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Abstract  
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Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr 
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Authors:                   Nilsson, Isabella         Ulriksson, Jennifer 
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Title: Connection versus Recovery? Communication technology in the modern working life.   

Tutor: Magnus Hoppe 

Keywords: Smartphones, Information and communication technology, Boundary control, 

Psychological detachment, Work-Life Conflict, Stress, Job-Demand-Control. 

Research question: How do managers handle the positive and negative effects of communication 

technology? 

Purpose: The aim of this study is to critically analyse how managers in Sweden regulate the use of 

communication technology and how they perceive the effects of communication technology on 

the modern workplace. This contributes to an understanding regarding whether communication 

technology should be handled based on individuals being either digitally connected or able to 

mentally recover from work. 

Method: This study is of a qualitative approach, where semi-structured interviews were conducted 

with eight managers who is/ or has been, in charge of personnel. The study has a deductive 

approach and thus has its base in theory. Theories have consequently been used in the construction 

of the interview questions as well as in the creation of Modell 1.0.  

Conclusion: Policies restricting the use of communication technology is not desirable according 

to managers, this is due to it being a prerequisite for the working life of 2017. ‘Connection’ and 

‘recovery’ are not dichotomies for all employees. Policies can be of use for employees who need 

help managing the boundaries between work and family. However, to reach a solution regarding 

the negative effects of communication technology, efforts should be put into the organizational 

culture rather than policies, which is depicted in Model 2.0. In that way, negative effects of 

communication technology can be fought off without risking the positive effects. Communication 

technology should not be handled based on the assumption that individuals are either digitally 

connected or able to mentally recover from work. 
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Datum: 2017-06-05 
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Institution: Akademi för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola 

Författare:                Nilsson, Isabella         Ulriksson, Jennifer 

                                 920507                      930119 

Titel: Uppkopplad eller Avkopplad? Kommunikationsteknologi i det moderna arbetslivet. 

Handledare: Magnus Hoppe 

Nyckelord: Smartphones, Information and Communication Technology, Boundary control, 

Psychological detachment, Work-Life Conflict, Stress, Job-Demand-Control. 

Frågeställning: Hur hanterar managers kommunikationsteknologins positiva och negativa 

effekter? 

Syfte: Syftet med denna studie är att kritiskt granska hur managers i Sverige hanterar 

kommunikationsteknologi och vilka upplevda effekter kommunikationsteknologi har på den 

moderna arbetsplatsen. Detta bidrar till en förståelse för om kommunikationsteknologi bör 

hanteras utifrån en definitiv distinktion mellan att individer antingen är digitalt uppkopplade eller 

mentalt avkopplade från arbetet.  

Metod: Denna studie är av en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer har genomförts 

med åtta managers som har eller har haft personalansvar. Studien är genomförd med ett deduktivt 

tillvägagångssätt och har därmed en utgångspunkt i teori. Teori ligger även till grund för 

utformningen av intervjufrågor och sammanställning av Modell 1.0. 

Slutsats: En reglering av kommunikationsteknologin är inte önskvärd utifrån managers synvinkel, 

detta då kommunikationsteknologi är en förutsättning för arbetslivet 2017. Uppkopplad och 

avkopplad är inte varandras motsatser för alla anställda. Regleringar kan vara användbara för 

medarbetare som behöver hjälp att sätta upp gränser mellan arbetsliv och privatliv. Emellertid bör 

arbetet med kommunikationsteknologins negativa effekter ske kontinuerligt via företagskulturen 

istället för via formella regleringar, vilket presenteras i Modell 2.0. Då hanteras 

kommunikationsteknologins negativa effekter, utan att de positiva går förlorade. 

Kommunikationsteknologi ska inte uteslutande hanteras utifrån en definitiv distinktion mellan att 

individer antingen är digitalt uppkopplade eller mentalt avkopplade från arbetet.  
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1. Inledning 

Detta kapitel introducerar det moderna arbetslivet och dess förhållande till kommunikationsteknologi, samt 

hur detta samspelar med individer och organisationer (1.1). Det belyses även varför 

kommunikationsteknologi och dess effekter är av intresse för dessa parter (1.1). Fortsättningsvis diskuteras 

kommunikationsteknologins komplexitet och problematik (1.2) för att slutligen mynna ut i denna studies 

syfte (1.3) vilket slutligen ska besvaras via frågeställningen (1.4).  

       

1.1 Bakgrund 

“The employee’s health is in the interest of both the employer and the employee” 
(Derks, van Mierlo & Schmitz. 2014a, s. 82). 

 

Det moderna arbetslivet har blivit polariserat och har en mångsidig struktur där arbetet och 

organisationerna har blivit friare, mer obestämda och utan tydliga gränser mellan arbetsliv och 

privatliv. Flexibla arbetstider och möjligheter att arbeta på distans har blivit allt vanligare och 

individer måste i större utsträckning själva initiera, motivera, planera, genomföra och ta ansvar för 

det egna arbetet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006, s. 25–30). Parallellt 

uppmärksammas det att människor runt om i världen har svårt för att distansera sig från arbetet på 

sin lediga tid (Mellner, 2016). Vidare har teknologi i form av smarta lösningar för kommunikation, 

såsom smartphones, och dess användning expanderat (Diaz, Chiaburu, Zimmerman & Boswell, 

2012). Den ökade användningen av informations och kommunikationsteknologi (hädanefter kallad 

kommunikationsteknologi och innefattar i denna studie: all teknologi som möjliggör arbetsrelaterad 

kommunikation såsom email, smartphones, chattfunktioner på arbetet, Skype, surfplattor samt 

bärbara datorer) har medfört fördelar. Detta i form av exempelvis underlättandet av samarbeten 

och informationsutbyten, den ökade flexibiliteten, självständigheten och kontrollen för anställda 

(Diaz et al., 2012). I sin tur har detta medfört att det är lättare än någonsin att arbeta utanför 

arbetsplatsen (Mellner, 2016; Diaz et al., 2012;). Men denna frihet har ett pris. 

Kommunikationsteknologi har medfört många fördelar för både organisationer och individer, men 

även nackdelar har påvisats. Flexibiliteten som kommunikationsteknologin medför har resulterat i 

att gränserna mellan arbetslivet och privatlivet har suddats ut, vilket inte är önskvärt för alla 

individer (Mellner, 2016). Mejla, ringa eller på annat sätt kontakta anställda/ medarbetare/ kunder 

efter arbetstid är en vardag för många idag. Vidare riskerar kommunikationsteknologin att skapa 

ökade krav på anställda gällande både tid och uppmärksamhet, detta som följd av kraven på dem 

gällande att vara ständigt uppkopplade (Diaz et al., 2012). Negativa konsekvenser med 

kommunikationsteknologin har visat sig som bland annat stress, utbrändhet och negativ 
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personalomsättning1 (Wright, Abendschein, Wombacher, O’Conner, Hoffman, Dempsey, Krull, 

Dewes & Shelton, 2014; Kossek, Lautsch & Eaton, 2006). Negativ arbetsrelaterad stress2 

(hädanefter kallad stress) är ett väl omtalat ämne inom forskning såväl som inom politik (Allvin et 

al., 2006, s.159), och har en direkt påverkan på anställda både mentalt och fysiskt (Frese, 1985). 

Stressade medarbetare tenderar att till följd av detta vilja byta arbetsplats, vilket i sin tur påverkar 

organisationens verksamhet (Frese, 1985). Stressen påverkar även individens och organisationens 

övergripande prestation (Nguyen, Boehmer & Mujtaba, 2012). På senare tid har forskare (Mellner, 

2016; Derks et al., 2014a,b; Wright et al., 2014; Derks & Bakker, 2012) studerat individers 

välmående med den gemensamma nämnaren - kommunikationsteknologi.  

Hanteringen av stress och individers välmående är vitalt för arbetsgivaren, den individuella 

medarbetaren och samhället i stort, detta med anledningen att det kan medföra stora kostnader för 

samhället likväl som för organisationer (Kossek et al., 2006). Organisationens välmående är i 

slutändan beroende av individernas prestation och därmed indirekt beroende av individernas 

välmående. Därav behöver kommunikationsteknologin effekter uppmärksammas och hanteras. 

1.2 Problemformulering 

“Technology can be an enormously important tool but we need to manage it rather than it 
manage us!" (Stich, Farley, Cooper & Tarafdar., 2015, s. 340). 

 

Stress och utbrändhet tillsammans med ständig uppkoppling har blivit allt mer omtalat i media och 

i mötet mellan människor. I Europa har problemet med kommunikationsteknologin 

uppmärksammats kring att anställda har svårt att koppla av från arbetet på sin fritid. Ett steg för 

att möjliggöra denna avkoppling för den anställde har skett i Frankrike där en lag kallad “rätten om 

att vara nedkopplad” infördes 2016, innebärande att arbetsgivare inte får kontakta anställda när de 

är lediga (DN1 2016-05-27). Den franska parlamentsledamoten Benoît Hamon uttrycker “De 

anställda lämnar arbetsplatsen fysiskt, men inte längre jobbet i sig” (DN1 2016-05-27). Detta 

fenomen är inte bara förknippat med Frankrike utan även Tyskland har en liknande regel där chefer 

inte får kontakta sina anställda efter arbetstid om det inte är under exceptionella omständigheter 

(DN2, 2013-08-30). Detta tyder på en rådande uppfattning av att uppkoppling är oförenligt med 

                                                 
1 Avser oväntad personalomsättning. Detta innefattar självinitierad uppsägning och exkluderar förväntad 
personalomsättning som sker till följd av pensionering och dylikt. 
2  Begreppet stress kan även innefatta positiv stress. Denna studie fokuserar endast på den negativa arbetsrelaterade 

stressen. 
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avkoppling. Omvärldens ökade intresse tillsammans med den växande akademiska litteraturen 

påvisar ämnets betydelse för organisationer i vår samtid.  

Att möjliggöra en organisatorisk hantering av kommunikationsteknologins positiva och negativa 

effekter på individer kan argumenteras vara av intresse för managers. För detta krävs dock en 

förståelse för problemen kring arbetsrelaterad användning av kommunikationsteknologi utanför 

arbetstid, vilket i sig förutsätter en granskning av individers balansering av, och gränsdragning 

mellan arbetsliv och privatliv. Förståelsen för sambanden mellan kommunikationsteknologi, 

arbetsliv-privatliv, krav respektive kontroll på arbetsplatsen och mental distansering från arbetet är 

å döma av tidigare forskning centralt (Mellner, 2016; Stich et al, 2015; Derks et al., 2014a, b; Wright 

et al., 2014; Lin, Wong & Ho, 2015; Diaz et al., 2012). Balansering av kommunikationsteknologins 

effekter kräver dock fortsatta studier (Stich, et al., 2015; Wright et al., 2014; Diaz et al., 2012). Detta 

då det kan hjälpa managers att undvika tidigare nämnda ogynnsamma effekter. Att bibehålla de 

positiva effekterna av kommunikationsteknologin, och samtidigt minska de negativa effekterna, 

kan konstateras vara av intresse både för individer och för organisationerna som de verkar inom. 

Managers borde därför hantera användningen av kommunikationsteknologi med syfte att skapa en 

balans där båda parter gynnas. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att kritiskt granska hur managers i Sverige hanterar 

kommunikationsteknologi och vilka upplevda effekter kommunikationsteknologi har på den 

moderna arbetsplatsen. Detta bidrar till en förståelse för om kommunikationsteknologi bör 

hanteras utifrån en definitiv distinktion mellan att individer antingen är digitalt uppkopplade eller 

mentalt avkopplade från arbetet. 

1.4 Frågeställning 

- Hur hanterar managers kommunikationsteknologins positiva och negativa effekter? 
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2.  Analytiskt ramverk 

Detta kapitel inleds med en överblick av det moderna arbetslivet och kommunikationsteknologi (2.1). Sedan 

presenteras de teorier och tillhörande begrepp som ligger till grund för insamling och analys av empirin. 

Teorierna tydliggör kommunikationsteknologins effekter på individer i det moderna arbetslivet. 

Fortsättningsvis presenteras individens kontroll av gränser (2.2) mellan arbetsliv och privatliv, vilket avgör 

om individer kan mentalt distansera (2.3) sig från arbetet. Gränserna påverkar även om arbetsliv och privatliv 

konflikter (2.4) uppstår. Dessa konflikter kan även påverkas av förhållandet mellan krav kontra kontroll (2.4) 

i arbetslivet. Kapitlet avslutas med en sammankoppling av teorierna i Modell 1.0 (2.5). 

       

2.1 Det moderna arbetslivet och kommunikationsteknologi  

I det moderna arbetslivet har individers möjlighet till att kontrollera och sätta gränser mellan 

arbetsliv och privatliv blivit allt viktigare (Mellner, 2016). Detta då den ökade användningen av 

kommunikationsteknologi medfört otydliga gränser mellan var arbetslivet börjar och slutar och att 

individer själva ställs inför uppdraget att definiera och dra dessa gränser (Allvin et al., 2006, s. 17–

18). Att delge medarbetare självständighet och därmed utövandet av egenkontroll, tillsammans med 

organisationens uppsatta mål, formulerades redan på 1950-talet av Peter Drucker (2011) med hans 

’management by objectives’. Idag har självständigheten fått en annan dimension. I ett arbetsliv där 

socialt kapital värdesätts i allt högre grad som en konsekvens av företagens ökade behov av 

flexibilitet, där ställs krav även på medarbetarnas flexibla förmåga (Allvin et al., 2006, s.17–18). Den 

initiala idén bakom flexibla arbetstider och distansarbete kom sig dock inte av marknadens ökade 

krav på flexibla organisationer. Istället var förhoppningen att uppnå bland annat 

kostnadsreducering och personalfrämjande (ibid). Wright et al. (2014) poängterar att användandet 

av kommunikationsteknologin skapar flexibilitet i genomförandet av arbetsuppgifter, vilket gynnar 

anställda likväl som organisationer samt medför kostnadsbesparingar för organisationer.  

 

Det höga individfokuset inom organisationer idag resulterar i att människor på grund av sin rädsla 

för att uteslutas pressas till att finna sig i fastställda arbetsvillkor, vilka inte nödvändigtvis passar 

dem (Allvin et al., 2006, s. 38). Fortsättningsvis blir en konsekvens av de otydliga gränserna att 

anställda anstränger sig för att prestera sitt yttersta, och utöver sin egentliga förmåga, bland annat 

för att kunna konkurrera mot andra individer (ibid). Detta höga krav på individuell 

prestationsförmåga, upplevd osäkerhet kring otydliga eller orimliga krav samt rädslan för att bli 

marginaliserad av andra leder enligt Allvin et al. (2006, s.17–18) till stress. Mellner (2016) poängterar 

att anställda har tackat nej till arbetsgivares erbjudande om smartphones på grund av rädslan av att 

de som följd skulle behöva vara konstant kontaktbara, även på fritiden. Detta kan ses som ett 

försök av individer att motarbeta den stress som Allvin et al. (2006, s. 17–18) talar om. 
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Fortsättningsvis är individer generellt sett medvetna om smartphones negativa effekter då de 

inkräktar på livet utanför arbetsplatsen, men trots detta fortsätter individer att använda sig av denna 

teknologi (Cavazotte, Lemos & Villadsen, 2014; Stich et al., 2015). Cavazotte et al. (2014) diskuterar 

att samma individer anser att smartphones ökar deras flexibilitet och självständighet, men upplever 

att deras managers kontrollerar dem mer. Diaz et al. (2012) drar liknande slutsatser där de diskuterar 

personalens avvägning och varierande attityd till kommunikationsteknologi i relation till; flexibilitet, 

användandet av teknologi, arbetsliv-privatliv konflikter samt övergripande arbetstillfredsställelse. 

De visar på att kommunikationsteknologin har en dubbelsidig effekt på individer vilket behöver 

medvetandegöras hos managers, vilka vid behov kan reglera användningen av 

kommunikationsteknologin (Diaz et al., 2012). Liknande slutsatser har dragits av Stich et al. (2015) 

som belyser management problem sammanhängande med kraven som kommunikationsteknologi 

ställer på individer. Kraven, i form av exempelvis konstant tillgänglighet och arbetsbelastning, 

hävdar de, påverkar individers hälsa och organisationers prestation negativt. 

Kommunikationsteknologi har å andra sidan enligt Diaz et al. (2012) en positiv inverkan på 

arbetstillfredsställelse, men riskerar ändock att skapa konflikter mellan arbetsliv och privatliv. 

Policys eller informella riktlinjer, hävdar Wright et al. (2014), kan hjälpa medarbetare att skapa en 

balans mellan arbetsliv och privatliv. Nämnvärt är dock att användningen av smartphones kan vara 

beroendeframkallande, vilket således kan skapa konflikter som egentligen inte existerar (Wright et 

al., 2014). Detta då individer i själva verket är beroende av sin smartphone, inte att arbetet i sig 

inkräktar på privatlivet (ibid).  

  

Sammanfattningsvis har det moderna arbetslivet ett högt individfokus med höga krav på anställda 

och deras effektivitet. Kommunikationsteknologin medför en önskvärd flexibilitet, dock har den 

en dubbelsidig effekt. Det råder en medvetenhet kring att kommunikationsteknologi inkräktar på 

individers privatliv, samtidigt som individer känner högre arbetstillfredsställelse med användningen 

av kommunikationsteknologi. I det moderna arbetslivet är det av vikt att minska negativa effekter 

av kommunikationsteknologi, utan att samtidigt minimera de positiva, såtillvida att både individer 

och organisationen gynnas. 

2.2 Individens kontroll av gränser 

Konceptet kontroll av gränser (Boundary theory) inom individers skapande av gränser mellan 

arbetsliv och privatliv härstammar från Nippert-Eng (1996). Nippert-Eng (1996, s. xi) hävdar att 

människor sätter upp mentala gränser i alla delar av livet, såsom mellan arbetsliv och privatliv. En 
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fysisk manifestation och ohälsa kan uppstå om den mentala gränsen inte efterlevs (ibid). Teorin 

delar upp individer i två grupper; de som föredrar segregering av arbetsliv och privatliv samt de 

som föredrar integrering (Ammons, 2013; Ashforth, Kreiner & Fugate, 2000; Nippert-Eng, 1996). 

Detta är av betydelse då individer har olika preferenser om hur och när arbetet ska utföras samt 

hur arbetet ska avgränsas (Ammons, 2013; Ashforth et al., 2000; Nippert-Eng, 1996). Preferenserna 

kring segregering och integrering ledde sedermera till Kossek, Ruderman, Braddy och Hannum 

(2012) diskussion kring människors önskade kontroll över gränsen mellan arbetsliv och privatliv. 

De framhåller att olika preferenser för gränser även skapar olika behov av att kunna kontrollera 

dessa. Negativa effekter av kommunikationsteknologi, såsom dess inkräktande på privatlivet med 

medföljande stress, har lett till att individer allt högre värderar möjligheten till att sätta upp tydliga 

gränser mellan arbetsliv och privatliv för att få bukt med detta (Mellner, 2016). 

 

Fortsättningsvis poängterar Mellner (2016) att individers föredragna gräns är beroende av 

möjligheter, begränsningar samt krav från omgivningen och från arbetsgivaren, vilket kan resultera 

i att individens preferens av gränser inte möts. Liknande slutsatser har dragits av Kreiner (2006) 

som argumenterar att utfallet av individens föredragna gräns är beroende av hur3 individen 

interagerar med arbetsgivaren. När individers föredragna gräns möts resulterar det i mindre 

arbetsliv-privatliv konflikter, mindre stress samt ökad arbetstillfredsställelse (ibid). Kossek et al. 

(2006) konstaterar att individens kontroll av gränser minskar intentionen till uppsägning (turnover 

intention), arbetsliv-privatliv konflikter och depression. Fortsättningsvis poängterar Mellner (2016) 

att det finns en brist i den akademiska litteraturen om hur kontroll av gränser mellan arbetsliv-

privatliv rent praktiskt fungerar: hur gränserna är uppbyggda, avgränsade, bevarade och vilka 

utmaningar som finns. 

 

En summering av individens kontroll av gränser blir således; de påvisade effekter som gränser, eller 

bristen därav, har på individen och följaktligen på organisationen och dess processer, gör ämnet till 

en viktig aspekt för managers att ta ställning till. Till detta hör att kommunikationsteknologi 

påverkar individers möjlighet till gränsdragning. Om gränserna inte hanteras riskerar den påföljande 

stressen att ur ett organisatoriskt perspektiv, underminera möjligheten till att vara en väl fungerande 

organisation. 

                                                 
3 Kursivering avser i löpande text betoningar av författarna. Inom citat ämnar kursiveringar tydliggöra informanternas 
betoningar. 
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2.3 Mental Distansering  

Mental distansering har blivit ett omtalat ämne bland forskare (Mellner, 2016; Derks et al., 2014a; 

Derks, ten Brummelhuis, Zecic & Bakker, 2014b; Sonnentag & Fritz, 2015; Derks & Bakker, 2012; 

Diaz et al., 2012; Sonnentag, Binnewies & Mojza, 2010) och relateras ofta till den ökade 

användningen av kommunikationsteknologi. Vikten av att kunna mentalt distansera sig ligger i att 

medarbetarna ska få en chans att vila upp sig utan att behöva tänka på arbetsrelaterade 

angelägenheter och stress (Mellner, 2016; Sonnentag et al., 2010). Mental distansering definieras 

som “...distancing oneself from work both physically and mentally – “switching off” – where not 

being occupied with work-related thoughts during leisure provides opportunities to relax and build 

up resources”, (Sonnentag et al., 2010, citerad i Mellner, 2016, s. 149). Detta fenomen har på senare 

tid bland annat studerats av Derks et al. (2014a), i relation till användandet av smartphones och 

individens möjlighet till avkoppling. Resultatet från deras studie visade att användning av 

arbetsrelaterade smartphones minskar individers möjlighet till att mentalt distanser sig, följaktligen 

ökade individens arbetsrelaterade utmattning. Liknande slutsatser påvisades även av Sonnentag et 

al. (2010), där en avsaknad av mental distansering med tiden leder till; ökad emotionell utmattning, 

förstärker ohälsosamma arbetskrav och dess inverkan på individens hälsa (stress, utbrändhet, 

depression, låg livstillfredsställelse etcetera) samt negativt påverkar engagemanget till arbetet. Detta 

är även relaterat till individer med hög arbetsbelastning (Sonnentag & Fritz, 2015). Vid hög 

arbetsbelastning är behovet av mental distansering stort, men samtidigt svårt att uppnå (ibid). För 

att öka individers välbefinnande samt avkoppling behöver mental distansering därför möjliggöras, 

hävdar Sonnentag och Fritz (2015). Barber och Jenkins (i Sonnentag & Fritz, 2015, s.96) poängterar 

fortsättningsvis att en reglering av användningen av kommunikationsteknologi kan minska den 

negativa inverkan kommunikationsteknologi annars har på mental distansering. Dock finns det i 

vissa fall positiva effekter av att inte mentalt distansera sig, såsom när privatlivet speglas av vinster 

och positiva resultat från arbetslivet, vilket hör ihop med människans självförverkligande 

(Sonnentag & Fritz 2015; Sonnentag et al., 2010). Det blir även genomförbart att reflektera över 

arbetet samt få support från familj och vänner (ibid). Wright et al. (2014) resonerar kring att 

organisationer och managers även behöver ta hänsyn till individer som upplever positiva effekter 

med kommunikationsteknologi utanför arbetet. Därmed behöver managers överväga vilka fördelar 

och nackdelar en reglering kan ha på deras organisation. 

 

Mellner (2016) drar även en parallell mellan att kunna mentalt distansera sig och individens kontroll 

av gränser. Individers uppfattning av tydlig kontroll av gränserna mellan privatliv och arbetsliv ökar 

möjligheten till mental distansering (ibid). Hög tillgänglighet efter arbetstid och frekvent 
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användning av smartphone på fritiden försvårar däremot möjligheten till mental distansering 

(Mellner, 2016).  Med detta i åtanke kan det uppfattas som att kontroll av gränser kan fungera som 

en buffert mot den stress som bristen av mental distansering annars kan leda till. 

 

Sammanfattningsvis har organisationers välmående i tidigare forskning visat sig vara relaterat till 

om individer kan mentalt distansera sig, då det påverkar deras arbete. Det kan därför argumenteras 

vara viktigt för managers att mental distansering möjliggörs för anställda. Då organisationer utgörs 

av individer skulle detta säkra organisationens prestationsförmåga. Managers behöver därför 

uppmärksamma kommunikationsteknologins effekter, då det påverkar individers mentala 

distansering. 

2.4 Arbetsliv-privatliv konflikter och Krav-kontroll modellen 

Konflikter mellan arbetsliv och privatliv har blivit ett omtalat ämne inom den akademiska världen 

(Mellner, 2016; Lin, Wong & Hu, 2015; Kossek et al., 2012; Derks & Bakker, 2012; Grönlund, 

2007). Lin et al. (2015) definierar arbetsliv-privatliv konflikter som en rollkonflikt där arbetsrollen 

dominerar den privata. Denna rollkonflikt resulterar i en minskad ledig tid och energi, vilket kan 

påverka individens privatliv negativt (ibid). Derks och Bakkers (2012) studie påvisar att ökad 

användning av smartphones, minskar möjligheten för individer att mentalt distansera sig och ökar 

således arbetsliv-privatliv konflikter, vilka även visade sig vara relaterade till stress och utbrändhet. 

Utbrändhet kan som tidigare belysts orsaka kostnader för organisationer. Wright et al. (2014) 

poängterar vidare att en förståelse för sambanden mellan kommunikationsteknologi och arbetsliv-

privatliv konflikter skulle gynna managers. De hävdar att managers i och med denna förståelse 

potentiellt kan minska eller rentav undvika ogynnsamma konsekvenser (samhörande med brist på 

mental distansering: ineffektivitet hos medarbetare, stress etcetera) genom att införa policys kring 

användandet av kommunikationsteknologi.  

 

Arbetsliv-privatliv konflikter har jämförts gentemot höga arbetskrav samt diverse stress modeller 

såsom Karaseks (1979) krav-kontroll modell (senare utvecklad till krav-kontroll-support modellen 

av Karasek och Theorell, (1990)). Modellen förklarar hur höga arbetskrav, egenkontroll/planering 

av arbetet (och support från vänner och familj) påverkar individers hälsa och 

arbetslivstillfredsställelse (Lin et al., 2015; Karasek & Theorell, 1990). Sonnentag et al. (2010) 

poängterar vikten av att få support i relation till individers mentala distansering, då detta kan leda 

till att människor ges möjlighet att konversera och ventilera sina arbetsrelaterade problem med 

familj och vänner. Studien som låg till grund för Karaseks (1979) krav-kontroll modell hävdade att 
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begränsat beslutsfattande, alltså inte beslutsfattande i sig utan bristen därav, leder till stress hos 

managers och övriga medarbetare. Höga krav på individer från arbetet, tillsammans med begränsat 

beslutsfattande, visade sig även relatera till ökade antal sjukdagar som tas ut, vilket orsakar en 

kostnad för organisationer (ibid). Dock visade Karaseks (1979) studie att det inte är en minskning 

av kraven som krävs för att öka individers välmående, istället handlar det om att öka 

beslutsutrymmet. Om kraven som sätts på individer antas relatera till organisationers output, kan 

alltså individers välmående ökas, utan att outputen påverkas negativt (ibid). 

 

Den kontroll som benämns av Grönlund (2007) baseras på Karaseks (1979) krav-kontroll modell 

och är av intresse då både arbetsliv-privatliv konflikter och krav-kontroll modellen hänger samman 

med begreppet kontroll av gränser. Grönlund (2007) använder kontrollen för att tala om det 

gränslösa arbetet och dess koppling till arbetsliv-privatliv konflikter. Av Grönlund (2007) 

framkommer det att arbeten med hög kontroll kan resultera i övertidsarbete, med en påföljande 

risk för att arbetet går ut över privatlivet. Samtidigt påpekar hon att arbeten med hög kontroll kan 

leda till ett högre välbefinnande hos anställda, vilket är i linje med Karaseks (1979) studie där 

kontrollen anses kunna leda till en känsla av att få vara med och påverka. Grönlund (2007) 

diskuterar dock vidare kring att hög kontroll inte nödvändigtvis fungerar som en buffert för stress 

vid höga krav på arbetsplatsen, vilket går emot Karasek (1979). Hon hävdar att det går att diskutera 

den glorifiering som ökad kontroll tillskrivits i andra studier som följer i Karaseks (1979) fotspår. 

Detta då kontrollen inte enväldigt fungerar som en universallösning vid höga krav ställda på 

individer (Grönlund, 2007). Enligt Kossek (2012) kan krav-kontroll modellen och individens 

kontroll av gränser mellan arbetsliv och privatliv kopplas samman. Individer som upplever sig ha 

hög kontroll kan hantera och sätta upp gränser mellan arbetsliv och privatliv så att de bättre passar 

deras preferenser (Kossek, 2012). Lin et al. (2015) påvisade vidare en relation mellan både arbetsliv-

privatliv konflikter och krav-kontroll-support modellen, där arbetsuppgifternas betydelse påverkar 

individers stress. Ju högre betydelse individens arbetsuppgifter hade desto mindre var stressen, 

medan en roll med mindre betydande uppgifter ledde till högre stress och fler arbetsliv-privatliv 

konflikter (ibid). 

 

Sammanfattningsvis kan kopplingen mellan arbetsliv-privatliv konflikter och krav kontra kontroll 

anses vara en viktig aspekt för managers att ha i åtanke. Detta är på grund av dess inverkan på 

individens prestationsförmåga med påföljande inverkan på organisationens strävan efter 

lönsamhet. Om organisationens framgång är beroende av att krav ställs på medarbetarna, samt av 

medarbetares välmående, då borde det vara i organisationens intresse att bibehålla kraven utan att 
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samtidigt påverka individers välmående negativt. Om sedan individers välmående är beroende av 

möjligheten till gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv för att inte orsaka konflikter som spiller 

över på arbetslivet, då borde det även vara i organisationens intresse att möjliggöra denna 

gränsdragning. Om kommunikationsteknologi skapar svårigheter i detta, talar det således för att 

managers behöver reglera användningen av kommunikationsteknologi. 

2.5 Sammankoppling av teorier  

Baserat på teorierna och de tillhörande begrepp som presenterats ovan (2.1–2.4), har Modell 1.0 

framtagits. Syftet med Modell 1.0 är att klargöra hur teorierna och dess begrepp hänger samman 

och påverkar individer i det moderna arbetslivet, samt kommunikationsteknologins roll i detta. 

 

Modell 1.0 – Sammankoppling av teorier 

 

Utgångspunkten i Modell 1.0 är kommunikationsteknologi, vilket illustreras som en överlappning 

mellan cirklarna arbetsliv och privatliv, då kommunikationsteknologi används i båda sfärerna. Basen för 

balansbrädan är stress, vilket påvisats härstamma delvis från kommunikationsteknologi och påverkar 

både individers arbetsliv och privatliv. När gränser i användandet av kommunikationsteknologi (illustrerat 

som en streckad linje) är otydliga, riskerar balansen att rubbas. Påföljden blir att balansbrädan tippar 

över åt ettdera hållet. Denna obalans visar sig som arbetsliv-privatliv konflikter, vilket inte är gynnsamt 

för varken individen eller organisationen. 
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En balans mellan privatliv och arbetsliv är vitalt för att säkra organisationens välmående. Ytterligare 

två faktorer som påverkar samspelet är mental distansering och krav-kontroll. Dessa illustreras på varsin 

sida av arbetsliv och privatliv. 

 

Möjligheten till mental distansering och återhämtning från arbetet minskar i och att 

kommunikationsteknologin gör det lättare att arbeta utanför arbetstid. Denna problematik påverkar 

individer negativt då det leder till stress. Den negativa inverkan påverkar i första hand privatlivet men 

i förlängningen även arbetslivet. Individers hälsa påverkar deras produktivitet och effektivitet och i 

sin tur verksamhetens lönsamhet. Vid brist på mental distansering tar arbetslivet över privatlivet, 

balansbrädan tippar och konflikter uppstår. 

 

Även krav-kontroll har en inverkan på balansen mellan arbetsliv och privatliv. Detta kommer sig av de 

arbetsrelaterade krav som ställs på individer samt den kontroll de har över dessa krav. 

Kommunikationsteknologin i sin tur har bevisats möjliggöra ökad kontroll. Då kontrollen även bevisats 

minska stress följer en positiv inverkan i första hand på arbetet, men i förlängningen även på privatlivet. 

Även det motsatta gäller, då kontroll inte möjliggörs påverkas arbetslivet och privatlivet negativt. Vid 

brist av kontroll tar arbetslivet över och de anställda upplever mer stress.    

 

Vad som kan utläsas av Modell 1.0 är att stress har en inverkan på arbetsliv och privatliv. Denna stress 

påverkas av kommunikationsteknologin och dess användande. För att hålla balansbrädan vågrät, och 

därmed minska arbetsliv-privatliv konflikter, krävs att gränser upprätthålls och tydliggörs. Vid 

upprättandet av dessa gränser påverkas även individers mentala distansering samt förhållande mellan 

krav och kontroll positivt. När balans uppnås befinner sig arbetsliv och privatliv i synergi och 

organisationer och medarbetare kan blomstra, vid obalans uppstår det motsatta. Med utgångspunkt 

i världsbilden att organisationer strävar efter välmående och lönsamhet, är det strävan efter denna 

balans som vi tar med oss i fortskridandet av denna studie. 
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3. Metod  

Detta I detta kapitel presenteras och argumenteras det för valet av ett deduktivt tillvägagångssätt med en 

kvalitativ ansats (3.1) samt valet och insamling av teorier (3.2). En operationalisering (3.2.1), som illustreras 

i Tabell 1.0, tydliggör hur en innehållsanalys av teorierna (2.2–2.4) gett upphov till fyra huvudteman, vilka 

sedermera legat till grund för intervjufrågorna. Dessa huvudteman återfinns sedan i studiens resultat och 

analys (5.2–5.5). Metodkapitlet ämnar huvudsakligen belysa studiens tillvägagångssätt och påtala studiens 

bakomliggande förförståelse (3.1, 3.2, 3.2.1, 3.5) samt förtydliga studiens trovärdighet och applicerbarhet 

(3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4). Alltigenom metoden tydliggörs även studiens ram. 

       

3.1 Forskningsmetod 

Majoriteten av tidigare studier har gjorts utifrån en kvantitativ ansats och Mellner (2016) framhäver 

ett behov av att undersöka samspelet mellan mental distansering, individers upprättande av gränser, 

jobb kontroll och kommunikationsteknologi från en kvalitativ ansats. En kvalitativ studie kan 

således bemötande denna kunskapslucka. Vidare ansågs valet av en kvalitativ ansats lämpligast för 

att uppnå syftet med att kritisk granska managers hantering och upplevda effekter av 

kommunikationsteknologi i praktiken. Fördelar med att studera ämnet med en kvalitativ ansats är 

vidare att observationer och mönster kan uppmärksammas mellan teori och praktik (Bryman & 

Bell, 2015, s. 392–394).  

  

Ett deduktivt tillvägagångssätt tillämpades med intentionen att formulera syfte och frågeställning 

för studien, samt för att kunna ställa studien med dess empiri i förhållande till sedan tidigare 

existerande kunskap inom området (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.145, s.548–549). Detta 

förhållningssätt har även bidragit till ett tydliggörande av det analytiska ramverket (ibid.). Detta 

ledde även till Modell 1.0 vilken sedan användes för att precisera utformningen och insamlingen av 

empirin. Där vald teori och praktik möts eller går isär kan värdefulla implikationer för managers 

belysas. Valet gjordes att inte formulera hypoteser, vilket annars är vanligt förekommande vid ett 

deduktivt tillvägagångssätt (Saunders et al, 2012, s.143–149). Detta då samband inom och mellan 

valda teorier påvisats flertalet gånger och då denna studies syfte inte är att bestrida eller bevisa dessa 

tidigare teorier och empiriska belägg. Studiens tillvägagångssätt bidrar istället till en 

vidareutveckling och djup till existerande teorier genom att förklara och belysa effekterna som 

tidigare funna samband har på det moderna arbetslivet ur managers (på svenska arbetsplatser) 

perspektiv. 
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3.2 Insamling av teorier 

De valda teorierna har bidragit med begrepp som ligger till grund för insamling samt analys av 

empiri och används för att koda för stress och hur managers förhåller sig till och uppfattar 

kommunikationsteknologins effekter. Teorier och artiklar inom detta ämne har noga valts ut och 

granskats efter ett antal kriterier innan tillämpning till denna uppsats. Kriterierna bestod av om 

artiklarna var peer reviewed, citerade av andra forskare och hade ett rimligt utgivningsår samt var 

baserat på återkommande referat till forskare inom ämnet. En viktig aspekt för de artiklarna som 

berör smartphones, var att spannet för utgivningsåret inte översteg tio år då denna teknologi och 

dess användning utvecklas konstant. Artiklar kring annan kommunikationsteknologi, samt de som 

benämner dess effekter, tilläts ha ett längre tidsspann. Där möjlighet fanns att få tag i definitioner 

av koncepten från ursprungskällan (i vissa fall böcker) valdes detta för att få en förståelse för hur 

koncepten har utvecklats och för att minska eventuella tolkningsfel. Till stor del har Mellners (2016) 

artikel använts för att hitta relevanta begrepp och referenser för utvecklande av denna studies 

analysram. Mellners (2016) artikel är en relevant utgångspunkt för denna studie då den är nyligen 

publicerad samt är omfattande med 3 846 respondenter. Denna studie har genomförts i Sverige 

som skiljer sig gentemot andra länder där de valda teorierna härstammar från. Därav kan det 

argumenteras att teorierna som är utvalda inte är helt överförbara på det svenska arbetslivet. Dock 

är Mellners (2016) studie utformad i Sverige och påvisar att de diskuterade problemen existerar 

även här. 

 

Teorierna och artiklarna är hämtade från Mälardalens Högskolas samling av databaser där Google 

Scholar, ABI/INFORM Global och PsycARTICLES har tillämpats för uppsatsen 

litteraturgenomgång. Sökord som har använts i databassökningarna är; Boundary control, Boundary 

Management, Psychological detachment, Work-Life Conflict, Stress, Burnout, Job-Demand-Control, Job-Demand-

Control-Support, Smartphones, Information and Communication Technology.  

 

Vidare har teorierna kompletterats med en omvärldsanalys genom artiklar från dagstidningar såsom 

Dagens Nyheter. Dagstidningar syftar huvudsakligen till att rapportera nyheter samt är av en 

trovärdig karaktär då de är välrenommerade. 

3.2.1 Operationalisering 

Intervjufrågorna formulerades för att möjliggöra kodning för stress och andra negativa effekter i 

relation till kommunikationsteknologi och använde därför inte uttryckligen begreppet stress innan 

informanterna själva fört detta på tal. De öppna frågorna syftade till att få informanterna att 
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diskutera hur de uppfattar en situation i relation till frågeställningen (Saunders et al., 2012, s. 374–

375) och med detta förhoppningsvis nämna centrala begrepp för uppsatsen. När informanter 

nämnde begrepp som vanligen förekommer i forskning kring de valda teorierna såsom stress, 

flexibilitet, utbrändhet och konflikter, ställdes följdfrågor på dessa. Detta tillvägagångssätt valdes 

för att inte låta teorier, förförståelse eller eventuella värderingar från intervjuarna genomsyra 

frågorna och påverka informanternas respons. Även värdeord, negationer och ledande frågor 

undveks. 

  

Genom att ställa enkla, konkreta och specifika frågor kring beteenden och skeenden kunde 

informanternas känslor och tankar nås utan att dessa efterfrågats specifikt (Trost, 2010, s.95–97). 

Exempelvis ställdes frågan “Var anser du att gränsen mellan arbetsliv och privatliv går (eller inte 

går för den delen)? Har du en gräns?” när den underliggande frågan egentligen var “Har du svårt 

att sätta upp tydliga gränser mellan arbetslivet och privatlivet i och med den ökade användningen 

av kommunikationsteknologi efter arbetstid? Finns det någon konflikt mellan arbetslivet och 

privatlivet till följd av kommunikationsteknologin?”. Ett annat exempel är frågan som lyder “Vad 

använder du din smartphone till?”, med kodning för hur informanterna använder 

kommunikationsteknologi på och efter arbetstid och var de drar sina eventuella gränser. Frågan 

syftade även till att få informanterna att prata om hur de använder kommunikationsteknologin, i 

vilka situationer, samt hur de ställer sig till kommunikationsteknologi överlag. För att få en inblick 

i informanternas syn på omvärldens reaktion på kommunikationsteknologins ökade användning 

har två ställningstagande frågor formulerats. Dessa frågor belyser reglering av 

kommunikationsteknologin i Frankrike och Tyskland och kodar för hur informanterna ställer sig 

till en reglering av kommunikationsteknologi efter arbetstid. Intervjuerna avslutades med riktade 

frågor kring stress där ordvalen var mindre strikta då alla informanter vid det laget redan på eget 

initiativ berört stress i någon form. 

 

Frågorna som använts vid intervjuerna är framtagna utefter det analytiska ramverket och från 

ramverket framtagna huvudteman; förväntan på svar och tillgänglighet, arbetsbelastning, arbetsliv-

privatliv konflikter, kommunikationsteknologin och hanteringen av denna. Inom denna ram och 

utifrån tidigare forskningsresultat (och utifrån begreppen som via dessa visat sig vara väsentliga) 

har frågor sedermera formulerats. Kommunikationsteknologi genomsyrar frågorna och syftar till 

att koda för stress och informanternas relation till kommunikationsteknologin. 
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Tabell 1.0 nedan ämnar tydliggöra operationaliseringen av intervjufrågorna och är uppdelade i 

enlighet med ovan nämnda teman, samt utefter inlednings och avslutningsfrågor. För 

intervjufrågor, se bilaga 1. 

 

Tabell 1.0 - Operationalisering 

Tema Fråga Teori Tillämpning  

Bakgrund & 

Uppvärmningsfrågor 

A-L                - Syfte att få fram information om 

informanten och smartphones närvaro på 

arbetsplatsen. 

Tema 1:  

Förväntan på svar & 

Tillgänglighet 

1 - 16 Mental distansering (2.3) * 

& Kontroll av gränser 

(2.2). 

Kodning för stress, känslor och 

förväntningar på IKT**, användning av IKT 

efter arbetstid. Ställning till smartphones och 

IKT överlag samt policys och riktlinjer kring 

IKT. 

Tema 2:  

Arbetsbelastning 

17 - 21 Kontroll av gränser (2.1), 

Krav-kontroll modellen 

(2.4) 

Kodning för stress, indikationer på 

arbetsbelastning, IKTs inverkan på 

arbetsprocesser. 

Tema 3: 

Arbetsliv-Privatliv konflikter 

22 - 28 Mental distansering (2.3, 

arbete-privatliv konflikt 

(2.4), Kontroll av gränser 

(2.2), Krav-kontroll 

modellen (2.4). 

Kodning för hur informanterna ställer sig till 

gränser mellan arbete-privatliv, användning 

av IKT. 

Tema 4: 

Kommunikationsteknologi 

och dess hantering 

29 - 34 Mental distansering (2.3), 

Kontroll av gränser (2.2)  

Kodning för om stress påverkas av IKT, om 

IKT efter arbetstid är reglerad, hur stress 

hanteras på organisationen, vad stress är för 

informanten. 

Avslutningsfrågor M - P - Informanterna får möjlighet att tillägga 

övriga funderingar och eventuella framtida 

förändringar företaget kan tänkas genomföra 

rörande IKT och policys/riktlinjer kring 

detta. 

(2.X) * hänvisar till kapitel 2 

IKT** information- kommunikationsteknologi  

3.3 Insamling av Empiri 

Fördelen med valet av kvalitativa intervjuer är deras förmåga att bidra med hur informanterna 

tänker, känner, vilka erfarenheter de har och hur deras föreställningsvärld ser ut (Trost, 2010, s.43-
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44), vilket är i linje med studiens ändamål. För att skapa en öppen diskussion kring ämnet 

genomfördes en semistrukturerad intervjuform, där frågorna bestämts på förhand utan att 

tillhandahålla förutbestämda svarsalternativ och direkta tillvägagångssätt (men där informanten fått 

tillgång till temat och exempel på frågor för intervjun på förhand) (Trost, 2010, s.39–42; Saunders 

et al., 2012, s. 374–375). Semistrukturerade intervjuer var fördelaktiga då intervjuarna kunde ändra 

ordningen på frågorna under intervjun för att behålla ett naturligt flyt i konversationen, det 

möjliggjorde även följdfrågor (Saunders et al., 2012, s.374–375). Detta gav informanterna utrymme 

att utveckla sina svar alltefter sina tankegångar, men även när det var av intresse för studiens syfte. 

Det fångade även upp användningen och informanternas upplevelse av 

kommunikationsteknologin utifrån deras perspektiv. 

3.3.1. Urval och Tillvägagångssätt  

Utifrån uppsatsens frågeställningar och syfte formulerades kriterier för individer att intervjua. 

Existerande forskning har fokuserat på kommunikationsteknologins effekter på individer, inte 

specifikt på managers och deras hantering samt uppfattning. Av denna anledning finns det ett 

logiskt behov av att intervjua personer som har, eller har haft, en managementroll samt 

personalansvar. Detta gjordes för att få managers perspektiv på kommunikationsteknologi relaterat 

till frågeställningen, samt med förhoppningen att de kan bidra med information om sådant de 

observerat hos övriga medarbetare på arbetsplatsen. Organisationer valdes ut som kunde bidra med 

olika perspektiv utifrån olika storlek samt branscher, gemensamt för samtliga organisationer är att 

de har sina huvudkontor i Sverige. Denna variation ledde även till en variation i 

kommunikationsteknologins roll på arbetsplatsen. Personlig kontakt togs med företagen via mejl 

som sedan resulterade i en överenskommelse om en intervju. Det slutgiltiga urvalet blev åtta 

personer, där fem var kvinnor och tre män, vilket ansågs vara tillräckligt för att belysa ämnet. För 

stort urval leder till svårigheter i att djupgående analysera intervjuerna, rekommendationen för ett 

urval är därför från fyra upp till åtta personer (Trost, 2010, s.143). Vid kvalitativa studier är 

variationer inom den annars homogena populationen viktiga att framhäva (Trost, 2010, s.141). 

Informanterna är därför av olika kön och ålder, och innehar olika positioner samt kommer från en 

blandning av olika stora organisationer inom både privat och offentlig sektor. Informanter med 

respektive organisationer presenteras vidare i kapitel 4. 

 

Intervjuerna genomfördes mellan 2017-03-03 och 2017-05-04. Sju intervjuer genomfördes via ett 

fysiskt möte på en plats och tidpunkt vald av informanterna själva och varade cirka en timme 

vardera. Intervjuerna genomfördes med stängda dörrar i ett avskilt rum då omgivningen och 
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situationen som sådan kan ha en inverkan på kvalitativa intervjuer och dess utfall (Trost, 2010, 

s.65–66). En intervju utfördes via Skype på grund av geografisk distans och omständighet i att ta 

sig till en gemensam lokal för intervjun. Detta kan ha haft en inverkan på intervjuns utfall då 

relationsbildningen som annars sker vid ett fysiskt möte kan ha gått förlorad och svaren kan därav 

ha blivit mindre utförliga (Trost, 2010, s.65–66). Skype intervjun varade, likt de andra intervjuerna, 

cirka en timme.  

 

En pilotintervju genomfördes 2017-03-03 med en personalchef på en statlig myndighet vartefter 

en del frågor omformulerades för att öka frågornas objektivitet och öppenhet. Material insamlat 

från denna intervju har dock inte exkluderats från analysen, då intervjun belyser viktiga punkter 

från informanten som har arbetat med personalfrågor i över 20 år. Temana samt ordningsföljden 

av frågorna var i övrigt detsamma som för övriga intervjuer. Dock finns viss risk för att den 

förförståelse som de initiala frågorna genomsyrats av kan ha påverkat denna informants svar. Trots 

denna förförståelse särskilde sig svaren inte markant från de övriga sju intervjuerna. Därmed anses 

de initiala frågorna inte ha varit så objektiva att de påtagligt påverkat svaren, intervjun kan därför 

argumenteras vara väl utförd (Trost, 2010, s. 144). 

 

Intervjuerna startade i regel med några minuters löst konverserande för att avdramatisera 

situationen, tillsammans med en förklaring av intervjun och studiens syfte. Detta gjordes dock med 

restriktioner kring ordval för att inte utsätta informanten för intervjuarnas förutfattade åsikter. 

Intervjuerna genomfördes av två intervjuare varav den ena huvudsakligen ledde konversationen 

och den andra antecknade men inflikade med kommentarer vid behov för att fånga upp nyanser 

eller en djupare kontext. Det finns självfallet för och nackdelar med att använda sig av två 

intervjuare gentemot en informant. I detta fall ansågs det möjliggöra en större informationsmängd 

med en bättre förståelse (Trost, 2010, s.66–67). För att kunna gå tillbaka och analysera 

informanternas utförliga svar och för att möjliggöra direkta citat spelades alla intervjuer in, med 

informanternas godkännande. Utifrån inspelningarna gjordes transkriberingar som användes 

senare i analysen. Detta ansågs nödvändigt för att säkerställa att rätt information, från rätt 

informant förmedlades. 

3.3.2. Etik 

För att försäkra att informanternas integritet upprätthålls bör forskningsetiken tas hänsyn till 

(Saunders et al., 2012, s. 231–232). Undersökningen ska inte på något vis vara skadlig för deltagarna, 

bör säkerställa deltagarnas anonymitet och känslig information bör beaktas och framställas på ett 
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sådant sätt att deltagarna känner sig trygga i att dela med sig av sina erfarenheter (Saunders et al., 

2012, s. 231–232). Detta har tagits hänsyn till när intervjuernas genomfördes, vid behandling av 

informationen samt när analysen genomfördes. Valet av att anonymisera informanterna och 

organisationerna gjordes för att öka sannolikheten av att informanterna delar med sig av eventuellt 

känslig information som kan vara viktig för denna studie. Det skapar även en trygghet mellan 

informanterna och intervjuarna.  

 

En avvägning gjordes även mellan hur mycket av intervjuns innehåll och syfte som i förväg skulle 

lyftas inför informanterna. Informationen syftade till att delge informanterna en möjlighet till att 

aktivt fatta ett välgrundat val kring att delta eller ej (Trost, 2010, s.125). Det ansågs nödvändigt att 

klargöra för informanterna vad intervjun skulle komma att handla om, utan att påverka deras 

föreställningsvärld (ibid). En sammanfattande text författades därför med den information som 

ansågs vara nödvändig samt exempel på frågor, vilket skickades till samtliga informanter inför 

intervjun (se bilaga 2). 

3.4 Analys av Empiri  

Behandling av empirin påbörjades i anslutning till varje avslutad intervju där den viktigaste 

informationen sammanställdes, samt reflekterades och diskuterades kring. Detta gjordes för att 

viktiga generella intryck och kroppsspråk inte skulle glömmas bort eller blandas ihop med övriga 

intervjuer vid en senare analys av transkriberingarna. När samtliga intervjuer fullbordats 

analyserades intervjuerna utifrån vad som yttrats eller vad som inte tagits upp av informanterna, 

deras tonläge samt ordval och indikationer på hur den verkliga situationen på organisationerna ser 

ut ur informanternas synvinkel. Utifrån anteckningar, avlyssning och intryck jämfördes intervjuerna 

med varandra för att granska om några likheter kunde påträffas, samt för att se vad som skilde 

intervjuerna åt. 

 

En reducering av informationsinsamling har även gjorts för att fokusera, välja ut, förenkla och 

transformera den insamlade data till ett mer hanterbart urval med anledning att skapa värde av data 

(Ghauri & Grønhaug, 2010, s. 199–200). Öppen kodning har använts för att bryta ner materialet 

och där kategorier och teman identifierats för att sedan organiseras och komprimeras till 

information som slutsatser kunnat dras från (ibid). Kategoriseringen och temana är skapade från 

en innehållsanalys av teorin. Temana återfinns i operationaliseringen och ligger till grund för 

strukturen som används för analysen. Vikten med öppen kodning är att ett öppet sinne bibehålls 

och låter materialet tala för sig själv (Trost, 2010, s. 155), därav har detta förhållningssätt använts 
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för att inte dra förhastade slutsatser utifrån förförståelsen. Frekventa seminarium under arbetets 

gång har medfört konstruktiv kritik vilket minskat risken för trångsynthet och ytterligare 

möjliggjort ett öppnare sinne och reflektion över empiri och tillvägagångssätt (Shenton, 2004; 

Bryman & Bell, 2015, s. 49–52, s.399–404). Empirin har även kompletterats med tidigare 

utvecklade teorier och tillhörande begrepp från kapitel två. Empirin har således vid en analys ämnat 

skapa ett djup till teorierna, och utveckla den förståelse som teorierna bidrar med. För att tydliggöra 

hur managers på svenska arbetsplatser hanterar och upplever kommunikationsteknologi, togs 

Modell 2.0 fram. Fortsättningsvis har alternativa perspektiv, till teorierna och den balans som lyfts 

i Modell 1.0, kunnat lyftas där teori och praktik skilt sig. Detta har gjorts med avsikt att skapa en 

förståelse för om kommunikationsteknologi bör hanteras utefter synsättet att uppkopplad och 

avkopplad är varandras motsatser. 

3.5 Förhållningssätt till Studien 

Vad om för denna studie ansetts vara av vikt, och vad transparensen av denna studie ämnat bidra 

till, är studiens trovärdighet. Trovärdighet har tagits hänsyn till genom att visa; att det insamlade 

materialet är av relevans för denna studies frågeställning, att behandling och analys av materialet 

har skett på ett seriöst sätt, att en medvetenhet om etik har genomsyrat studien och att en diskussion 

förs rörande etik (Trost, 2010, s. 133–134). Reliabiliteten i en kvalitativ studie som denna säkerställs 

i en högre grad när informanterna garanteras anonymitet och att information behandlas 

konfidentiellt (Saunders et al., 2012, s. 231). Av denna anledning har informanterna och deras 

organisationer tilldelats pseudonymer.  

 

Som intervjuare och upphovsmakare av denna studie anses det inte vara möjligt att helt och fullt 

förhålla sig objektivt, detta då observatörer oundvikligen blir en del av vad som observeras 

(Alvesson & Deetz, 2000, s. 74–76; Easterby-Smith, Thorpe & Lowe, 2002, s.30). Inte heller kan 

total objektivitet säkerställas ur informanternas avseende då de bidragit med subjektiva svar. 

Intervjufrågorna utformades ändock med intentionen att vara så objektiva som möjligt, med väl 

övervägda ordval, för att skapa ett ramverk där intervjuarnas eventuella subjektivitet inte skulle 

påverka intervjusituationen. Alvesson och Deetz (2000, s. 74–80) hävdar att forskare är som bäst 

intersubjektiva då det är de som utformar frågor och ställer dessa frågor i strävan efter ett resultat 

som antingen kompletterar eller bestrider konstaterade teorier.  

 

Kunskap utvecklas i utbyten mellan människor i sociala relationer, och människor har i denna 

studie ansätts driva forskningen (Easterby-Smith et al., 2002, s.30). Som följd av synen på att 
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verkligheten är socialt konstruerad är kontexten av betydelse i skapandet av förståelse, vilket 

föranlett att generaliseringar inte kunnat åstadkommas (ibid.). Fortsättningsvis är människor olika, 

och då kontexten har betydelse för empiriinsamlingen kan det anses vara svårt att föra över 

resultatet från denna studie på andra människor och situationer. Det blir därför upp till var och en 

att avgöra om den beskrivning som angetts ovan gör resultatet relevant och överförbart till andra 

kontext och människor (Shenton, 2004). Dock poängterar Flyvbjerg (2006) att enstaka 

‘case/individer’ inte ska försummas då just det unika i enskilda fall kan frambringa en förståelse för 

ett ämne eller belysa ett alternativt perspektiv vilket är i enlighet med denna studie. 
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4. Introduktion av Informanter  

I detta kapitel presenteras informanterna med respektive organisation (4.1–4.8) för att ge en bild av vad 

deras upplevelse av kommunikationsteknologi, samt vad deras hantering av kommunikationsteknologi 

grundar sig i. Detta är av intresse för att få en bredare bild av informanternas olika roller i arbetslivet samt 

privatlivet, då detta påverkar hur de ställer sig till kommunikationsteknologin. Namnen och organisationerna 

har ändrats för att bibehålla informanternas anonymitet.  

       

4.1 Susanne, Statlig Myndighet 

Susanne är personalchef på Statlig Myndighet och har jobbat med personalfrågor i över 20 år. Den 

tjänst hon besitter sedan närmare tio år tillbaka innebär att sätta riktlinjer för hur arbetsgivarskapet 

ska utövas, samt att bidra med coaching och stöd för chefer. Susanne är i sextioårsåldern, lever 

tillsammans med sin man och har ett vuxet barn. Statlig Myndighet har omkring 1 000 anställda 

där Susanne ansvarar för en personalsektion med omkring 15 anställda. Susanne har en smartphone 

som hon tilldelats av Statlig Myndighet, hon har även en privat smartphone. Alla chefer i 

organisationen tilldelas en smartphone där olika paket tilldelas beroende på individens uppdrag.  

4.2 Birgitta, Banksektorn 

Birgitta har arbetat på Banksektorn i över 30 år i olika roller, bland annat som personalchef. Nu 

arbetar hon som personalassistent på HR avdelningen och har som uppgift att ge stöd till chefer 

och medarbetare. Birgitta har en smartphone som tilldelats av organisationen men som även 

används privat. Vilka medarbetare som tilldelas en smartphone är beroende på vilken roll de har. 

Birgitta är i femtioårsåldern, ogift och har inga barn. Birgitta anser sig ha stor kännedom om 

företaget och goda kunskaper om företagets ambitioner. Hon har även varit med under stora 

utvecklingsperioder i företaget vilket bland annat innefattat kommunikationsteknologi. 

Banksektorn har omkring 150 anställda. 

4.3 Olivia, Offentliga Tjänster 

Olivia som är avdelningschefen för verksamhetsstöd och IT har arbetat cirka tre år för Offentliga 

Tjänster. Olivia är i femtioårsåldern, gift, har två vuxna barn och har arbetat under hela sin karriär 

med verksamhets och IT frågor. Tidigare har hon även jobbat på ett internationellt företag som 

hade ett tydligt regelverk för kommunikationsteknologi. Olivia ansvarar för verksamhetsutveckling, 

IT frågor samt kontorsservice på Offentliga Tjänster. Offentliga Tjänster är en organisation med 
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omkring 200 anställda. Organisationen har genomgått en stor omorganisering där även beslutet 

togs att alla medarbetare skulle tilldelas en smartphone. 

4.4 Kent, Konsumentföretaget 

Kent har arbetat som HR Business Partner för Konsumentföretaget i över fem år och har arbetat 

med HR frågor under hela sin karriär. Den huvudsakliga uppgiften Kent har är att få 

Konsumentföretagets ledare att fatta så bra beslut som möjligt angående deras medarbetare, vilket 

i sin tur ska generera en vinst för företaget. Kent är i trettioårsåldern, sambo och har ett barn i 

förskoleåldern. Konsumentföretaget har över 2 000 anställda och finns i över 20 länder. Kent har 

en arbetstelefon som han även använder privat. På huvudkontoret har alla medarbetare en 

smartphone. 

4.5 Ingrid, Informationsteknologi 

Ingrid har arbetat på det internationella Informationsteknologiföretaget i cirka fyra år med ansvar 

för hela den svenska HR agendan. Ingrid lever med sin man och sina två barn som är i 

lågstadieåldern och har arbetat med HR hela sitt yrkesverksamma liv. Ingrid har en smartphone 

som hon tilldelats av företaget vilken även används som hennes privata smartphone. Enligt Ingrid 

har cirka 80 % av personalstyrkan tilldelats smartphones från arbetsgivaren. Resterande 20 % 

besitter tjänster där smartphones inte ansetts nödvändigt för det dagliga arbetet. 

Informationsteknologi har cirka 2 500 medarbetare i ett tjugotal europeiska länder med 

huvudkontor i Sverige.  

4.6 Erik, Egenföretagare 

Erik är i trettioårsåldern och lever tillsammans med sin fru och två barn som är i förskole- och 

lågstadieåldern. Han driver sedan några år tillbaka ett aktiebolag med ett tiotal anställda. Hans roll 

som VD innebär att han har det övergripande ansvaret för verksamheten och dess personal. På 

företaget tilldelas alla anställda en smartphone i syfte att möjliggöra kontakt med varandra när de 

befinner sig på olika projekt. Då arbetstelefonen är till för arbetet har medarbetarna även en privat 

smartphone. Erik däremot har endast en arbetstelefon, och så har även en av de andra anställda 

med ledande befattning. 
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4.7 Sandra, Statlig Myndighet 

Sandra arbetar i dagsläget med företagsekonomi och har från tidigare i sin karriär flera års 

erfarenhet av personalfrågor. Hon har arbetat på Statlig Myndighet i över tio år i olika roller. Hon 

har en smartphone som tilldelats av arbetsgivaren vilken även används privat. Sandra är i 

fyrtioårsåldern, gift och har tre barn i låg-/ mellanstadieåldern. Statlig Myndighet har omkring 1 

000 anställda där alla chefer tilldelas smartphones, i övrig tilldelas olika paket av smartphones 

beroende på de anställdas uppdrag. 

4.8 Torbjörn, Tillverkningsindustri 

Torbjörn arbetar sedan över fem år tillbaka som VD för Tillverkningsindustri och har cirka tio års 

tidigare erfarenhet av liknande arbete, då som enhetschef för ett multinationellt företag. Torbjörns 

tjänst innebär ett övergripande ansvar för att hela verksamheten ska växa och må bra, samt att se 

till att all personal trivs på arbetsplatsen. Torbjörn är i sextioårsåldern, lever tillsammans med sin 

fru och har fem vuxna barn. Företaget har ett sextiotal medarbetare och tiotalet tjänstemän har 

tilldelats arbetstelefoner. De flesta använder, liksom Torbjörn, arbetstelefonen även privat. 
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5. Resultat och Analys 

I detta kapitel presenteras empirin (5.2–5.5) utifrån de fyra huvudteman som utvecklats i 

operationaliseringen. Informanternas övergripande relation till kommunikationsteknologi (5.1) presenteras 

först för att bidra med en förståelse för hur de ser på och upplever kommunikationsteknologi, samt hur de 

använder sig av det i praktiken. Empirin analyseras i relation till begreppen från teorin (2.1–2.4) för att 

genom informanternas uppfattningar av kommunikationsteknologi, synliggöra likheter och skillnader mellan 

teoretiska förväntningar och praktik. En fördjupad diskussion samt innebörden av detta presenteras senare 

i kapitel 6. 

       

5.1 Övergripande relation till kommunikationsteknologi  

Alla informanter som intervjuades har en smartphone som tillhandahållits av organisationen, men 

som även används privat. Undantaget är Susanne som har en privat smartphone utöver 

arbetstelefonen. Dock har Susanne alltid med sig sin arbetstelefon i den händelse att en 

nödsituation uppstår, vilket tyder på att hon känner av någon form av outtalat krav på sig gällande 

detta. Dock hävdar hon att det inte berör henne i negativ bemärkelse, utan att det underlättar 

hennes vardag. Detta tyder på att Susanne upplever arbetstillfredsställelse som följd av 

kommunikationsteknologin. Av informanterna framkom det att de vanligaste 

användningsområdena för smartphones i arbetsrelaterade ärenden är att ringa, mejla, använda 

kalendern, skriva anteckningar, söka information etcetera. Olivia konstaterar “Jag lever med den, jag 

sover med den! Jag är nog ganska handikappad om jag inte har den!”. Resterande informanter hade 

en liknande relation till kommunikationsteknologi och antydde att detta är normen på den moderna 

arbetsplatsen. Beroende på roll och arbetsuppgifter inom de olika organisationerna varierar det 

vilka medarbetare som tilldelas en smartphone, då vissa roller kräver smartphones som hjälpmedel 

vid arbetsuppgifterna. Informanterna talar om att de som har, eller är i behov av, flexibelt arbete 

såväl geografiskt som tidsmässigt tilldelas smartphones, vilket tyder på teknologins roll i det flexibla 

arbetslivet. Undantaget är Offentliga Tjänster och Egenföretaget som delat ut smartphones till alla 

sina medarbetare. I dessa fall handlar det om att öka informationsutbytet och möjligheten till 

kommunikation under dagen. Olivia på Offentliga Tjänster poängterade att de flesta medarbetarna 

lämnar kvar sina smartphones på arbetsplatsen när de går hem, vilket hon tidigare i karriären aldrig 

varit med om. Beteendet, anser hon, genomsyrar hela företaget: från tjänstemän som har haft 

smartphones länge till de som nyligen tilldelats en. Olivia förklarar att verksamheten värdesätter 

separation mellan arbetsliv och privatliv. Hon konstaterar “När du går från jobbet, så går du från 

jobbet. Oavsett om vi är digitala eller inte så har vi gått från jobbet… det är en styrka att vi har 



Nilsson & Ulriksson, 2017 

30 
 

lyckats behålla detta.”. Detta tyder på att Offentliga Tjänster har en stark kultur kring 

medarbetarnas tillgänglighet med tydliga gränser (2.2)4 och förväntningar på varandra.  

 

Under intervjuernas gång diskuterades fördelar och nackdelar med kommunikationsteknologi. 

Fördelar som framkom är i linje med tidigare forskning (2.1–2.4) och innefattar bland annat 

flexibiliteten som kommunikationsteknologin medför, vilket öppnar upp för möjligheten till att 

arbeta fritt, när man vill och vart man vill. Individer är produktiva olika tider på dygnet och Ingrid 

poängterar att hon är lite av en “nattuggla” som föredrar att arbeta på kvällen. Kent och Ingrid 

förklarar att det finns vissa förväntningar från medarbetare kring vad en attraktiv arbetsgivare ska 

erbjuda. Högt upp på potentiella medarbetares lista är förväntan på flexibla arbetsförhållanden, 

vilket arbetsgivare behöver möta för att vara konkurrenskraftiga. Ingrid poängterar att teknologin 

är en förutsättning för arbetslivet 2017 och att det är vad som efterfrågas: 

“Jag tror inte att leverera och prestera i 2017 handlar om att sitta på kontoret och 
vara på kontoret 8 timmar per dag, utan det handlar om vad man ska leverera. Och 
att kunna tillhandahålla flexibilitet i både arbetslivet och var man sitter...” 

 

Kent argumenterar att kommunikationsteknologin för Konsumentföretaget är viktig, då de har sina 

chefer på distans (i olika länder och kontor). Kommunikationsteknologin fungerar som ett verktyg 

och hjälper dem att vara närvarande, samt underlättar informationsspridningen konstaterar han. 

Av detta kan det utläsa att olika branscher och organisationer överlag har olika behov av 

kommunikationsteknologi och att den därför bör hanteras därefter. Det konstateras vidare av Kent, 

Erik, Sandra och Ingrid att kommunikationsteknologin skapar en friare roll för småbarnsföräldrar 

där medarbetare kan anpassa sig efter hämtning/lämning på dagis och arbeta hemifrån om det 

behövs. 

 

Erik hävdar att “Det finns en nyttoeffekt av det [kommunikationsteknologi], och lika stor som 

nyttoeffekten är så finns det en negativ effekt. Och det är ju just det här med uppkopplingen. Det 

är det att du aldrig är riktigt ledig.”. Kent poängterar ”Nackdelen kan säkert vara att man har svårt 

att stänga av: När ska man jobba, när ska man inte jobba. Om det någonstans är otydligt.”. Likt 

vad tidigare forskning (2.2–2.3) antyder kan kommunikationsteknologin således försvåra anställdas 

mentala distansering och gränsdragning. Under intervjuerna framkom fler nackdelar såsom mycket 

mejl och meddelanden, samt att medarbetare inte tar kontakt med varandra på samma sätt som de 

                                                 
4 Allt genom detta kapitel hänvisas de teoretiska begreppen till avsnitt i kapitel två (2.1-2.4) om inte specifika forskare 
anges som referens. 
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gjorde innan kommunikationsteknologins genomslag. Kent diskuterar att teknologins framfart har 

gjort att kunderna och samhället begär en snabbare utveckling och responstid, vilket är svårt för 

organisationer att möta. Detta kan vara en bidragande faktor till varför medarbetarna tar arbetet 

med sig hem, och varför medarbetare känner sig stressade. Dock anser Birgitta att det inte finns 

några nackdelar med kommunikationsteknologin om det “...används på rätt sätt”. Hon förklarar 

att det är upp till individen själv hur de använder sig av kommunikationsteknologi, och att inte 

arbeta för mycket. Detta antyder ett möjligt problem; om medarbetarna inte får rätt förutsättningar 

för att sätta dessa gränser själva, riskerar de att arbeta för mycket gentemot vad som egentligen 

förväntas av dem, vilket enligt tidigare forskning leder till stress (2.1–2.4). 

 

Birgitta fortsätter med att förklara att individer är i olika perioder i livet och att de måste få 

bestämma själv när de kan arbeta: “Ibland passar det inte att läsa mail på helger, ibland funkar det.”. 

Samtidigt indikerar hon att vissa chefer skickar mejl på kvällarna till sina medarbetare eller 

underchefer, och att dessa mejl inte kan ignoreras. Därmed kan det utläsas att medarbetare i 

praktiken inte alltid kan bestämma själva och att det finns outtalade krav på att vara konstant 

kontaktbar. Dock poängterar Birgitta att medarbetare försöker säga till cheferna att ett sådant 

beteende stressar medarbetare, och att de istället bör skicka mejlen nästkommande dag. Även 

Sandra diskuterade mejlande utanför arbetstid och betonade att det inte bidrar till ett bra klimat när 

kollegor och chefer mejlar mitt i natten. Hon anser att det är ett stressande och osunt beteende. 

Trots detta händer det att Sandra själv skickar mejl till kollegor mitt i natten. Hanteringen av mejlen 

kan tolkas som ett stort problem då de på Statlig Myndighet till och med gått utbildningar i hur 

detta ska hanteras. Dock kvarstår mejlande efter arbetstid, vilket kan tolkas som att kulturen inte 

har följt i utbildningarnas fotspår. Det kan således urskiljas att vissa saker är lättare sagt än gjort. 

Flera informanter framhäver möjligheten till fördröjning av mejl, Susanne anser att det annars leder 

till “... att medarbetare tror att man måste svara.". Uttalat eller ej, uppstår förväntningar på 

tillgänglighet i och med kommunikationsteknologin, och Olivia poängterar att medarbetare 

behöver ha disciplin på sig själva kring när de är tillgängliga eller inte. Detta tydliggör det rådande 

individfokuset på den moderna arbetsplatsen och att individer således själva förväntas sätta upp 

gränser (Allvin et al., 2006, s.38). Susanne ställer sig delvis frågande till den frihet som teknologin 

vanligen anses medföra: 

“Är det verkligen den egna friheten eller är det bara en myt? Att jag tror att jag 
bestämmer själv så kanske det bidrar istället till att jag ökar mitt tempo... det måste ju 
bli viktigt att leva också. Det kan ju inte bara vara att vi ska vara på jobbet jämt. Jag 
tycker det är helt galet.” 
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Susanne indikerar att kommunikationsteknologi möjliggör för medarbetare att själva bestämma 

över arbetstider, och att friheten i regel ses som positiv. I själva verket finns dock risken att 

medarbetare, i och med friheten, inte bara omfördelar arbetstid, utan även arbetar mer än vad som 

egentligen krävs. Bara för att de kan, och för att de då tror att de bör, i likhet med vad som uttryckts 

av Allvin et al. (2006, s.38). Ingrid fortsätter i ett liknande spår och reflekterar i likhet med Wright 

et al. (2014) kring att smartphones kan bli ett beroende: 

“Sen tror jag generellt om jag tittar på mina barn... det är lätt att bli beroende av alla 
appar och alla sociala medier och så vidare. Det handlar om att ha någon disciplin 
om man har svårt att låta bli.” 

 

Vidare poängterar både Susanne, Birgitta och Ingrid att relationen till kommunikationsteknologin 

kan vara en generationsfråga gällande hur man som medarbetare vill bli kontaktad vid 

arbetsrelaterade ärenden. Ingrid påpekar att 80–90-talisterna, till skillnad mot 40–50-talisternas, inte 

vill att man ringer utan föredrar skriftlig kommunikation. Detta talar för att 

kommunikationsteknologin måste anpassas utifrån personalens mångfald och preferenser i linje 

med Ammons (2013). 

5.2 Förväntan på svar och Tillgänglighet  

Övergripande ansåg informanterna att arbetslivet har förändrats under de senaste fem till tio åren. 

Birgitta poängterar att idag tar man med sig smartphonen och datorn hem, och att fler ringer efter 

kontorstid. Hon fortsatte med att förklara att man är mer flexibel i arbetslivet och att det påverkar 

arbetssättet, tillgängligheten samt att privatlivet och arbetslivet sammanväver mer idag. “Gränserna 

suddas ut rätt hårt, de flyter i varandra. När folk är hemma för vård av barn så vobbar5 de istället.”, 

konstaterar hon. Dock poängterar Erik och Torbjörn att det skiljer sig mellan olika industrier om 

anställda fysiskt kan ta med sig arbetet hem, och därmed skiljer sig även förväntningar på 

tillgängligheten. 

 

Informanterna betonar att kontroll av gränser är ett stort eget ansvar samt att det i likhet med 

Ammons (2013) är otroligt individuellt vad som passar från en individ till en annan. Kent diskuterar 

att det förr var facket tillsammans med arbetsgivaren bestämde när anställda skulle arbeta men: 

“Nu ska man alltså sätta dessa gränserna själv, det är en omställning, beteende förändring som 

kommer ske. Som behöver ske.”. Kent reflekterar kring att medarbetare som inte kan eller känner 

                                                 
5 En vidareutveckling av begreppet VAB (vård av barn) till ordleken VOB där föräldrar jobbar hemifrån när de är 
hemma för vård av barn. 
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sig bekväma med att sätta gränserna själva behöver få hjälp och instrueras i hur de ska hantera 

detta. Vilket tyder på arbetsgivarens ansvar i hantering av kommunikationsteknologi och 

säkerställandet av individers välmående. 

 

Enligt informanterna innebär flexibiliteten med kommunikationsteknologin en ökad tillgänglighet 

och indirekt en högre förväntan på snabba svar. Susanne är nöjd med sin tillvaro men känner 

ändock att tillgängligheten gör det svårt att sätta gränser (2.2). Hon betonar att hon hela livet har 

arbetat mycket och understryker att hon själv förväntas hålla en balans. Informanterna enas kring 

att tillgängligheten är påtaglig, men också kring att de är nöjda med sin arbetssituation och att 

tillgängligheten därför inte är en börda, eller ses som negativ för dem. Informanterna instämmer 

med Diaz et al. (2012) då de lyfter både negativa och positiva effekter av tillgängligheten, och 

påvisar således kommunikationsteknologins dubbelsidiga effekt. Kent och framhäver att 

arbetslivserfarenhet möjliggör för medarbetare att prioritera sin tid och sina uppgifter bättre, och 

att tillgängligheten utanför arbetstid då inte påverkas i lika hög grad. Med rutiner och erfarenhet 

hävdar Kent att förväntningarna på medarbetarna blir tydligare. Detta antyder att problemet kan 

vara större för nyrekryterade än rutinerade medarbetare. Erik hävdar även att högre befattningar 

innebär att man ständigt är uppkopplad och därmed alltid bär med sig arbetet. Detta, säger han, 

skapar en svår balansgång gällande att inte låta arbetet inkräkta för mycket på privatlivet. Denna 

reflektion tyder på en medvetenhet kring att en obalans i enlighet med Diaz et al.  (2012) riskerar 

att skapa arbetsliv-privatliv konflikter, samt vikten av mental distansering (2.3). Erik klargör att 

hans svar på mejl och telefonsamtal påverkar kedjan bakåt. Vid uteblivet svar från honom kan hela 

projekt stanna upp då personer inväntar respons för att ta sig vidare i sitt arbete. Han påpekar 

vidare att den största risken med kommunikationsteknologi är att medarbetare själva måste finna 

tid för återhämtning. Erik uttrycker: 

“Fördelen är ju det att man kan lura sig själv i och säga det att jag kan jobba mycket 
stundtals men då får jag försöka kompensera mig själv och vara ledig. Problemet är 
det att kompensationen för att vara ledig, den infinner sig aldrig.” 

 

Informanterna hanterar sin arbetstelefon olika hemmavid men har samma målsättning, vilket är att 

få koppla av (2.3). Olivia stänger alltid av ljudet på mobilen. Kent har stängt av pushnotiser och 

ljud som visar inkommande mejl. Han hävdar att en ljudsignal för varje mejl höjer stressnivån och 

kan bli en stressfaktor. Det aktiva valet är viktigt och Kent värdesätter att själv kunna kontrollera 

när och var han öppnar upp sin mejl, utefter vad som passar honom. Sandra har ett liknande 

resonemang och särskiljer på det aktiva valet och krav (2.4), där hon upplever det stressande att bli 

kontaktad efter arbetstid men inte att själv ta med arbetet hem: “Det är en sak att ta med sig arbetet 
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hem och det är en annan sak att bli kontaktad utanför arbetstid.”. Detta tyder i enlighet med 

Karasek (1979) på vikten av individers kontroll. För att inte störa medarbetare på kvällen är Birgitta 

noggrann med att lägga mejl i utkast och sedan skicka dem dagen därpå, vilket visar att Brigitta är 

medveten om att mejl efter arbetstid inte tas väl emot. Susanne kollar ofta sin mejl hemma under 

frukosten, men hon hävdar att hon är tydlig med att det är hennes personliga val att göra så för att 

få bort mejlen och kunna fokusera på andra saker under dagen. Detta kan tolkas som att Susannes 

arbetsuppgifter inte ryms i hennes arbetstid. Kent upplever att det är roligt att kolla mejlen på 

kvällen, och att det hjälper honom planera och kontrollera arbetet.  

 

Gemensamt för informanterna är att tillgängligheten och arbete hemifrån är ett aktivt val som inte 

bekommer dem. Tvärtom ses det som en förmån att kunna arbeta på det viset. Vad som 

framkommer är att de alla hanterar sitt arbete på sitt sätt och inte vill bli reglerade av andra. Det är 

andras påtryckningar efter arbetstid som upplevs stressande, inte det individuella valet att arbeta. 

Susanne är medveten om hur mejlkontakt kvällstid kan uppfattas och uttrycker: 

“... det finns inga som helst krav [att svara]. Jag blir nästan provocerad om någon 
svarar mig! Det händer att en del gör det och då brukar jag vara väldigt noga och gå 
in och säga att du, det här var min grej att jag skrev, men du ska inte svara. Jag följer 
upp det väldigt noga.” 

  

Med sitt beteende sänder dock Susanne en signal till medarbetare att det är okej att svara efter 

arbetstid, trots att hon tydligt förmedlar att medarbetarna inte ska arbeta då. Således bidrar hon till 

en kultur med arbete på kvällstid. Detta skapar en ond cirkel där övriga medarbetare också vill ‘få 

bort’ mejlen ur inkorgen på kvällen för att kunna fokusera på sina huvudsakliga arbetsuppgifter 

dagen efter. Informanterna konstaterar att om det är ett akut ärende ringer de istället för att mejla, 

vilket tyder på att många av de mejl de mottar inte är akuta och därmed faktiskt kan vänta till dagen 

efter. Detta talar för att individer egentligen inte behöver vara uppkopplade efter arbetstid, men att 

de väljer att vara det ändå. 

5.3 Arbetsbelastning  

Informanterna har alla någon slags flexibel arbetstid, dock gäller det inte för alla anställda på deras 

respektive företag. Somliga kan ha bestämda arbetstider och detta är beroende på arbetsuppgifter 

samt roller i organisationerna. Eftersom majoriteten av informanterna är högt uppsatta ser deras 

vardag enligt dem själva i mångt och mycket annorlunda ut gentemot många av deras medarbetare. 

De antyder att det råder en distinktion mellan de olika roller som existerar inom organisationen, 

eller mellan olika yrken, och de förväntningar som finns på dessa. Olivia förklarar att hon ofta inte 
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hinner med sina arbetsuppgifter under dagen, då många oplanerade situationer uppstår som hon 

måste ta tag i. Vid sådana tillfällen måste hon avsätta tid för att besvara mejl och hantera andra 

saker på kvällen då hon annars hamnar efter i arbetet. Liknande situationer förekom även hos de 

andra informanterna, vilket gör att de inte alltid kan planera sina dagar i förväg. Även avbrott i 

form av exempelvis mejl och telefonsamtal kan påverka den dagliga tidsåtgången, då det beroende 

på situation kan ta tid att återgå till sina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som inte hinns med under 

dagen kan då behöva lösas kvällstid. Erik uttrycker att “Det [avbrott] är en tidstjuv.”. Han fortsätter 

diskutera att som egenföretagare skulle han behöva lägga ner motsvarande mer än två 

heltidstjänster för att allt han vill få gjort ska rymmas i arbetstiden. Birgitta, Sandra och Susanne 

känner att arbetstiden räcker till för att utföra sina arbetsuppgifter, och antyder därmed att 

kvällsarbete beror på andra orsaker än på för hög arbetsbelastning. Som antytts tidigare skapar 

kommunikationsteknologin en möjlighet till omfördelning av arbetstid, inte nödvändigtvis en 

utökning. Denna möjlighet till omfördelning kan argumenteras komma sig av den kontroll som 

kommunikationsteknologi medför (Grönlund, 2007; Karasek, 1979). Ingrid hävdar att: 

“... många jobb skulle jag säga så kan du jobba hur mycket som helst och hur länge 
som helst. Det jag tror att, en viktig fråga är, att alla blir duktiga på att prioritera och 
att välja bort. [Det] handlar om att ha lite disciplin.” 

 

Birgitta poängterar att medarbetare inte ska arbeta på kvällar och helger. Hon konstaterar att denna 

tid egentligen är till för återhämtning, det vill säga mental distansering (2.3), och att det finns en 

anledning till varför det finns lagar i form av dygnsvila. Trots detta är Birgitta inget undantag, då 

även hon ibland arbetar dessa tider. Kent å sin sida förklarar att det under vissa perioder med mer 

att göra, är svårare att släppa arbetet: 

“Det går i vågor. Det har att göra med arbetsbelastningen. För att jag ska inte påstå 
att den digitala framfarten gör att jag kan släppa jobbet utan det har med om jag har 
mycket att göra.” 

 

Olivia känner att hon kan släppa arbetet när hon går hem, men det händer att hon jobbar över för 

att hinna med sina arbetsuppgifter och påpekar att det är viktigt att prioritera. Birgitta betonar att 

hon är duktig på att släppa arbetet när hon går hem och tror att detta gäller medarbetare överlag 

på Banksektorn. Emellertid nämner hon att det är svårare att släppa arbetet, rent tankemässigt (2.3), 

när man arbetar i vissa projekt och antyder att arbetstiden i perioder inte räcker till. Detta diskuterar 

även Susanne som framhäver att vissa medarbetare lever med och är sina projekt, och att det kan 

uppfattas “...som ett hån” om det uttrycks att de inte får fortsätta arbetet tankemässigt utanför de 

förutbestämda arbetstiderna. Detta kan emellertid tolkas som att det är arbetsbelastningen, snarare 
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än den konstanta uppkopplingen, som orsakar bristande mental distansering (2.3). Det kan här 

läsas in att det är viktigt att arbetsgivare säkerställer att anställdas arbetsuppgifter och arbetstid står 

i proportion till varandra. Om arbetsuppgifterna inte ryms i arbetstiden hjälper det inte att reglera 

kommunikationsteknologin. Vid perioder av hög arbetsbelastning upplevs faktumet att exempelvis 

mejlen går att ta med hem snarare som en lösning än ett problem, även om det är på bekostnad av 

den mentala distanseringen (2.3), då det ger en möjlighet till att jobba undan. Även situationer då 

förväntningar är oklara uppfattas ligga till grund för svårigheter till mental distansering (2.3), vilket 

talar för att en dialog kring förväntningar på tillgänglighet är önskvärt. Kent förringar 

kommunikationsteknologins roll i försvårandet av mental distansering (2.3) och lyfter istället 

bristen på tydliga förväntningar som en bidragande faktor. Gemensamt för informanterna är att 

kommunikationsteknologi ses som ett användbart verktyg, inte som ett nödvändigt ont. 

5.4 Arbetsliv-privatliv konflikter 

Informanterna är i olika åldrar och har olika livssituationer men känner alla att de trivs med att 

arbetsliv och privatliv hänger ihop. Det framgår att de har anpassat sin livssituation till arbetet och 

vice versa och fått fram en balans som fungerar för dem. Den mentalitet som informanterna har 

påverkar således den inställning och attityd de har till kommunikationsteknologins roll i deras liv. 

Susan, Olivia, Kent, Ingrid och Erik hävdar att det är deras personlighetstyp som påverkar hur de 

ser på arbetet, och att det är ett medvetet val de gjort när de har tagit på sig den roll de har med de 

förväntningar som följer. Erik uttrycker apropå sin otydliga gräns mellan arbetsliv och privatliv 

(2.2–2.4) att:  

“För mig så är det naturligt eftersom jag definierar min personlighet med mitt arbete. 
På det sättet är arbetet en del av det jag är. På det sättet så är det om man vill kalla det 
för en del av min hobby.” 

  

Susanne har en annan inställning till arbetet. Trots att hon tycker om att arbeta mycket, så gör hon 

en distinktion mellan arbete och fritid “... jag är ju inte mitt jobb. Jag arbetar som personalchef, men 

jag är något helt annat.”. För Sandra har hennes barn varit en hjälp i att balansera arbetslivet och 

privatlivet. Hon förklarar att: “Barn tillåter inte att jag jobbar jämt, de ställer krav på att jag är där, 

inte bara fysiskt och jag måste stänga av ibland.”. Sandra förklarade att innan hon hade barn 

arbetade hon hela tiden och kunde inte mentalt distansera (2.3) sig, och att arbetet gick ut över 

hennes privatliv. I detta fall kan det utläsas att en prioritering och kontroll av gränser kan minska 

konflikter mellan arbetsliv och privatliv, i linje med tidigare studier (2.2–2.4). Erik däremot påpekar 

att han alltid vill vara uppkopplad. Han konstaterar även att ständig uppkoppling kanske är 



Nilsson & Ulriksson, 2017 

37 
 

vanligare förekommande hos personer med högre befattningar, där detta är ett krav. Men, 

reflekterar han, eftersom dessa personer är drivna och har valt sin roll, far de inte lika illa jämfört 

med andra människor. Denna reflektion kring högre uppsatta är i linje med Karasek (1979) och 

vad som framkommit från övriga informanternas syn på sig själva, sina roller och uppkoppling. 

 

Även Ingrid påpekar skillnaderna mellan olika befattningar där hon poängterar att telefonförsäljare 

har tydliga gränser (2.2) “...nu är du på jobbet och då har du de här tiderna och nu är du ledig och då 

behöver du inte vara ’connectad’ överhuvudtaget”. Informanterna antyder att medvetna val kring 

att sammanväva arbetsliv och privatliv, inte orsakar obalans och arbetsliv-privatliv konflikter (2.4). 

Kent upplever sig ha kontroll över sitt arbete och argumenterar för att det är en viktig anledning 

till varför gränslösheten mellan privatliv och arbetsliv inte påverkar honom negativ. Informanterna 

antyder att kraven, i form av arbetsuppgifter, blir en stressfaktor om de är höga och det inte finns 

möjlighet att själv kontrollera och hantera kraven, vilket är i enlighet med Karaseks (1979) krav-

kontroll modell. Kommunikationsteknologin, anser de, möjliggör denna kontroll. Fortsättningsvis 

förklarar Kent att svenskar är lojala mot organisationen de arbetar på, och om medarbetarna känner 

att de inte har hunnit med arbetsuppgifterna: “...vill man göra rätt för sig.”, oberoende av 

kompensation. Dock antyder Erik att mentaliteten varierar beroende på vem i den organisatoriska 

hierarkin man tittar på, vissa är väldigt måna om sitt privatliv medan andra tenderar att ständigt 

arbeta. Att svenskar har denna inställning kan ha att göra med att fackförbund har, och har haft, 

ett starkt inflytande på arbetslivet med tydliga gränser (2.2) gällande var arbetslivet tar slut och 

privatlivet börjar. 

 

Birgitta tillade till denna diskussion att hennes roll medför flexibilitet. Om hon arbetar till sju en 

kväll kan hon istället reglera sin tid och komma klockan tio dagen efter, “Det är ett givande och 

tagande.”. Hon fortsatte med att förklara att om man tar exempelvis ett privatsamtal, finns en 

förväntan på medarbetaren att ta igen den tiden. Det är en förmån att få denna möjlighet, hävdar 

Birgitta. Kommunikationsteknologin, anser informanterna, möjliggör just denna process av att ta 

igen arbetstid och skapa en balans (2.1–2.4). De antyder att flexibiliteten som 

kommunikationsteknologi medför inte bara möjliggör att de arbetar mer i negativ bemärkelse, utan 

att de kan omfördela de timmar de förväntas lägga på arbetet. Det är en återkommande åsikt hos 

informanterna att deras roller medför kontroll (2.4) över arbetstiden och arbetsuppgifterna, och att 

ansvaret i att skapa välmående och balans mellan arbetsliv och privatliv ligger på individen själv 

(2.1). De antyder att arbetsliv-privatliv konflikter (2.4) inte uppstår direkt av 

kommunikationsteknologin, utan i bristen på hanteringen av kommunikationsteknologins effekter. 
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5.5 Kommunikationsteknologi och dess hantering 

Av intervjuerna framkom det att det inte finns några formella riktlinjer eller policys kring 

användandet av kommunikationsteknologi efter arbetstid. De riktlinjer/policys som existerar 

handlar bland annat om hur kommunikationsteknologi såsom smartphones ska användas i trafiken 

(Offentliga Tjänster), vad svarstiden för mejl förväntas vara (Banksektorn; Informationsteknologi; 

Statlig Myndighet), vilka program som får användas eller laddas ner (Informationsteknologi) 

etcetera. Det finns ingen reglering om huruvida det är tillåtet att kontakta medarbetare efter 

arbetstid. Kent förklarar att de har en riktlinje som uttrycker att det är medarbetarens eget ansvar 

att sätta förväntningar tillsammans med sina chefer gällande när och hur man vill bli kontaktad, 

vilket Kreiner (2006) förespråkar. Övriga informanter påstod sig prata om förväntningar på 

arbetsplatserna men har inga riktlinjer för det och enades kring att det är managers ansvar att 

förtydliga förväntningar. Informanterna uttryckte att managers besitter ett övergripande ansvar i 

att hålla uppsikt över medarbetarnas välmående och att bistå med lösningar när det behövs. Birgitta 

framhävde att det säkerligen finns tysta överenskommelser mellan chefer och medarbetare, även 

om inget finns nedskrivet. Tysta överenskommelser kan tolkas som sprungna ur kulturen, samt att 

normer styr kommunikationsteknologins användande. 

 

Olivia förklarar att negativa konsekvenser av kommunikationsteknologi är beroende på om 

organisationen har en policy eller ej, individens personlighet, förutsättningar för att hantera 

kommunikationsteknologin samt chefens inställning. Hon anser att chefen inte ska stressa 

medarbetarna och förvänta sig svar direkt efter arbetstid. Dock betonar Olivia att det inte är ett 

problem om hennes chefer skickar mejl efter arbetstid, så länge chefen är tydlig med att uttrycka 

att mejlen inte kräver direkt respons. Sandra anser att det först och främst är en kulturfråga och att 

det är en förändring i kulturen som behöver göras, snarare än införandet av regleringar, vilket går i 

linje med Kossek et al. (2012). Om organisationerna stänger av mejlfunktionen kvällstid, fortsätter 

Sandra, kommer medarbetare hitta en väg runt problemet såsom att ringa, smsa eller använda den 

privata mejlen. Hon anser att organisationerna inte kommer åt det verkliga problemet, vilket enligt 

henne är avbrotten och kontakten. Erik befarar att mejl endast skulle vänta i utkast och komma i 

klump morgonen därpå vid en reglering. Därav är det fördelaktigt att istället styra användningen av 

kommunikationsteknologi via kulturen. Ingrid konstaterar vidare att en problematik kring generella 

policys härrör till den mångfald som finns inom organisationer och deras avdelningar. Hon 

poängterar att teamen på Informationsteknologi är “extremt olika”, och så är även deras 

förutsättningar. Vad Informationsteknologi valt att göra är att uppmuntra nya chefer till att föra en 

dialog med sina team kring deras förväntningar på dem, vilket även Konsumentföretaget 



Nilsson & Ulriksson, 2017 

39 
 

förespråkar. Ingrid uttrycker att “Det handlar ju både om hur vill jag bli kontaktad. Föredrar jag att 

någon ringer…?”. 

 

Informanterna har olika synpunkter på hur hantering av kommunikationsteknologi skulle kunna se 

ut. Ingrid, i likhet med Sandra, är av inställningen att “Det är inte ett pappersdokument som får det 

att hända, utan det handlar mer om att få in det kulturellt i företaget.”. Torbjörn anser att en 

reglering inte behövs, då kulturen reglerar användandet. Erik reflekterar kring att policys nog är ett 

måste, men att en kompromiss mellan formella och informella riktlinjer behöver åstadkommas. 

”Själva kulturen måste ta an där de formella riktlinjerna inte räcker till. Annars kommer man vara 

tvungen att skriva en bibel för att kunna täcka in alla möjliga scenarion.”, uttrycker han. Susanne å 

sin sida anser att Statlig Myndighet i och med ökningen av sjukskrivningar och annat är i behov av 

“riktigt tydliga” och övergripande riktlinjer eller policys, och att de inte kan förlita sig på att de olika 

organisatoriska enheterna hanterar förväntningar själva. Kent anser dock att förväntningar ska 

sättas inom avdelningar, inte övergripande. Flera informanter anser att det är bra att ha någonting 

uttalat eller på pränt som medarbetare kan rätta sig efter, men samtidigt vill de inte själva bli 

reglerade.  

 

Erik anser att grundtanken kring att lagstadga rätten till att koppla ner, i stil med Frankrikes och 

Tysklands regleringar, inte är dålig i sig, men att sätta ett förbud inte känns rätt. Birgitta håller med 

då Banksektorn är en säljande organisation som är beroende av sina kunder och när kunderna väljer 

att agera. Olivia anser att en reglering skulle påverka medarbetarnas flexibilitet negativt medan 

Ingrid diskuterar att organisationerna måste anpassa sig till utvecklingen, och att de nya talangerna 

inte vill förlora möjligheten till flexibilitet och distansarbete. Erik hävdar att större företag har 

naturliga toppar och dalar gällande arbetsbelastning. En topp kompenseras naturligt med en dal 

och vice versa. Att lagstadga skulle riskera att störa den naturliga processen som stabiliserar och 

kompenserar, hävdar han. “Det kan bli så att man stressar personer som måste genomföra en 

deadline. Att de inte får svar när de behöver.”, ibland räcker inte åtta timmar per dag, argumenterar 

Erik, med medhåll från andra informanter. Av informanternas reflektioner kan det utläsas att olika 

organisationer (vad det gäller storlek, kultur, bransch och så vidare) har olika behov av 

kommunikationsteknologi, och således behöver anpassa hanteringen därefter. Det centrala enligt 

informanterna är att förmedla att medarbetare inte ska kontakta varandra i onödan, vilket är olika 

från organisation till organisation. Att formulera välbalanserade policys som passar alla individer 

på en organisation blir enligt Susanne problematiskt då förväntningar och krav (2.4) ska tydliggöras 

utan att riskera att hämma arbetsprocesser. Hon anser att ett “tydligt ledarskap” och “tydliga 
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förväntningar” vore rimligare än en lagstiftning. Majoriteten av informanterna ansåg att strikta 

begränsningar av kommunikationsteknologi skulle medföra fler nackdelar än fördelar. Detta kan 

tolkas som sammanhängande med deras syn på att kommunikationsteknologin möjliggör för 

önskvärd och uppskattad flexibilitet och kontroll, vilket då skulle fråntas dem.  

 

Majoriteten av informanterna tror inte att en lag liknande Frankrikes kommer stiftas i Sverige. Kent 

anser dock att det är fullt möjligt i framtiden då det är så oreglerat idag. Både Susanne och Kent 

påpekar att det finns en markant ökning av psykosociala sjukskrivningar idag, vilket även Allvin et 

al. (2006, s. 159) lyfter som ett problem. Om kommunikationsteknologi är en orsak kan en lag 

fungera proaktivt, indikerar Kent. Informanterna är alla medvetna om den ökade stressen och 

utbrändheten i samhället och dess effekter på arbetslivet. En orsak till att arbetsrelaterad stress har 

ökat enligt Kent är att förändringar sker snabbare och att allt ska gå fortare överlag, vilket 

kommunikationsteknologin är en bidragande faktor till. 

 

Informanterna lyfte att det finns två sorters stress; positiv, utmanande stress och negativ, skadlig 

stress. Majoriteten påstår sig prata väldigt mycket om den negativa stressen på arbetsplatsen. Dock 

poängterar Sandra att positiv stress fortfarande är stress, som i slutändan leder till negativ stress, 

om medarbetarna inte får möjligheten till återhämtning. Ord som var ofta förekommande bland 

informanterna gällande negativ stress var frustration, otillräcklighet, känsla av att inte hänga med, 

otydliga uppgifter eller oklar information samt att man saknar rätt förutsättningar för att klara av 

sina arbetsuppgifter. Informanterna förknippade inte direkt ordet stress med användning av 

kommunikationsteknologi, dock kan det inte helt uteslutas att kommunikationsteknologins effekter 

har en koppling till begreppen informanterna valde att ta upp. Det är möjligt att en känsla av 

otillräcklighet uppkommer av faktumet att kommunikationsteknologin, likt vad informanterna 

antytt, möjliggör för dem att arbeta hur mycket som helst medan privatlivet inte tillåter det. 

  

Informanterna delade en gemensam åsikt, i linje med Kossek et al. (2006), kring att negativ stress 

kan leda till kostnader för organisationerna i form av utbrändhet om det inte uppmärksammas eller 

diskuteras. Informanternas diskussioner tyder på att en hantering av kommunikationsteknologi är 

vital. Denna hantering anser de bäst sker via en dialog mellan managers och medarbetare kring 

förväntningar och förutsättningar, vilket de antyder kan stadfästas inom organisationers kultur. Det 

kan av informanterna utläsas att regleringar (som i teorin är en bra lösning) i praktiken stöter på 

problem på grund av individers och organisationers olika förutsättningar och preferenser. Av detta 
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går det att utläsa att hantering av kommunikationsteknologi i praktiken inte kan utgå från att 

avkopplad är en direkt motsats till uppkopplad. 
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6. Diskussion  

Detta kapitel är baserat på frågeställningen (1.4) för denna studie och ämnar således besvara: “Hur hanterar 

managers kommunikationsteknologins positiva och negativa effekter?”. Nedan följer en fördjupad diskussion av 

empiriinsamlingen tillsammans med (begrepp från) det analytiska ramverket (2.1–2.4) för att påvisa 

innebörden av kommunikationsteknologi på organisationer, managers och medarbetare. Förändringar som 

skett i samhället samt arbetslivet i och med införandet av kommunikationsteknologin diskuteras tillsammans 

med informanternas uppfattning av kommunikationsteknologin. Därefter diskuteras vad det underliggande 

problemet med kommunikationsteknologi faktiskt är, för att sedan mynna ut i en diskussion kring hur 

kommunikationsteknologin och dess effekter enligt managers bör hanteras. 

       

Samhället och arbetslivet som det ser ut idag har oundvikligen formats av de industrirevolutioner 

som ägt rum. Vi ser idag en arbetsmarknad som präglas av både digitalisering och globalisering. 

Därmed ställs organisationer inför utmaningen att bemöta ett ökat tempo samt behov av flexibilitet, 

med snabb respons på marknadens svängningar. Individualiseringen med fokus på det sociala 

kapitalet, tillsammans med flexibilitet genom kommunikationsteknologi som öppnar upp för arbete 

var och när som helst, skapar övermänniskor som i enlighet med Allvin et al. (2006) pressas till att 

prestera sitt yttersta. Införandet av kommunikationsteknologi kan uppfattas ha genomgått en 

period av ‘nyhetens behag’ där alla vill ta del av dess positiva effekter. Denna period har åtföljts av 

upptäckten av att kommunikationsteknologin även har en baksida, vilket teorierna (2.1–2.4) har 

visat på. Det kan argumenteras för att den utveckling som skett i samhället, möjliggörs och späs på 

av kommunikationsteknologins framfart. Det tempo och den konstanta uppkoppling som 

kommunikationsteknologin medför, kan diskuteras vara en anledning till hur det moderna 

arbetslivet och kulturen inom organisationer ser ut. Som framkommit av empirin har medarbetare 

på dagens arbetsplatser alla förutsättningar för att arbeta konstant, vilket i teorin (2.1–2.4) leder till 

ohälsa för individer och organisationer. Men individer är som bekant olika och 

kommunikationsteknologin som i teorin (2.1–2.4) framstår som en orsak till ett problem, upplevs 

i praktiken (5.1–5.5) av managers på svenska arbetsplatser huvudsakligen som ett användbart 

verktyg och hanteras därefter. 

 

Övergripande utifrån empiriinsamlingen uppvisas ett stort individfokus där informanterna har en 

inställning i stil med “bara jag får mitt gjort”. Informanterna påvisar ett förhållningssätt till 

kommunikationsteknologi som i teorin (2.1–2.4) visats leda till negativa effekter, och de erkänner 

att negativa effekter visat sig på deras arbetsplatser. Genom att påtala detta påvisar informanterna 

en paradox där de påstår sig säga ifrån när andra mejlar efter arbetstid (på grund av de negativa 

effekter det kan medföra), samtidigt som de själva skickar mejl med anledning att minska sin egna 
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arbetsbörda. Detta leder till en dominoeffekt varpå medarbetare av samma anledning följer i sina 

managers fotspår. Informanterna bidrar således till en kultur som förstärker gränslösheten mellan 

arbetsliv och privatliv (2.2, 2.4). Det önskvärda scenariot med mental distansering (2.3) på kvällar 

och helger försvinner därmed för managers och deras medarbetare, men kompenseras enligt 

informanterna själva av känslan av kontroll i enlighet med Karaseks (1979) krav-kontroll modell. 

Med kontrollen skapas en balans mellan arbetsliv och privatliv, anser informanterna, vilket gör att 

de inte påverkas negativt av kommunikationsteknologin. Det är dock möjligt att detta skiljer sig 

mellan informanterna och deras medarbetare.  

 

Kommunikationsteknologi medför ‘frihet under ansvar’ enligt informanterna. Ansvaret åsyftar här 

gränsdragning (2.2) och prioriteringar, vilket upplevs ligga på de berörda individerna själva. 

Informanterna belyser att deras roller innebär höga krav och förväntningar på tillgänglighet. Hög 

arbetsbelastning bör alltså bemötas med kontroll, för att individer ska uppleva arbetstillfredsställelse 

snarare än att uppleva negativ stress i enlighet med Karasek (1979). Kontroll, anser informanterna, 

skapas av möjligheten att själv styra när och var de arbetar, det vill säga flexibilitet via 

kommunikationsteknologi. Samtidigt pekar teorierna (2.1–2.4) på att just detta självstyre kan leda 

till stress. Individer som har svårt att sätta gränser får svårigheter till att mentalt distansera sig 

(Mellner, 2016; Sonnentag & Fritz, 2015). Dessa individer riskerar följaktligen att bli utbrända. 

Informanterna poängterar att stressrelaterade sjukdomar ökar och att detta leder till kostnader för 

organisationer, som redan kämpar för att bibehålla sin konkurrenskraft gentemot kunder och 

arbetskraft. Parallellt med detta talar det rådande företagsekonomiska paradigmet för 

organisationers strävan efter lönsamhet. Detta talar således för att kostnader orsakade av 

stressrelaterade sjukdomar behöver hanteras och följaktligen behöver även 

kommunikationsteknologins negativa effekter hanteras. 

 

Det är vitalt för organisationer att framstå som attraktiva arbetsgivare, och 

kommunikationsteknologins funktionalitet kan inte negligeras, då flexibilitet är en förutsättning för, 

samt efterfrågas på arbetsmarknaden. Därav har kommunikationsteknologi blivit en hygienfaktor. 

Kommunikationsteknologin kan ses som ett tveeggat svärd där dess positiva effekter ständigt 

efterfrågas, men där de negativa inte kan bortses från. Även om teorier (2.1–2.4) förespråkar att 

kommunikationsteknologi bör regleras, sker detta inte i praktiken på de berörda arbetsplatserna. 

Det kan å döma utifrån teorierna (2.1–2.4) tyckas besynnerligt att informanterna inte arbetar med 

att proaktivt motverka de negativa effekterna genom att formellt reglera 

kommunikationsteknologin. Men av informanternas uppfattning av kommunikationsteknologi, 
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framgår rädslan för att en reglering skulle eliminera de positiva effekterna. Emellertid har samtliga 

informanters organisationer en reaktiv strategi när symptom väl uppvisas i form av stress. Istället 

för regleringar förs, enligt informanterna, frekventa diskussioner kring förväntningar och preferenser 

i hur medarbetare vill bli kontaktade. Orsaken till att sådana diskussioner är nödvändiga, alltså 

anledningen till att individer arbetar utöver arbetstid, diskuteras dock inte. Det kan tolkas som att 

symptom snarare än problem, har fått stå i rampljuset och de åtgärder som vidtas är kortsiktiga 

behandlingar. 

 

När medarbetare tilldelas en smartphone av arbetsgivaren uppstår även en förväntan kring 

användandet av den. Om medarbetare konstant kan vara kontaktbara, då råder en outtalad 

förväntan om att det också ska vara det. Även efter arbetstid. Då digitaliseringen, och därmed 

kommunikationsteknologin, möjliggör effektivitet, då ska medarbetare också vara effektiva. 

Fortsättningsvis är svenskar lojala mot sin arbetsgivare och ‘vill göra rätt för sig’. 

Kommunikationsteknologi, tillsammans med viljan av att göra rätt för sig, medför att arbetet aldrig 

riktigt tar slut. Att sluta arbeta kräver således ett aktivt val av individen, samt en prioritering av 

privatlivet över arbetslivet, vilket kan vara svårt vid otydliga krav. Det finns alltid en möjlighet till 

att arbeta mer (men aldrig en ursäkt till att lägga ner!). Det kan då diskuteras kring att arbetsgivare 

bär ett ansvar i att se över individers arbetsbelastning samt att tydliggöra krav. Detta är särskilt 

viktigt för de individer som har svårt att sätta egna gränser (2.2). Från empirin framgår det att 

dagens arbetsmarknad handlar om vad individer levererar, inte de antal timmar de faktiskt arbetar 

eller fysiskt befinner sig på arbetsplatsen. Individer skulle i praktiken kunna arbeta hur mycket eller 

hur lite de vill samt vart de vill, bara de levererar sin del. Att införa lagar eller policys kring rätten 

att koppla ner kan tyckas rimligt i ett försök att motarbeta att individer arbetar för mycket och för 

att minska de negativa effekter som kommunikationsteknologi medför. Men risken finns att även 

de positiva effekterna går förlorade. Att tilldela medarbetare möjligheten att själva kontrollera och 

planera sina arbetsuppgifter utefter sina deadlines, medför enligt teorin (2.4) högre 

arbetstillfredsställelse. Detta stämmer överens med informanternas yttranden, och talar för att 

organisationer inte bör hämma flexibiliteten. Således kan det ifrågasättas om uppkopplad och 

avkopplad verkligen är varandras motsatser. Kan medarbetare endast vara avkopplade om de inte 

är uppkopplade? 

 

Enligt informanterna är uppkopplad och avkopplad inte varandras motsatser. De anser att en 

reglering av kommunikationsteknologi skulle innebära att de inte längre kan balansera sin privata tid 

och arbetstid utefter deras preferenser. Kontrollen och flexibiliteten med 
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kommunikationsteknologi skulle då gå förlorad. Således skulle en reglering riskera att skapa en 

stressfaktor av något som idag används för det motsatta. Detta är dock ur managers synvinkel. I linje 

med tidigare teorier (2.1–2.4) kan det fortfarande stämma att medarbetare skulle gynnas av en 

reglering som hjälper dem sätta tydliga gränser (2.2). Vad som istället förespråkas av informanterna 

är att förväntningar avstäms, vilket sedan tidigare förespråkats av Kreiner (2006), samt att en 

hantering i enlighet med Kossek et al. (2012) sker via kulturen. Detta då informanterna i linje med 

Kreiner (2006) anser att det skulle generera fördelar för både individer och organisationer. 

Nämnvärt är dock att organisatoriska kulturer är ett komplext fenomen som tillsammans med en 

allt större arbetsrotation på arbetsmarknaden medför att kulturen är svår att bibehålla.  

   

Kommunikationsteknologins införande kan även ses som en normaliseringsprocess där 

användningen successivt trappats upp. Idag råder något av en överkonsumtion som dock anses 

vara en del av vardagen och därför inte uppfattas som besvärande. Därmed kan 

kommunikationsteknologin anses ha normaliserats. Normaliseringen av 

kommunikationsteknologin med acceptansen av överkonsumtionen, skapar tillsammans med 

empirin en bild av att medarbetare förnekar de negativa effekterna av kommunikationsteknologin. 

Alternativt som Cavazotte et al. (2014) hävdar, att individer gör en instinktiv avvägning mellan de 

positiva och negativa effekterna. Att informanterna tror sig bli mer stressade av att bli begränsade 

av policys (och inte själva få kontrollera sitt arbete) än de blir av den rådande överkonsumtionen, 

kan i annat fall tolkas som att de utvecklat ett beroende av kommunikationsteknologin, likt vad 

som antytts av Wright et al. (2014). Dylikt andra beroenden finns därmed ett behov av att skapa en 

handlingsplan för att uppnå en hälsosam relation till beroendet. Denna handlingsplan är svår att 

konstruera då individer är olika med skilda; livsstilar, gränser, preferenser och personligheter 

etcetera. Tillhörande detta är att även organisationer är olika, med olika behov samt förutsättningar 

och behöver en handlingsplan utformad därefter. 

 

Allt som allt; i det moderna arbetslivet är det upp till individer själva att bestämma när, var och hur 

de arbetar, bara de levererar vad de ska. Detta ses inte av managers som ett problem varpå de inte 

implementerat formella policys kring användandet av kommunikationsteknologi, och därmed på 

pappret inte hanterar kommunikationsteknologins effekter. Vad managers förespråkar är att 

förväntningar tydliggörs, att regleringar sker via kulturen samt att individer tar ett eget ansvar. Men 

när medarbetarna inte kan hantera detta ansvar själva, vem ligger då ansvaret på? Managers har 

trots allt det ultimata ansvaret över både sina, medarbetares och organisationers objektiv. Som 

tidigare nämnt, är individers välmående av intresse för både individer och organisationer. 
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7. Uppkopplad eller Avkopplad? 

Detta kapitel avser att besvara studiens syfte (1.3). Modell 2.0 (7.1) har således framtagits för att tydliggöra 

resultat och analys samt diskussion kring empirin, inte för att förkasta Modell 1.0 (2.5). 

Kommunikationsteknologi är en förutsättning för det moderna arbetslivet, dock behöver dess effekter 

alltfort hanteras vilket leder till implikationer för managers (7.2). En diskussion kring framtida forskning 

avslutar detta kapitel och denna studie (7.3).  

       

7.1 Slutsats  

Utifrån denna studie kan det konstateras att en formell reglering av kommunikationsteknologi inte 

är önskvärd ur managers synvinkel på svenska arbetsplatser. Kommunikationsteknologi är en 

förutsättning för arbetslivet 2017 och medarbetare förutsätter möjligheten att kontrollera sin 

arbetssituation med hjälp av dessa verktyg. En universallösning med införandet av formella policys 

och/eller riktlinjer kan medföra positiva effekter för de som har svårt att balansera arbetsliv och 

privatliv. Dock kan det medföra förödande konsekvenser för de som känner att de redan har en 

bra balans, då det kan leda till stress och obalans för dem. Uppkopplad och avkopplad är därmed 

inte varandras motsatser för alla. För att organisationer ska dra nytta av kommunikationsteknologin 

utan att det går ut över medarbetarnas hälsa, är rekommendationen att managers tydliggör 

förväntningar gällande medarbetares användning av kommunikationsteknologi. Detta kan 

åstadkommas genom att managers kontinuerligt arbetar med organisationens kultur. Önskvärt vore 

en stark kultur alltigenom organisationen med en arbetsstyrka som delar en gemensam syn, på ett 

för organisationen, sunt förhållande till användandet av kommunikationsteknologi. Nedan har 

Modell 2.0 framtagits för att tydliggöra hur organisationer kan balansera 

kommunikationsteknologins effekter med hjälp av förväntningar och en organisatorisk kultur. I 

enlighet med Modell 1.0 skulle istället formella policys vara ett rimligt tillvägagångssätt, vilket inte 

går väl i hand med den uppfattning och hantering av kommunikationsteknologi som framgått av 

empirin. Således kan det ifrågasättas om uppkopplad och avkopplad verkligen är varandras 

motsatser. Empirin visar att managers de facto inte formellt reglerar och hanterar 

kommunikationsteknologin via formella policys, och inte heller upplever uppkopplad och 

avkopplad som motsatser. Av detta kan slutsatsen dras att kommunikationsteknologi inte 

uteslutande ska hanteras i enlighet med en distinktion mellan att individer antingen är digitalt 

uppkopplade eller mentalt avkopplade från arbetet. 
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Modell 2.0 utgår från basen organisatorisk lönsamhet, och uppfattningen att detta är det rådande 

företagsekonomiska paradigmet. Detta står sedan i förhållande till managers och medarbetares 

uppfattning och hantering av kommunikationsteknologi. Kommunikationsteknologi har visat sig vara en 

hygienfaktor på den moderna arbetsplatsen och användningen av denna påverkar organisationers 

lönsamhet på olika sätt. Att balansbrädan är i våg är av intresse då det innebär att positiva effekter 

av kommunikationsteknologin tillvaratas. En obalans å sin sida tyder på att managers och/eller 

medarbetare och deras respektive objektiv, vilka illustreras på vardera sida av sfärerna, påverkas 

negativt. 

 

Modell 2.0 - Balansbräda i arbetslivet 

 

För medarbetare skapar kommunikationsteknologin flexibelt arbete, självständighet och kontroll samtidigt 

som detta har en inverkan på deras välmående. Medarbetarnas välmående är av intresse inte bara för 

dem själva, utan även för managers som har ett ansvar gentemot organisationens välmående och 

lönsamhet.  

 

Managers styrs av organisatoriska objektiv såsom minskade kostnader, effektivitet och lönsamhet vilket 

påverkar organisationens lönsamhet. För att uppnå detta är det av vikt att managers tilldelar medarbetare 

de verktyg de behöver och säkerställer medarbetares välmående. 

 

Att balansera medarbetares objektiv gentemot organisationens och skapa en synergi dem emellan, 

är upp till managers. För att uppnå denna balans behöver managers tydliggöra förväntningar 

tillsammans med medarbetarna kring deras arbetsbelastning och användning av 
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kommunikationsteknologi. Tydliggörandet av dessa förväntningar hjälper medarbetare att sätta 

individuella gränser som passar dem och deras arbetsliv respektive privatliv. Denna gräns illustreras 

i modellen som en streckad linje. Förväntningarna regleras direkt och indirekt via organisatoriska 

kulturen vilken därför behöver uppmärksammas och hanteras kontinuerligt. Vid behov kan även 

policys och/eller riktlinjer upprättas för att hjälpa medarbetare med gränsdragningen i syfte att 

kommunikationsteknologins negativa effekter inte ska överstiga de positiva. Dock finns då svårigheter 

i att formulera policys eller riktlinjer som passar majoriteten av individerna inom en organisation, 

vilket gör detta till ett sämre alternativ. 

 

Sammanfattningsvis bör managers ha en öppen dialog med sina medarbetare kring 

kommunikationsteknologins effekter samt förväntningar kring dess användning. För samtidens 

och framtidens arbetsmarknad är detta en avgörande faktor för välmående organisationer och i sin tur 

ett hållbart arbetsliv. 

7.2 Implikationer för managers  

För att åstadkomma en praktisk fungerande lösning för balanseringen av 

kommunikationsteknologins effekter är rekommendationen att arbetet och hanteringen av 

kommunikationsteknologin ska ske kontinuerligt via företagskulturen. Kulturen (förutom lagar, 

policys och riktlinjer) är en bidragande faktor till vilka direkta eller indirekta förväntningar som 

ställs på medarbetarna, och hur medarbetare använder kommunikationsteknologin. Implikationer 

för managers för att åstadkomma detta är:  

 Managers ska leva som de lär. Genom att lägga in en fördröjning på mejl och genom att 

inte kontakta medarbetare i onödan förespråkar de en kultur där kontakt inte sker utöver 

arbetstid. 

 Managers ska erbjuda utbildningar/ föreläsningar för medarbetare i hur de sätter upp 

tydliga gränser mellan arbetsliv och privatliv med syfte att bibehålla endast de positiva 

effekterna av kommunikationsteknologi. 

 Manager ska ha kontinuerliga avstämningsmöten gällande förväntningar (individuellt eller 

i grupp) där användning av kommunikationsteknologi diskuteras. 

 Managers ska uppmärksamma beteenden som inte är i linje med organisationens kultur och 

föra en dialog kring detta. 

 Organisationer ska erbjuda nya managers utbildningar i hur de ska förmedla förväntningar 

till sina medarbetare. 
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 Om ett större problem med kommunikationsteknologins negativa effekter framkommer 

(exempelvis en ökning av stress och utbrändhet) kan riktlinjer och/eller policys upprättas 

inom organisationer eller avdelningar. 

 Kommunikationsteknologi ska inte uteslutande hanteras utifrån en definitiv distinktion 

mellan att individer antingen är digitalt uppkopplade eller mentalt avkopplade från arbetet. 

Det som är centralt är att kommunikationsteknologins effekter diskuteras öppet på arbetsplatsen 

och att förväntningar sätts mellan managers och medarbetare. Managers har ett stort ansvar i att 

förmedla dessa förväntningar och sätta rimliga krav på medarbetares användning av 

kommunikationsteknologin för att skapa en hälsosam arbetsmiljö som även gynnar organisationen.  

7.3 Framtida Forskning 

Fokus för denna studie har varit att undersöka hur managers upplever samt hanterar effekterna av 

kommunikationsteknologi. För framtida studier är det intressant att undersöka om det finns en 

skillnad mellan managers och medarbetares upplevelse av kommunikationsteknologin, dess 

effekter samt av dess hantering. Framtida forskning kan även fokusera på hur och om fackförbund 

skapar gränser för medarbetare, då detta har betydelser för en stor del av den svenska 

arbetsmarknaden samt utformningen av regler kring arbetsmiljö. Individers beroende av 

smartphones kan vara ytterligare en spännande vinkel för framtida forskning. Detta med anledning 

av att undersöka den underliggande anledningen till att individer kollar sin mejl efter arbetstid. Det 

finns även ett behov av att göra en longitudinell studie som uppmärksammar hur medarbetarnas 

relation till kommunikationsteknologi ser ut, hur deras gränser skapas och hur detta förändras över 

tid. Även en komparativ studie över landsgränser är av intresse för att belysa eventuella 

kulturskillnader. En annan intressant aspekt är olika generationer. Generation Z6 som är uppväxta 

med att vara konstant uppkopplade kan mycket väl ha en annan attityd och ett annat 

förhållningssätt än de som befinner sig på arbetsmarknaden idag. Empiriinsamlingen antyder att 

det finns en distinktion mellan olika generationer och hur de upplever kommunikationsteknologi 

samt hur de föredrar att bli kontaktade. Skillnader mellan generationer i anknytning till 

kommunikationsteknologi i arbetslivet behöver studeras vidare. Uppkopplad och avkopplad får 

kanske olika innebörder för olika generationer? 

 

  

                                                 
6 Födda 1996–2012 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

A. Namn: 

B. Jobbtitel: 

C. Ålder: 

D. Civilstånd: 

E. Barn: 

F. Hur länge har du jobbat på företaget? 

G. Vad innebär din tjänst? 

H. Har du jobbat med liknande frågor tidigare? 

  

Uppvärmningsfrågor 

I. Har du en smartphone? 

J. Får ni en smartphone från företaget eller har ni en privat telefon? 

K. Är jobbtelefonen kopplad till er privata? 

L. Har du kännedom om alla medarbetare har en smartphone? 

 

Förväntan på svar & Tillgänglighet 

1. Vad använder du din smartphone till? 

 

2. Har användningen av telefonen ändrats från din synpunkt under de senaste fem åren? Hur ser 

arbetslivet ut idag jämfört med för 5–10 år sedan? Har den ökade användningen av 

kommunikationsteknologin varit påtaglig på något vis och hur i så fall? 

 

3. Hur ser företaget på användning av kommunikationsteknologi? 

* Vad anser du att det finns för negativa/positiva effekter med 

kommunikationsteknologin? 

 

4. Var anser du att gränsen mellan arbetsliv och privatliv går (eller inte går för den delen)? Har du 

en gräns? 
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5. Har ni några riktlinjer eller policys gällande användning av kommunikationsteknologi? 

(Exempelvis kontakta personal efter arbetstid?) 

  

6. Brukar du bli kontaktad efter arbetstid? 

  

7. Brukar du kolla din mail efter arbetstid exempelvis kvällar/ helger? 

  

8. Hur lång tid tar det för dig att ge återkoppling på mejl som du fått? Känner du någon tidspress? 

  

9. Känner du att du kan släppa arbetet när du går ifrån jobbet? 

  

10. Hur upplever du det om du blir kontaktad för arbetsrelaterade ärenden under fritiden?               

11. Brukar du kontakta medarbetare efter arbetstid? I så fall hur? Gällande vad? 

När förväntar du dig ett svar? 

  

12. Vad upplever du att dina kollegor har för förväntningar på dig och din tillgänglighet? Finns det 

tillfällen då dina kollegor inte får tag på dig? 

  

13. I Frankrike har nyligen en lag implementeras där företag inte får kontakta sina anställda efter 

arbetstid. Har du upplevt det som ett problem att företaget kontaktar dig efter arbetstid/ att du 

kontaktar personal efter arbetstid? Vad tycker du om denna idé? Fördel/ Nackdel? 

  

14. På Volkswagen, Tyskland, har det genomförts ett test där eposten stängs ner efter arbetstid för 

att komma åt problemet med att medarbetare ‘tar med sig jobbet hem’. Är det någonting du har 

hört talas om? Hur skulle något sådant påverka ditt och dina medarbetares arbete? 

  

15. Hur anser du att ni bäst skulle kunna hantera användningen av kommunikationsteknologi? 

 

16. Hur tror du att era policys och/eller riktlinjer kommer förändras/utvecklas? 

 

Arbetsbelastning 

17. Hur ser era arbetstider ut? Är det bestämda arbetstider eller flexibla?  

  

18. Känner du att arbetstiden räcker till för att utföra dina uppgifter på jobbet? 
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19. Hur planerar du dina arbetsuppgifter? (Hemma eller på jobbet) 

 

20. Hur lång tid tar det för dig att återgå till dina uppgifter efter ett avbrott? Ett avbrott kan vara 

mejl, telefonsamtal mm.  

 

21. Brukar du jobba över? Har du betald övertid? 

  

Arbetsliv-Privatliv konflikter 

22. Tänker du på privata ärenden på jobbet/ tänker du på jobbet privat? 

 

23. Hur skulle du önska att ditt arbetsliv och privatliv stod i relation till varandra? 

 

24. Vill du och i så fall känner du att du kan separera jobb och privatliv? 

  

25. Brukar du prata med någon utanför arbetslivet om ditt arbete? Har du någon social support för 

att bearbeta sådant som händer (positivt och negativt) på arbetet? såsom stress etc 

  

26. Använder du dator, smartphone eller tablet till annat än att kolla mejl och ringa samtal? (alltså 

för privata ärenden) 

  

27. Känner du till VOB? 

  

28. Har du någonsin Vobbat? Hur går snacket kring VOB respektive VAB hos dina kollegor? VOB 

- vård av barn när man jobbar 

 

Kommunikationsteknologin och hanteringen av denna 

29. Hur ser er personalomsättning ut? Vad är din uppfattning av personalomsättning; hög, låg, 

’medel’? 

  

30. Vad förknippar du med ordet stress? Vad har ordet för laddning för dig? 

 

31. I vilken situation känner du dig stressad? - Hur hanterar du stress?  
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32. Brukar du vara stressad pga av jobbet? 

 

33. Finns det problem med utbrändhet på företaget och hur hanterar ni rehabiliteringen? 

  

34. Är stress något ni pratar om? Finns det något förebyggande arbete för utbrändhet och stress? 

  

Avslutningsfrågor 

M. (Tror du att ni kommer att införa policys för att reglera smartphone/mejl funktioner i 

framtiden för att förhindra stress och digital utbrändhet?) 

N. Hur sannolikt skulle du säga det är att Sverige implementerar en liknande lag som Frankrike 

och Tyskland har gjort? 

O. Vill du ha tillgång till vår uppsats när den är klar för att läsa igenom och se till att det du 

har sagt överensstämmer med vårt arbete? 

P. Är det okej om vi hör av oss vid behov av kompletterande svar? 

  

Tack!  
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Bilaga 2 – Inför intervju 

Ett väl diskuterat ämne i dagens samhälle är att man ständigt är uppkopplad och använder sig av 

kommunikationsteknologi såsom smartphones för att kolla arbetsrelaterade mail och kontakta 

anställda utanför arbetstid. Forskning visar att detta har gjort det svårt för att anställda att mentalt 

distansera sig från arbetet på fritiden vilket kan påverka anställda på arbetet. Vi vill undersöka hur 

svenska managers och organisationer hanterar användningen av kommunikationsteknologi och om 

det finns en medvetenhet kring påföljder som kommunikationsteknologi kan medföra. 

Fortsättningsvis vill vi se om det finns några policys och/eller riktlinjer kring hur man använder 

kommunikationsteknologi på och efter arbetstid. 

 

Vi är oerhört tacksamma över att du har valt att ställa upp på en intervju för vår magisteruppsats! 

Data från intervjuer är ovärderligt för oss då det är vad vår uppsats bygger på. 

  

Vi kommer under intervjun diskutera nedan följande huvudområden under cirka en timme. Vi har 

valt att inte skicka alla detaljfrågor i förväg med syftet att lämna utrymme för spontana tankar kring 

frågorna. Dock hoppas vi att nedan följande exempel ger rum för reflektion inför intervjun. 

Intervjun kommer handla om hur du upplever olika situationer relaterat till arbetsbelastning, 

tillgänglighet, arbete-privatliv samt vilka riktlinjer och policys ni har på ert företag gällande 

kommunikationsteknologins användning. 

  

Vi ses! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Jennifer & Isabella 
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Riktlinjer & Policys 

● Har ni några riktlinjer eller policys gällande att kontakta personal efter arbetstid? 

● Vilka riktlinjer och policys har ni angående användning av kommunikationsteknologi 

utanför arbetstid? 

  

Förväntan på svar & Tillgänglighet 

● Brukar du kolla din mail efter arbetstid exempelvis kvällar/ helger? 

● Hur lång tid tar det för dig att ge återkoppling på mejl som du fått? Känner du någon 

tidspress? 

  

Arbetsbelastning 

● Hur ser era arbetstider ut? Är det bestämda arbetstider eller flexibla? 

● Känner du att arbetstiden räcker till för att utföra dina uppgifter på jobbet? 

  

Arbetsliv-Privatliv 

● Anser du att det är viktigt att du kan separera jobb och privatliv? 

● Tänker du mycket på privata ärenden på jobbet/ tänker du mycket på jobbet privat? 

 

Kommunikationsteknologin och hanteringen av denna 

● Hur ser företaget på användning av kommunikationsteknologi? 

● Vad anser du att det finns för positiva/negativa effekter med kommunikationsteknologin? 

● Hur ser arbetslivet ut idag jämfört med för 5–10 år sedan? Har den ökade användningen 

av kommunikationsteknologin varit påtaglig på något vis och hur i så fall? 


