en 

annan person i “vetenskapssamhället”. Det skall finnas en tyngd i resultatet som 

förmedlar en bild som läsaren kan övertygas om samt att det finns en empirisk 

förankring i det resultat som framförts och att detta har framställt på ett korrekt sätt.  

 

Denna studie granskas av både handledare och examinator som är väl bevandrade i 

vetenskapen och universitetsvärlden. Under arbetsprocessens gång har studien 

dessutom utvärderats av opponenter i samma situation som författarna till denna 

uppsats. Detta medföljer att det slutliga resultat som studien presenterar håller en hög 

kvalitet som har granskats av en rad olika personer. Granskningen av denna rapport 

talar även om kvaliteten i det resultat som framförts genom att resultatet således är 

godkänt av de som läst det samt att de har förstått vad som har lästs. Denna 

granskning talar även för den empiriska förankring som uppsatsen har. Resultatet och 

den empiriska insamlingen skall hänga samman och har gjorts på ett korrekt sätt. 

Uppsatsen i sin helhet enligt ovanstående kriterier håller en hög kvalitet och en 

relevans för ämnet. Den bidrar med ny kunskap och en högre förståelse för ämnet och 

skapar ett bidrag till framtida forskning.  
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3.0	  Teori	  	  	  
	  
Teorikapitlet behandlar de olika ämnesområden som är relevanta för studien. 

Kapitlet behandlar tid samt vad tiden under arbetstimmarna ägnas, var gränsen 

mellan arbetsliv och privatliv går, uttrycket “härvaro”, alltså hur närvarande vi är 

vid en situation, smartphoneanvändandets påverkan på hjärnan, samt hur 

kommunikation sker arbetsplatsen. 

3.1	  Tid	  

3.1.1	  Privata	  angelägenheter	  under	  arbetstid	  
	  
Personer som arbetar använder internet till privata angelägenheter under arbetstid. 

Detta görs av en rad olika anledningar i olika utsträckning. Privata angelägenheter 

under arbetstid kan ofta ses som något ledningen vill bekämpa för att få ut det mesta 

av sina anställda (Ivarsson & Larsson, 2012). König & Caner de la Guardia (2014) 

menar att människor använder internet och mobiltelefoner under arbetstid för att 

kunna hantera de krav och tvång som deras sociala liv ställer på dem. Människor 

kommunicerar och använder sig utav internet i privata bruk för att kunna 

tillfredsställa de behov som de annars inte hinner med.  

 

Lee et.al. (2007) utgår från en moralisk aspekt kring internetanvändande under 

arbetstid. Studien kommer fram till att anställda inte kan beskriva ifall privata 

angelägenheter under arbetstid faktiskt är moraliskt fel eller inte. Författarna menar 

att det finns ett “förnekande av ansvar” bland anställda, att de inte anser att det 

påverkar deras produktivitet eller arbetsplats. De anställda rationaliserar deras 

användande av internet för privatbruk, vilket gör att de inte anser fenomenet vara fel 

gentemot arbetsgivaren.  

 

Lee et.al. (2007) fastställer vidare att olika typer av policy angående privat 

internetanvändande inte påverkar huruvida anställda väljer att syssla med privata 

angelägenheter under arbetstid. Det kan liknas vid ett rebelliskt beteende där anställda 

inte är nöjda med sin arbetsplats och väljer att göra som de vill. Ivarsson & Larsson 

(2012) motsätter premissen att internetanvändande ska vara ett rebelliskt eller 

omoraliskt fenomen och menar att det inte finns tillräckligt klara bevis på hanterandet 

av privata angelägenheter under arbetstid faktiskt ska vara skadligt.  
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3.2	  Personligt	  	  

3.2.1	  Privatliv	  eller	  arbetsliv	  
	  
Gehl (2014) menar att en mängd personlig kommunikation har flyttat över till sociala 

medier istället för att göras i verkliga livet. Internet har givit möjligheten för 

människor att flytta över deras personlighet och identitet till sociala medier i en 

förbättrad version. Detta har gjort att människor blir en del av en profil som 

egentligen inte stämmer överens med vem man är. Alla pumpar in information om 

vem de är i “riktiga livet” för att söka validering i det elektroniska nätverket. Den 

kommunikation som förs över de sociala nätverken blir ett skal av vad de egentligen 

borde vara. Samt att människor blir mindre en del av sig själva och mer en del av sin 

internetprofil.  

 

Wylie (2014) beskriver svårigheterna med att vara en del av sociala nätverk i 

kombination med det jobb som en person har. Då mängder av information om en 

person fylls ut på internet skapas en bild av hur denna personen borde vara och agera. 

Liknelsen görs med anställda inom sjukvården, att en person som arbetar med 

sjukvård har en bild kopplad med sitt yrke som måste överensstämma med den bild 

som finns online. Exemplet tas upp ifall en person inom sjukvårdsyrket har bilder på 

sociala medier där de dricker sänker detta deras bild av hur en person i deras yrke bör 

agera och vara som person. Då alla människor överallt kan få tag på denna 

information om den finns ute på internet skapar detta risker för deras arbete. 

Professionalismen hos människor kan ifrågasättas ifall det finns för mycket 

information ute på internet som inte styrker denna.  

 

Wylie (2014) menar att arbetslivet och det personliga livet kan gå ihop och skapa 

risker när gränserna suddas ut. Anställda kommunicerar information från det egna 

företaget om deras arbetsdag ut på sina sociala medier, vilket kan vara direkt farligt 

för dem. Personer som arbetar med människor kan utföra olagliga handlingar ifall de 

postar information om vad de gör under dagen samt att informationen kan gå att 

härleda till vem det handlar om. Inlägg på sociala medier om anställda och kollegor 

kan även påverka arbetsmiljön och skapa problem för de anställda.  
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Maniero & Jones (2013) beskriver ett ökat problem med att kollegor “friendar” 

varandra på sociala medier. Människor idag lägger ut mer och mer information om sig 

själva idag som gör att andra kan ta del av detta, inte minst kollegor. 

Kommunikationen mellan anställda över sociala medier och internet kan misstolkas 

och skapa intriger då bristen på den personliga kontakten och möjligheten att läsa 

kroppsspråk och höra tonfall försvinner. Författarna menar att det finns ett ökat 

problem med sexuella trakasserier och mobbing över sociala medier och internet 

mellan anställda. Gränser mellan privat och professionellt har suddats ut och skapar 

problem. Kommentarer kan nu skickas över internet istället för att sägas personligen 

men kan vara precis lika olämpligt. Detta gör att anställda och arbetsgivare idag måste 

veta om och tänka på vad som egentligen skrivs emellan anställda och huruvida det är 

“ok” mellan alla inblandade.  

3.3	  Härvaro	  
	  
Darmell (2013) menar att härvaro är en stark egenskap som uppskattas av många 

människor. Det handlar om att vara fokuserad på nuet och ägna all uppmärksamhet på 

det som sker framför ögonen. Möten med människor blir betydligt mer givande om 

plingande telefoner kan läggas åt sidan. Vissa människor är fysiskt på plats men 

mentalt frånvarande. Chefer som inte kan möta sina medarbetare utan att distraheras 

av en telefon har svårt att utvecklas till en uppskattad ledare. Oavsett vårt arbetsliv 

eller privatliv blir banden allt starkare till smartphones som kopplar oss samman med 

omvärlden, men samtidigt kan vi missa de nära och kära som befinner sig runt 

omkring oss. Trots en uppsjö Facebookvänner känner sig många människor alltmer 

mer ensamma idag. Vi är “Alone together” menar Turkle (2011) som forskat inom 

området och döpt sin bok därefter.  

3.4	  Hjärnan	  

3.4.1	  Pauser	  och	  återhämtning	  
	  
Människan behöver se start och mål på händelser i vardagen. Historiskt sett har det 

alltid sett ut på det viset men internet gör det idag möjligt att konstant uppdatera sig 

med ny information. Det fylls ständigt på med nytt innehåll genom nyheter och 

vänners statusuppdateringar. Om vi inte själva aktivt pausar vår internetaktivitet 

kommer vår stressnivå att öka. Numera är våra arbetsdagar ofta fulla av 

störningsmoment genom datorer och telefoner, vilket kan påverka vår effektivitet. De 
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naturliga startpunkterna och målen suddas ut alltmer vilket skapar dygn som mixas av 

både arbete och privatliv i samma. Det traditionella måndag-fredag är inte lika strikt 

längre. Många människor ägnar tid på söndagen för att planera kommande veckas 

jobb. Nästan samtliga chefer svarar i en undersökning att de läser mail under kvällar 

och helger. Den naturliga återhämtningen vid ledighet försvinner eftersom vi ständigt 

är uppkopplade och anträffbara. Det är genom återhämtning och paus som vi laddar 

batterierna för fortsatt arbete. Undersökningar visar förändrad internetanvändning då 

allt fler människor använder både dator och telefon under sin semester. Hälsoproblem 

kan uppstå då individer inte får pauser i lugn och ro. (Darmell 2013)  

 

Medan det finns arbetsplatser som förbjuder privat användning av internet så menar 

Ivarsson & Larsson (2011) att vi människor måste ha små pauser i vardagen för att 

kunna nå vår fulla arbetspotential. I dagens samhälle är effektivisering en centralt 

ämne för många företag men någonstans går gränsen för vad som är rimligt pausande. 

Vi människor är inga robotar. Det finns situationer inom vissa arbeten som är svåra att 

effektivisera, exempelvis en taxichaufför som väntar på en kund, eller en lärare som 

väntar på att kopieringsmaskinen ska printa klart. Då anser Ivarsson & Larsson (2011) 

att produktiviteten inte påverkas om personen använder sin smartphone. Både ur 

forskningens perspektiv och moraliska frågor, finns det blandade åsikter om var 

gränsen går.  

3.4.2	  Multitasking	  
	  
Detta är ett allt vanligare uttryck som ofta benämns som positivt. Det kan anses vara 

en konst att ha många bollar i luften men fakta om hjärnan består - vi har bara en viss 

hjärnkapacitet som kan användas samtidigt. Ju fler saker vi har i våra händer, desto 

sämre kvalitet eftersom den totala kapaciteten måste spridas ut på de olika 

aktiviteterna. Forskare menar att vi människor inte utför saker snabbare om vi gör det 

samtidigt. Att bocka av en sak i taget gör att fokus inte behöver skiftas lika ofta. Det 

är omställningarna som kan vara tidskrävande då hjärnan behöver en viss tid att 

omfokusera på en ny uppgift. Forskning visar att effektiviteten ökar betydligt om 

fokus kan hållas på en sak i taget. Studier visar också att personer som arbetar på ett 

vanligt kontor blir störda ungefär dubbelt så många gånger idag som för 15 år sedan. 

Multitasking är något som lyfts fram som en positiv egenskap i vår kultur men 

bevisligen gör det oss mer ineffektiva och stressade (Darmell 2013). 
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Katidioti, Borst & Taatgen (2014) har forskat inom området för multitasking och 

avbrott i arbetsuppgifter. De konstaterar att vi ständigt blir avbrutna i det vi arbetar 

med. Det kan ske genom externa avbrott såsom telefonsamtal eller att någon knackar 

på dörren men det allra största problemet är när personen själv byter aktiviteter. 

Hjärnan har nämligen redan släppt fokus från den primära uppgiften och förbereder 

sig för ett byte. Den interna, dolda bytesprocessen kan därför ske undermedvetet 

under en tid medan de externa störningarna gör att arbetet avbryts direkt. Därför gör 

de interna avbrotten större skada på arbetsuppgiften än de externa. Det finns yrken 

och arbetsplatser där avbrotten är oundvikliga men resultatet i denna rapport vill 

understryka att så stor del som möjligt av avbrotten ska vara externa. Det är vanligt 

förekommande att ha datorn framför sig som visuellt meddelar när nya mail 

inkommer, eller när en chattkonversation inleds. Det är den interna 

valmöjlighetsprocessen som kostar tid och skapar ineffektivitet.  

3.4.3	  Beroende	  
	  
Darmell (2013) menar att beroende i alla dess former är vanligt förekommande. Ett 

exempel är dataspel som konstant belönar hjärnan med bonuspoäng och avklarade 

banor som gör att du når nästa nivå. TV- och dataspel har en beroendeframkallande 

effekt men även sociala medier har samma funktion som gör det svårt att slita sig. När 

mobilen plingar reagerar hjärnan blixtsnabbt och nyfikenheten gör det svårt att motstå 

en titt vad som hänt. Det fungerar som bränsle åt vårt belöningssystem. Agerberg 

(2004) och Ekman & Arnetz (2013) förklarar vårt belöningssystem på samma sätt 

som Darmell (2013). Våra hjärnor fungerar likadant oavsett om det handlar om 

missbruk av droger, alkohol eller mobiltelefon.  

 

Om en person får för lite bekräftelse i det verkliga livet är exempelvis Facebook ett 

enkelt sätt att få bekräftelse (likes). Jobbrelaterat skulle det kunna innebära att den 

anställde känner sig förbisedd av chefen och kollegor vilket skapar en enkel 

undanflykt till sociala medier för att få den uppmärksamhet som saknas. Inom den 

elektroniska världen går det ofta fortare att uppnå bekräftelse än i det vardagliga livet. 

Därför blir det allt vanligare att vi använder sociala medier för att uppnå 

tillfredsställelse. Dessa konstanta genvägar vi tar gör att vi människor vill att saker 

och ting ska gå ännu fortare. Vi vill ha mer men anstränga oss mindre. Det låter som 
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en skön tillvaro men det kan ha allvarliga effekter på utveckling, arbetsmoral och 

motivation. (Darmell 2013)  
 

3.5	  Kommunikation/	  Kunskapsutbyte	  
	  
Molander (1996) menar att dialogen mellan människor är den huvudsakliga modellen 

för kunskapsbildning. Att levande kunskap föds i den dynamik som sker mellan 

människor när de samtalar. Författaren menar att dialogen är grunden till den 

mänskliga utvecklingen och skapande av kunskap. Dialogen är ett oavslutat kapitel 

som alltid kan fortsättas och byggas på med hjälp av repliker från andra.   Dialogen 

beskrivs som en levande interaktion mellan olika parter. Allt från tankar, rörelser och 

repliker gör att dialogen är öppen och bjuder in människorna för att dela med sig av 

den kunskap de har eller inte visste att de har (Molander, 1996). Akbar & Tzokas 

(2013) styrker att kunskap frodas i den dynamiska dialogen mellan människor att 

kunskap tas fram och framförallt utvecklas i den dialogen som människor har mellan 

varandra. På en arbetsplats så kommer nya idéer och förbättringar fram när anställda 

sätter sig ner och diskuterar.  
 

Molander (1996) menar att alla texter som skrivs är mer eller mindre öppna för 

framtida tolkning. En form av dialog kan skapas mellan läsaren och texten som i sin 

tur skapar möjlighet för fortsatt diskussion om det som skrivits. En text beskrivs 

också vara beroende av de som läser den. Den som läser texten kan tolka denna på 

olika sätt och därefter föra in repliker som ger upphov till fler diskussioner. På så sätt 

utvecklas och förändras en text och kunskapen till denna.  
 

Wylie (2014) anser att användandet av sociala medier i arbetssyfte är fördelaktigt för 

yrket. Ifall information relaterat till yrket sprids över sociala medier i grupper som är 

direkt relaterat till yrket kan detta stärka och hjälpa personer att utvecklas. Människor 

som går på en konferens relaterat till deras yrke kan idag snabbt sprida det som sägs 

till andra som inte är där men som har intresse av informationen som sägs.  
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3.6	  Operationalisering	  
	  
Operationaliseringen är det verktyg som omvandlar den insamlade teorin till frågor 

som sedan kan användas vid intervjuerna. Dessa frågor har som syfte att få fram så 

mycket information som möjligt kring ämnet för att försöka öka kunskapen kring 

ämnet.  
	  
Ämne Teori Delteori Nyckelord Frågor Källor 

Personliga 
angelägenheter 
under arbetstid 

Tid Internetanvändning 
under arbetstid 

Användning, krav, 
behov, omoraliskt, 
ansvar, 
rationalisering, 
rebelliskt, skadligt. 

1, 2, 3, 
4, 5,6  

Ivarsson 
& 
Larsson, 
2012, 
König & 
Caner de 
la 
Guardia 
2014, Lee 
et.al. 
2007 

Personligt Privatliv eller 
arbetsliv 

Personligt, 
kommunikation, 
validering, bild, 
professionalism, 
information. 

7, 8, 9 Gehl 
2014, 
Wylie 
2014, 
Maniero 
& Jones 
2013 

Tillgänglig Härvaro Uppmärksamhet, 
mentalt 
frånvarande, 
distraherad, 
omvärld. 

10, 11, 
13 

Darmell 
2013 

Hjärnan Pauser och 
Återhämtning 

Pauser, ledighet, 
rimlighet, 
produktivitet. 

14, 15, 
16 

Darmell 
2013, 
Ivarsson 
& 
Larsson 
2012, 

Multitasking Positivt, många 
bollar, omfokusera, 
ineffektivitet, 
stress, avbrott. 

17, 18, 
19, 20 

 
Darmell 
2013, 
Katidioti, 
Borst & 
Taatgen 
2014 
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Beroende Belöning, 
nyfikenhet, 
bekräftelse, 
undanflykt, 
uppmärksamhet, 
tillfredställelse. 

21, 22, 
23, 24, 
25 

Darmell 
2013, 
Ekman & 
Arnetz 
2013, 
Agerberg 
2004 

Kommunikation Kunskapsutbyte Dialogen, 
dynamik, 
kunskapsskapande, 
texter, diskussion. 

12, 26, 
27 

Molander 
1996, 
Akbar & 
Tzokas 
2013 
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Frågor:	  
	  
1. Utför du privata angelägenheter under arbetstid? 

2. Hur känns det att använda internet och dylikt till saker som inte har med jobbet att 

göra? 

3. Anser du att det är omoraliskt att använda internet och telefonen till saker som 

inte har med arbetet att göra? 

4. När anser du att det är okej att utföra privata angelägenheter under arbetstid? Vad 

brukar du göra för privata saker under arbetstid? 

5. Anser du att det är skadligt att använda internet och telefonen till annat än 

jobbrelaterade saker? 

6. Finns det ett behov att lösa privata angelägenheter under arbetstid? 

7. Vad tycker du om att det eventuellt finns mycket information om dig på internet? 

Vad tycker du om att dina arbetskollegor kan få tillgång till denna information? 

8. Tror du att det påverkar din professionella bild när privat information om dig finns 

på nätet? 

9. Ger t.ex. Facebook en rättvis bild om vem du är? 

10. Vad anser du om att personer har sina telefoner framme när ni för en dialog? 

11. Använder du eller dina kollegor smartphonen till att surfa eller sms:a under t.ex. 

fikaraster? 

12. Diskuteras arbetsrelaterade saker under fikaraster och luncher?  

13. Hur reagerar du när telefonen plingar till hos dig själv eller hos den du pratar 

med? 

14. Tycker du att det är avslappnande att exempelvis använda telefonen eller surfa på 

webben? 

15. Anser du att privata angelägenheter (surfa, skriva sms) kan fungera som 

återhämtning? 

16. Vad anser du vara en rimlig tid att ägna åt privata angelägenheter under arbetstid? 

17. Anser du att användande av smartphones eller internet påverkar din produktivitet? 

18. Hur anser du att du hanterar multitasking? Tycker du att det är lätt att byta från en 

aktivitet till en annan? 

19. Blir du stressad när du har mycket att göra? 

20. Upplever du det som störande att bli avbruten när du arbetar? 

21. Känner du att det är belönande att utföra privata angelägenheter under arbetstid? 
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22. Använder du din smartphone eller liknande för att kartlägga din arbetsdag? (tex: 

Twitter, Instagram, Snapchat). Hur ofta i så fall? Hur brukar detta se ut? 

23. Ser du exempelvis surfning eller smartphonen som en undanflykt från arbetet? 

24. Diskuteras någon gång arbetsrelaterade saker över t.ex. Facebook eller liknande 

med kollegor? 

25. Hämtar du någonsin information relaterat till ditt arbete över internet av egen 

vilja? (t.ex.: ny forskning eller artiklar relaterat till industrin) Och i så fall delar du 

med dig av denna information till dina kollegor?  
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4.0	  Empiri	  
	  
Detta kapitel är en sammanställning av de 15 intervjuer som har gjorts i studien. De 

olika delarna tar upp det som framkommit under intervjuerna och är uppställda i en 

löpande text. Kapitlet syftar till att ge en bild av hur respondenterna har svarat på 

frågorna. 

4.1	  Internetanvändning	  under	  arbetstid	  

Generellt	  
	  
Klart och tydligt framgår det att samtliga respondenter engagerar sig i privata saker 

under arbetstid. Ofta handlar det om smartphonen som exempelvis används till 

SMS:ande, läsa tidningar och logga in på Facebook. Vad som också utförs under 

arbetstid är de aktiviteter som anses som mer nödvändiga, såsom telefonsamtal till 

läkare, bank med mera som har arbetstider samtidigt som sig själv. Dessa aktiviteter 

är i mycket hög utsträckning acceptabla under arbetstid men samtidigt menar många 

att de inte utgör en särskilt hög procent av det totala privata användandet. En generell 

bild är att många privata saker som utförs under arbetstimmarna kan vänta till efter. 

Vissa bedömer privata situationer efter hur det påverkar arbetet. Med det menas att 

exempelvis fem minuter åt att lösa ett privat ärende kan göra att den tanken kan 

släppas, och på så vis arbeta bättre närmaste timmarna.  

Åsikter	  
	  
Här är respondenterna generellt sett väldigt tydliga med vad de tycker. Sju av de 

femton tillfrågade anser att det privata mobilanvändandet är omoraliskt gentemot 

arbetsgivaren. Argumenten har varit ”Jag får inte betalt för att surfa på mobilen”, 

”Min arbetsgivare betalar mig för att arbeta, inte att ägna mig åt privat 

internetanvändning”. Trots en tydlig moralisk markering mot användandet, ägnar sig 

de allra flesta åt så kallat onödigt surfande. De två personer som inte ser det som 

omoraliskt hänvisar till ”jag arbetar så mycket ändå”, samt ”Chefen förväntar sig att 

jag är tillgänglig utanför arbetstid, då får han acceptera att jag sköter privata saker 

under kontorstimmarna”. En av de personerna berättar att hon nätshoppar under 

arbetstid. Övriga sex respondenter menar att den moraliska frågan beror på vilket 

arbete man har. Det inte är omoraliskt så länge det inte påverkar arbetet, eller att 

kunder blir direkt lidande av det privata användandet.  
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4.2	  Privatliv	  eller	  arbetsliv	  

Generellt	  
	  
Samtliga femton av respondenterna har en avslappnad inställning till information på 

internet, exempelvis om en googling sker på sitt namn. De ser inte det som något 

större bekymmer eftersom de inte anser sig ha något att dölja. Vanligt förekommande 

är dock att se över sin digitala profil genom att exempelvis begränsa utomståendes 

tillgång till Facebookprofil och genomsöka efter gamla opassande bilder. Nästan 

samtliga menar att de är noggranna med hur deras profiler ser ut i de sociala 

medierna. Ingen upplever att de vill dölja något för kollegorna, men två stycken är 

särskilt noggranna att inte chefen ser allt.  

Åsikter	  
	  
På frågan om de tror att den professionella yrkesbilden kan påverkas av privat 

information, säger sex av femton ja, två stycken nej, medan resterande sju menar att 

det beror på vilket yrke man har. Ett butiksbiträde anser inte att det spelar någon roll 

för honom i just hans nuvarande yrke, men om han vore en läkare hade svaret blivit 

annorlunda. Flera respondenter framför liknande hypoteser.  

Avvikande	  
	  
En person anser att Facebookprofilen inte alls stämmer överens med sin nuvarande 

livsstil. På personens Facebookkonto finns ett stort antal festbilder från tonåren. Han 

har länge velat ta bort dem men har skjutit upp det eftersom det kommer ta tid att 

radera hundratals bilder. När personen har ett yrke som kräver en professionellare 

identitet kommer han ägna tid åt att städa den digitala profilen.  
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4.3	  Härvaro	  

Generellt	  
	  
Inom detta ämne är samtliga respondenter helt överens om att telefoner är ett 

störningsmoment. Många upplever en stark irritation när personer har sin telefon 

framme under en dialog. Ord som ”respektlöst” och ”ohyfsat” används för att 

beskriva vad de känner. Trots den gemensamma bilden av detta beteende menar flera 

att de själva gör det i konversationer.  

Åsikter	  
	  
En hel del av respondenterna menar att det är okej att använda telefonen i vissa 

situationer. Det handlar främst om vem det är man träffar för stunden. Nära vänner 

och familj som man träffar ofta är mer accepterat. Utöver dessa situationer är 

respondenterna helt överens om att telefonen inte ska användas, såvida man inte 

inväntar viktiga samtal eller sms. Under intervjuerna visade flera av respondenterna 

starka känslor över dessa frågor som handlar om hur telefonen påverkar det 

personliga mötet.  

 

4.4	  Pauser	  och	  återhämtning	  

Generellt	  
	  
Majoriteten av respondenterna ansåg att utföra privata angelägenheter under arbetstid 

så som att surfa, använda sociala medier eller liknande var väldigt lugnande. Att inte 

behöva utföra arbete för en stund fungerar som en paus. Dock fanns det en del 

meningsskiljaktigheter relaterande till återhämtningen då många menade att det var en 

välbehövd paus men många menade att det var väldigt individuellt från person till 

person ifall det verkligen är en återhämtning. Den “accepterade” tid som kan ägnas åt 

privata angelägenheter är väldigt individuellt och respondenterna gav en spridning 

mellan 0-45 minuter per dag som en rimlig tid.  

Åsikter	  
	  
Privata angelägenheter under arbetstid var ett skönt avbrott från arbetet då det går att 

göra något annat en stund. Det gav dem en möjlighet att koppla bort allt som har med 

arbetet att göra en stund för att fokusera på något annat. Den del respondenter beskrev 
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det som att hamna i en annan värld en stund där arbetet inte fanns. För vissa personer 

menade respondenterna att det kunde vara bra med en paus som gav lite återhämtning 

medan vissa menade på att det även kunde vara ett stressmoment. Antydan fanns att 

det kunde vara jobbigt att hela tiden behöva finnas tillgänglig samt att det tog tid att 

använda sig av sin smartphone hela tiden. Att använda sig av telefonen var dock ett 

bra sätt för vissa personer att hantera jobbiga saker under arbetstiden. Genom att ta 

fram smartphonen gavs de möjlighet att hämta ny och positiv energi utifrån som de 

sedan kan ta med sig när de återgår till arbetet.  

 

Respondenterna var oense kring tiden som är acceptabel att ägna åt privata 

angelägenheter under arbetstid. Vissa menade att det inte skulle användas någonting 

alls eftersom det tog tid från arbetet medan andra ansåg att det var helt okej. Flera av 

de som svarade en högre siffra menade trots detta att de egentligen inte skulle 

behövas i sådan hög grad. Vissa ansåg att ifall arbetet utfördes på ett bra sätt så 

spelade egentligen tiden inte någon roll eftersom det viktigaste var att arbetet inte blev 

lidande. 
 

Två av respondenterna var skeptiska till ifall det faktiskt var lugnande att använda 

sociala medier och webben. De menade istället att det fungerade mer som ett 

tidsfördriv samt att den lugnande känslan egentligen inte var sann. En respondent 

menade att det var mer lugnande att ha med sig telefonen än att faktiskt använda den. 

Det skulle alltså vara ett större stressmoment att inte ha den på sig. Ett par personer 

skiljde mellan vad de egentligen var som gjordes under sina perioder med privata 

angelägenheter, att det var skillnad på att bara slösurfa för nöjets skull eller för att se 

till att lösa saker som behövdes.  

4.5	  Multitasking	  

Generellt	  
	  
14 av de 15 tillfrågade anser att mobiltelefonen påverkar produktiviteten på jobbet. 

Fyra av de 14 respondenterna menade att smartphones och/eller internet påverkade 

deras kollegors produktivitet, snarare än sin egen. Flera framförde att sociala medier 

och liknande hade en generell påverkan på arbetsplatsen. Av respondenterna menade 

en del att de var bra på multitasking och en del menade att de var mindre bra på det. 

Av de respondenterna som ett väldigt stressande arbete ansåg de flesta att de 
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hanterade stress och multitasking bättre. Samma sak gällde det angående att byta från 

en uppgift till en annan. Hanterandet av multitasking och stress var väldigt 

individuellt bland alla respondenterna. För att skilja på män och kvinnor visade det 

sig att fem av männen ser sig som duktiga på att multitaska, en säger nej, och 

resterande tre är osäkra. Av kvinnorna anser fyra att de är duktiga på multitasking 

medan resterande två säger nej.  

Åsikter	  
	  
Många respondenter menade att ifall de var stressade eller hade mycket att göra var 

det väldigt irriterande att bli avbruten. De upplevde att det tog väldigt lång tid att 

ställa tillbaka och fokusera på det vanliga arbetet igen. Förutom några undantagsfall 

upplevde de allra flesta att mobiltelefonens störningsmoment var irriterande. Några 

respondenter menade att det var bra att använda sin smartphone när de blev stressade 

eller hade mycket att göra. Istället för att störa en kollega för att ventilera kunde de 

störa någon på hemmaplan eller bara sig själva istället.  

Avvikande	  
	  
Ett par respondenter menade att det inte behövde påverka negativt att vara aktiv på 

internet eller sociala medier. Utan att det kunde vara positivt istället. Dels att det gick 

att hämta energi men också att de var skönt att få undan privata saker. En respondent 

menade att ett jobbigt sms kunde påverka hela sinnesstämningen och produktiviteten 

ibland.  

4.6	  Beroende	  

Generellt	  
	  
Bland respondenterna så ansåg cirka hälften att det var belönande att använda 

smartphones eller internet under arbetstid och hälften tyckte inte det. Av de som 

ansåg att det var belönande berodde det på att de kunde klara av och lösa saker som 

de annars inte hade tid med när de väl kom hem. De flesta respondenterna kartlägger 

inte sin arbetsdag under arbetstid. Ifall det användes var det i sådana fall snapchats till 

sina vänner och familj. De flesta respondenterna ansåg även att smartphonen och 

internet kunde fungera som en undanflykt från arbete och att det generellt sett fanns 

många som gjorde det. Alla respondenter ansåg att smartphones används i stor 

utsträckning under raster och lunch på sina arbetsplatser.  
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Åsikter	  
	  
Även om inte alla respondenter ansåg det belönande att utföra privata angelägenheter 

under arbetstid så medger alla i sina intervjuer att de faktiskt utför aktiviteter av privat 

natur under arbetstid. Respondenter från både belönande och icke belönande menade 

att de privata angelägenheterna var ett medel för att få den privata dagen att gå ihop. 

Att kunna lösa privata saker som måste lösas så att de inte behöver fundera över det 

sen ansågs positivt. En respondent utvecklade detta och menade att belöningen 

kommer när du kommer hem. Att de privata angelägenheterna under arbetstid belönar 

dig när du kommer hem för att du redan har gjort det som krävts. 

4.7	  Kunskapsutbyte	  

Generellt	  
	  
En majoritet av respondenterna menade att nästan samtliga på arbetsplatsen använder 

sina smartphones under raster och luncher. När chansen fanns så satt väldigt många 

med sina telefoner och skrev. Däremot används inte olika sociala medier eller 

chattfunktioner för att kommunicera med kollegor. En majoritet av respondenterna 

förklarade att de letade upp väldigt mycket information relaterat till deras arbete. 

Informationen var till största del för eget bruk för att öka den egna kunskapsnivån 

relaterat till sitt arbete.  

Åsikter	  
	  
Facebook är enligt majoriteten av respondenterna inte ett medel för att kommunicera 

med kollegor. Enda gången det användes var när vissa respondenter skulle meddela 

att de skulle till exempel komma för sent till jobbet. Att leta upp information kring det 

egna arbetet för att utveckla sin kompetens var det en majoritet som gjorde. Många 

medgav att de gjorde detta till väldigt stor grad och att de var väsentligt för dem för 

att kunna utföra sitt arbete. Dock var det inte många som delade med sig av den 

informationen de hittade utan det var endast för sin egen del. De menade att ifall de 

inte hade tillräckligt med information kring sina yrken kunde de inte utföra sina yrken 

på ett tillfredsställande sätt.  
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Avvikande	  
	  
Vissa respondenter arbetade på arbetsplatser som hade sekretess kring sitt arbete. 

Detta gjorde att de inte alltid får diskutera sitt arbete under raster och liknande. De 

som inte behövde någon ny information relaterat till deras jobb, har valt att inte göra 

detta men menade att ifall de skulle haft ett annat jobb så skulle de ha gjort det.  
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5.0	  Analys	  
	  
Analyskapitlet är en sammanslagning där teori möter den empiri som insamlats in. 

Detta analyseras för att försöka komma fram till ett svar på forskningsfrågan. 

Kapitlet behandlar alla de delar som finns med i teorikapitlet och försöker skapa en 

förståelse för de svar som respondenterna givit. 

Internetanvändning	  under	  arbetstid	  
	  
Enligt König & Caner de la Guardia (2014) har människor sociala tvång och krav i 

sina privata liv. Dessa måste tas omhand även under arbetstid eftersom de annars inte 

hinns med. Enligt den insamlade empirin bekräftar respondenterna att de generellt sett 

utför en mängd olika privata saker under arbetstid. Flera framhäver att en större del av 

sakerna kan vänta till lunchrasten eller efter jobbet. Trots det väljer många att 

använda telefonen direkt under arbetstid. De sociala krav som König & Caner de la 

Guardia (2014) beskriver kan göra att människor känner sig tvungna att svara 

omgående på meddelanden.  

 

De allra flesta av våra tillfrågade ser det som omoraliskt att använda sin privata 

telefon under arbetstid vilket motsätter Lee et.al. (2007) som menar att anställda 

tenderar att förneka mobiltelefonens inverkan på produktivitet. En intressant koppling 

i vår studie är att många använder sin telefon till saker som egentligen kan vänta, 

medan lika många ser det som omoraliskt att använda telefonen under arbetstid. Det 

kan tyda på en medvetenhet hos människor över smartphonens inverkan på arbetet.  

Privatliv	  eller	  arbetsliv	  
	  
Gehl (2014) menar att våra liv blir alltmer tillgängliga på nätet. Personligheten och 

identiteten kan på så vis särskilja sig mot det verkliga livet eftersom personen själv 

har möjlighet att styra innehållet och skalet som visas upp. Det är också vad våra 

respondenter gör. Nästintill samtliga är noggranna med vad som visas upp på digitala 

profiler för att ge ett bra intryck mot omvärlden. Det handlar i de flesta fall om att 

städa undan opassande bilder. Wylie (2014) menar att professionalismen hos 

människor kan ifrågasättas ifall det finns för mycket information ute på internet som 

inte styrker den bilden. Många respondenter i våra intervjuer tror att den privata 

profilen kan påverka den professionella yrkesbilden. Maniero & Jones (2013) skriver 
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att det finns risker med att arbetskollegor ”friendar” varandra i de sociala medierna 

men våra respondenter är uppenbarligen noggranna med hur de vill visa upp för sin 

omgivning. 

Härvaro	  
	  
Darmells (2013) uttryck ”härvaro” är samtliga respondenter positivt inställda till. Alla 

anser att smartphones är distraherande i sociala möten. Vissa var milt kritiska över 

smartphonen, medan andra uttryckte starka känslor för hur irriterande de kunde bli när 

telefonen upptar för mycket fokus. Det intressanta är hur nästan hälften av 

respondenterna medger att de själva använder telefonen i personliga möten.  

Pauser	  och	  återhämtning	  
	  
Ivarsson & Larsson (2011) är positivt inställda till privata pauser under arbetsdagen 

för att uppnå sin fulla arbetskapacitet. Majoriteten av respondenterna i vår studie 

bekräftar att det ses som lugnande att använda sin smartphone under arbetstid, medan 

vissa såg det som ännu mer stressande att laddas med ytterligare information. Svaren 

angående smartphoneanvändande under arbetstid varierade mellan 0-45 minuter 

vilket kan ses som relativt spritt. 45 minuter gånger fem dagar är nästan fyra timmar i 

veckan. Enligt Darmell (2013) är det många personer som arbetar kvällar och helger 

hemifrån, trots att det inte officiellt är arbetstid. Några respondenter i vår studie anser 

sig kunna utföra privata angelägenheter under arbetstid eftersom chefen förväntar sig 

tillgänglighet av sina anställda även under fritiden. För de människorna finns inga 

naturliga start och stopp som Darmell (2013) skriver om. Om allt blandas i samma 

skål ökar risken för stress och hälsoproblem. Människan är i behov av återhämtning 

för att också kunna varva upp. 

Multitasking	  	  
	  
Generellt sett råder det delade meningar bland respondenterna angående multitasking 

och produktivitet. Enligt Darmell (2013) gör multitasking oss ineffektiva trots att en 

stor del av respondenterna upplever sig som duktiga på att ha många bollar i luften. 

Särskilt de med stressiga yrken ansåg sig duktiga på att multitaska, men det kan 

eventuellt vara en illusion genom att de upplever tempot som högt snarare än 

kvaliteten som är hög.  

 



	   37	  

Avbrotten under arbetstid ansåg de allra flesta vara frustrerande. Katidioti, Borst & 

Taatgen (2014) som skriver om att vi alltmer avbryts i vår vardag och dess problem, 

får sin teori styrkt genom våra genomförda intervjuer. Dock benämnde våra 

respondenter bara externa avbrott medan Katidioti, Borst & Taatgen (2014) belyser de 

interna avbrotten som det stora problemet. I våra intervjuer fick de aldrig frågan om 

interna/externa avbrott eftersom vi ville se om respondenterna själva skiljer på de 

olika avbrotten. Ingen benämnde interna avbrott vilket kan betyda att det är ett okänt 

problem som stör arbetsrytmen för många. 

 

När smartphonen var inblandad under arbetstid ansåg majoriteten av respondenterna 

att produktiviteten påverkades negativt. Ämnet känns oerhört komplext när dessa 

uppgifter sammanställs, eftersom samma tillfrågade personer samtidigt ser 

smartphonen som lugnande och nödvändig för återhämtning. Om telefonen anses 

försämra produktiviteten, men samtidigt ha en återhämtande effekt kan det eventuellt 

ses som lämpligt att enbart använda telefonen under raster och luncher.  

Beroende	  
	  
Darmell (2013) menar att mobiltelefonen fungerar på ett lika belönande sätt som 

godis och dataspel. Människan får bekräftelse genom inkommande sms och likes. 

Därför upplever många respondenter en nyfikenhet när det har vibrerat i fickan och 

det inte är möjligt att plocka upp telefonen för att se vad som hänt. Agerberg (2004) 

och Ekman & Arnetz (2013) förklaring om hur hjärnans belöningssystem fungerar 

bekräftas av att respondenterna upplever en positiv känsla när något sker i telefonen.  

 

Under lunch- och fikaraster är det vanligt förekommande att många, eller samtliga i 

personalen använder sin smartphone. Vissa kollar den lite i början av rasten medan 

andra sitter uppslukad hela pausen. Trots att lunchrummet är fullt av medarbetare 

väljer vissa att använda sin tid åt telefonen utan att säga ett ord till någon i 

omgivningen. Darmell (2013) skriver att det kan bero på hur arbetaren känner sig 

accepterad och uppskattad av exempelvis chefen. För de människorna är då sociala 

medier en enkel väg till att snabbare fylla på belöningssystemet. Det kan i vissa fall 

vara en anledning men knappast gällande för alla.  
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Kunskapsutbyte	  
	  
Molander (1996) och Akbar & Tzokas (2013) som belyser de personliga samtalens 

viktiga effekter får se sina teorier bli alltmer förbisedda på dagens arbetsplatser. Som 

tidigare nämnt gör smartphonens beroendekraft att människor under luncher och 

raster till stor del sitter i sin egen värld. Turkle (2011) har helt rätt när hon beskriver 

oss människor som ”alone together”. Det är nämligen precis det som är fallet när en 

grupp människor sitter i sin egen digitala värld, men fysiskt omgiven av flera andra 

personer i samma rum.  

 

En intervjuat butikssäljare menar att han inte har något gemensamt med sina 

arbetskollegor, främst p.g.a. deras ålder, vilket gör att han använder sin telefon under 

lunchen istället för att samtala. Molander (1996) menar att dialogen mellan människor 

är den huvudsakliga modellen för kunskapsbildning. Levande kunskap föds i den 

dynamik som sker mellan människor när de samtalar. Författaren menar att dialogen 

är grunden till den mänskliga utvecklingen och skapandet av kunskap. Dialogen är ett 

oavslutat kapitel som alltid kan fortsättas att byggas på med hjälp av repliker från 

andra. Akbar & Tzokas (2013) styrker att kunskap uppstår i den dynamiska dialogen 

mellan människor att kunskap tas fram och framförallt utvecklas i den dialogen som 

människor har mellan varandra. På en arbetsplats uppstår nya idéer och förbättringar 

när anställda sätter sig ner och diskuterar.  

 

Problemet är att människor använder sina raster och luncher till att använda 

smartphonen för att få bekräftelse eller att återhämta sig. Där uppstår ett glapp i 

kunskapsutbyte mellan människorna. Särskilt om äldre erfarna människor inte lika 

enkelt längre kan förmedla sin kompetens till yngre förmågor, eftersom de till stor del 

sitter upptagna i sin egen värld. Att föra vidare kunskap och erfarenheter är viktigt 

enligt Molander (1996) men om det förhindras av smartphoneanvändandet under 

raster minskar också chanserna till att förbättringar och nya idéer uppstår. Vissa 

arbetsplatser förbjuder mobiltelefonanvändande under arbetstid, men en intressant 

tanke är att istället förbjuda användandet under rasterna. Med tanke på hur noggrant 

Molander (1996) och Akbar & Tzokas (2013) belyser dialogens betydelse är det inte 

omöjligt att det på lång sikt har positiva effekter för företaget.   
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6.0	  Slutsats	  
	  
Detta kapitel är resultatet av studien. Detta kapitel framför det analysen kommit fram 

till och har till uppgift att se till att det syfte som ställts i inledningen av studien har 

uppfyllts. Studiens syfte är att skapa en högre förståelse för hur utförandet av privata 

angelägenheter påverkar individen.  

 

Ett moraliskt dilemma uppstår hos individen när de utför privata angelägenheter under 

arbetstid. Då samtliga respondenterna medger att de ägnar tid åt privata saker så 

menar vissa av dem att det samtidigt är omoraliskt att göra detta. Saker som 

egentligen kan vänta görs direkt under arbetstiden istället. Det blir en intressant 

paradox som tyder på ett typ av beroende. Respondenterna i fråga inte kan låta bli 

telefonen utan gör saker som de egentligen anser är fel.  

 

Respondenterna berättar att de är noggranna med hur de visas upp i de digitala 

profilerna i sociala medier. De är försiktiga med att lägga upp information på sociala 

medier och försökte hålla livet från de sociala medierna gömt. Detta till stor del på 

grund av att de ansåg att till exempel Facebook kan påverka den professionella bilden 

som finns utav dem. Även här uppstår ett dilemma när människor vill vara aktiva på 

sociala medier men inte vill att alla personer ska kunna ta del av det. Den förfinade 

bild personer lägger upp blir en fasad eftersom de inte vill visa vem dem egentligen är 

för personer som kollegor eller chefer.   

 

Då respondenterna medger att mobiltelefonerna används flitigt under arbetstid anser 

samtliga att det är irriterande och frustrerande när personer de pratar med fokuserar på 

sina telefoner. Detta fenomen existerar tyder på att ett beroende finns. När telefonen 

plingar till så vill respondenterna plocka upp den och kolla vad det är för något som 

hänt. Även här uppstår ett moraliskt dilemma, där respondenten anser att det är 

irriterande när andra personer kollar på telefonen när de pratar men gör det själva när 

sin egen telefon plingar till. 

 

Som tidigare studier bekräftat (Ivarsson & Larsson, 2011) så anser respondenterna i 

allmänhet att det är lugnande att använda sina telefoner under arbetstid. De blir 

avslappnande och får en chans att stänga ute arbetet för en stund. Den tid som 
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respondenterna ansåg vara rimligt hade ganska stor spridning. Respondenterna var 

inte eniga om ifall det privata utförandet av privata angelägenheter faktiskt påverkade 

deras produktivitet. De högsta svaren på utförandet av privata angelägenheter var 45 

minuter vilket är flera timmar i veckan. Den totala tiden bör ha en stark inverkan på 

produktiviteten. Som Lee et.al. (2007) menar så förnekar människor hur till exempel 

telefoner påverkar produktiviteten. Respondenterna rationaliserade att deras 

användning och utförandet av att privata angelägenheter inte påverkar dem trots att 

det faktiskt kan göra det.  

 

Respondenterna i fråga ansåg sig vara överlag bra på att hantera multitasking men 

samtidigt ansåg de det störande att bli avbrutna vilket betyder att de kan hantera stress 

och många saker i luften så länge inte någon stör dem. Mobiltelefonen blir ett 

störningsmoment samtidigt som det är en form av återhämtning. Privata 

angelägenheter så som mobiltelefonen bör därför hållas till de raster som finns och 

inte vara uppe medan personerna arbetar.  

 

Beroende, särskilt av mobiltelefoner är framträdande bland respondenterna. 

Mobiltelefonen finns alltid med och den används under arbetstiden. När den plingar 

till kollar de flesta av nyfikenhet vad det är som hänt. Även under fikapauser och 

lunchraster är smartphonen framme och används i mer eller mindre av samtliga trots 

att alla ansåg det som störande när någon har telefonen framme när de för en dialog. 

Detta påverkar de samtal som förs på arbetsplatsen. Molander (1996) menar att 

dialogen är det verktyg som gör att någon kan förmedla kunskap och införskaffa sig 

ny kunskap. Då smartphones är ett klart inslag bland fika- och lunchraster betyder 

detta att människorna på arbetsplatsen missar möjligheten att sprida och plocka upp 

ny kunskap från sina medarbetare.  

 

Privata angelägenheter under arbetstid är positivt i den bemärkelsen att det ger 

människor en möjlighet till att koppla av och stänga av arbetet för en stund. Det är 

även en möjlighet för människor att lösa de saker de inte annars hinner med men det 

medför ett moraliskt dilemma då inte samtliga anser det acceptabelt att använda under 

arbetstid. Det kan ha en påverkan på den produktivitet som de anställda har när andra 

saker som inte alltid är viktiga tar tid. Avslutningsvis går det att konstatera att 

mobiltelefonen påverkar den dialog som förs på arbetsplatsen. Det diskuteras mindre 
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mellan människor och de anställda förmedlar inte vidare kunskap i samma 

utsträckning som faktiskt är möjligt. Det medför även ett störningsmoment då det 

anses som irriterande när någon har mobiltelefonen uppe vid en dialog.  

7.0	  Diskussion	  och	  framtida	  forskning	  
	  
Då ämnet och fenomenet är relativt nytt finns det behov av fler liknande studier med 

olika perspektiv. Vi människor i den digitala världen befinner oss under konstant 

förändring som påverkar vårt beteende i både privat- och arbetsliv. Både genom teori 

och av våra respondenter finns en tveksamhet kring hur den direkta produktiviteten 

påverkas av internetanvändandet, men vad samtliga är överens om är att dialogen och 

det personliga mötet är högt värdesatt. Genom vår studie framgår det tydligt hur 

människor idag upplever en irritation över hur mobiltelefonen stör våra dialoger. 

Trots den gemensamma bilden av hur vi bör agera, finns en tydlig tendens åt att 

många gör det motsatta genom att låta mobiltelefonen hamna i fokus under våra 

dialoger och naturliga mötesplatser.  
 

Vår uppsats är baserad på åldrarna 20-30 år men det hade varit intressant att se hur 

övriga åldersspann upplever fenomenet. Av den äldre generationen hade det varit 

möjligt att undersöka hur arbetsplatsen och individer har förändrats genom åren av 

den uppkopplade revolutionen. Dilemmat för den här typen av studier är att få en så 

empiri som möjligt då en av riskerna enligt teorin är förnekelse bland respondenter 

eftersom det handlar om att beskriva sitt eget beteende. Dessutom kan människor ha 

ett omedvetet beteende som personen inte själv känner till. Att göra observationer är 

därför ett förslag som eventuellt skulle kunna få ett annorlunda resultat.  
 

Vårt digitala beteende kan naturligtvis ha en påverkan på vår arbetsplats men med ett 

ännu bredare perspektiv kan det vara en förändring på gång för hela mänskligheten. 

Syftet med vår uppsats är inte att utifrån ett företagsperspektiv räkna tiden som 

anställda använder sin smartphone. Fenomenet är betydligt djupare än så. Vi ser idag 

hur människor låter mobiltelefonen hamna emellan våra dialoger, samt att telefonen 

gör anställda mer inåtriktade under de traditionella mötesplatserna för socialt utbyte, 

såsom exempelvis lunchrasten. Effekterna kan vara allvarliga i form av missade 

möjligheter för både innovationspotential för företaget samt individutveckling. Inom 

detta område finns viktiga saker att utforska för framtiden.   
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