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Sammanfattning	  
Användningen av ICT (Information and communication technology) är något som har ökat 

de senaste åren och mycket av kommunikationen, både privat och arbetsrelaterad, sker idag 

digitalt. Denna användning har gjort att gränserna mellan arbete och fritid har suddats ut 

(Cöster & Westelius, 2016). Den arbetsrelaterade användningen kan påverka fritiden i stor 

omfattning, vilken kan leda till överbelastning och stress (Gulliksen, Lantz, Walldius, 

Sandblad & Åborg, 2015). Den privata användningen kan å andra sidan påverka arbetet, 

vilket vissa tror kan leda till en försämring av produktiviteten, och därför har förbud mot 

privat ICT-användning införts på vissa arbetsplatser (Steen, 2014; Ehrlin & Wengberg, 

2014). Det finns dock studier som visar att den privata användningen av ICT kan ha 

positiva effekter på work-life balance (WLB) (Sayah, 2013) och produktivitet (Nduhura & 

Prieler, 2017). Det finns däremot ingen studie som har försökt koppla ihop samtliga tre 

delar (ICT, WLB och produktivitet), för att se hur de samspelar. Problemet med denna 

kunskapslucka är att man då inte vet hur eventuella åtgärder mot privat ICT-användning, i 

syfte att förbättra produktiviteten, påverkar WLB och vice versa, vilket därmed skulle 

kunna leda till oönskade effekter. Det denna studie ämnade undersöka var därför hur privat 

användning av ICT, WLB och produktivitet, samspelar och förhåller sig till varandra. 

Frågeställningen besvarades med kvalitativ metod, via intervjuer med tolv arbetstagare 

inom kommunal verksamhet. 

 

Studien visade att den privata ICT-användningen kan skapa en större trygghet och 

flexibilitet, då arbetstagarna kan hantera privata ärenden och relationer även under 

arbetstid, vilket leder till en bättre WLB. Det finns dock flera variabler som påverkar detta 

förhållande, såsom personliga preferenser, yrke och personer i omgivningen. När det gällde 

produktivitetspåverkan sågs både positiva och negativa effekter. De negativa effekterna 

som nämndes var att det tar tid och fokus från arbetet. De positiva effekterna påminde mer 

om den påverkan ICT-användningen har på WLB, det vill säga arbetstagarna menade att 

de via en större trygghet och nåbarhet, även förbättrar sin produktivitet. Därmed drogs 

slutsatsen att den förbättrade produktiviteten, som en följd av privat ICT-användning under 

arbetstid, är en indirekt effekt av en förbättrad WLB. Denna effekt varierade beroende på 

familjesituation. Arbetstagare med yngre barn upplevde större positiva effekter på 

produktivitet, jämfört med arbetstagare utan barn, eller med äldre barn. 

	  



	  

Abstract	  
The use of ICT (Information and communication technology) has been increasing the last 

couple of years, and a huge part of today's communication is digital, either for private use 

or related to work. This type of use has made the borders between work and non-work/spare 

time less visible (Cöster & Westelius, 2016). The use related to work can affect the spare 

time to a large extent, which in turn can cause stress overload (Gulliksen et. al., 2015). 

Private use of ICT can have effects on work as well, and some claim that it can reduce 

workplace productivity (Steen, 2014; Ehrlin & Wengberg, 2014). There are however 

studies showing that private use of ICT at work can have a positive impact on WLB (work-

life-balance) (Sayah, 2013) and productivity (Nduhura & Prieler, 2017). On the other hand, 

no study has attempted to connect all three parts (ICT, WLB and productivity), to 

understand the interplay between them. The issue with this gap of knowledge is the 

uncertainty of how eventual measures against private ICT-use, aiming to improve 

productivity, affects WLB and vice versa, possibly leading to negative impact. Therefore, 

this study intents to investigate the interplay between private use of ICT, WLB and 

productivity, and the relations between them. To answer the issue a qualitative method was 

used consisting of twelve interviews with employees working in the public sector.  

 

This study shows that private use of ICT could create a greater security and flexibility, as 

the employees are able to handle personal matters and relations during workhours, leading 

to improved WLB. There are however several variables influencing the outcome, such as 

personal preferences, career and persons in the surroundings. When it came to effects on 

productivity, both positive and negative effects were found. ICT-use being time consuming 

and stealing focus from work were mentioned as negative effects on productivity. Positive 

effects were more similar to the impact ICT-use has on WLB, such as employees feeling 

more secure due to being easier to reach, which in turn improves productivity. The 

conclusion drawn from this was that improved productivity, as a consequence of private 

use of ICT during workhours, is indirectly an effect of improved WLB. This effect could 

vary depending on family situation. Employees with younger children experienced greater 

positive effects on productivity, compared to employees with no children, or with older 

children.  
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1.   Inledning	  	  

Detta inledande kapitel beskriver först problembakgrunden, vilken behandlar digitaliseringen 

och dess effekter på balansen mellan arbete och fritid, samt produktivitet. Därefter identifieras 

en kunskapslucka, vilket leder till problemformuleringen. Problemet diskuteras och motiveras 

för att formulera studiens frågeställning och syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 

disposition.  

 

1.1   Problembakgrund	  

Digitaliseringens framväxt under slutet av 1900-talet är något som har påverkat både 

människors privatliv, organisationer och samhället i stort. Internets ökade tillgänglighet och 

användarvänlighet har gjort att det idag är en oundviklig del av våra liv. Mycket av 

kommunikationen, både på arbetsplatsen och privat, sker idag digitalt (Cöster & Westelius, 

2016). Enligt Davidsson och Thoresson (2017) är den vanligaste digitala 

kommunikationsformen e-post, därefter kommer chatt och sist telefon- och videosamtal. 

Davidsson och Thoresson (2017) uppger också att fyra av fem vuxna använder sociala nätverk 

såsom Facebook, Skype, Instagram, Snapchat, LinkedIn och Twitter. Ett samlingsbegrepp som 

innefattar all kommunikation som sker digitalt mellan människor, till exempel via mobiltelefon 

och dator, är information and communication technology (ICT) (Roselli & Gulick, 2013; 

Zoonen et al, 2017; Dén-Nagy, 2014). 

  

Användandet av ICT gör att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut (Cöster & Westelius, 

2016). Två tredjedelar av svenskar använder internet för att jobba hemifrån (Davidsson & 

Thoresson, 2017), vilket kan bidra till negativa konsekvenser såsom överbelastning och stress 

(Gulliksen et. al., 2015). Det är dock ännu vanligare att arbetstagare använder internet för 

privata ändamål på sin arbetsplats, fyra av fem arbetande svenskar uppger sig göra detta 

(Davidsson & Thoresson, 2017). Steen (2014) menar att den privata mobilanvändningen har 

blivit ett problem på arbetsplatser då arbetstagare kan facebooka, se på film, spela spel med 

mera på arbetstid. Ehrlin och Wengberg (2014) uppger att flera kommunala arbetsplatser inom 

förskola och äldreomsorg har infört mobilförbud för att få bukt med problemen. 

 

Forskning på ICT-användning har visat att användningen kan ha både positiva och negativa 

effekter på work-life balance (Golden & Geisler, 2007; Hislop, Bosch-Sijtsema & 
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Zimmermann, 2013; Sayah, 2013; Tennakoon, Da Silveira & Taras, 2013; Nam 2014; Duxbury, 

Higgins, Smart & Stevenson, 2014; Dén-Nagy, 2014; Ladkin, Willis, Jain, Clayton & Marouda, 

2016). Work-life balance (WLB) kan enligt Clark (2000, s. 751) definieras som “satisfaction 

and good functioning at work and at home with a minimum of role conflict”. Clark (2000) 

menar att WLB kan förklaras med hjälp av border theory, vilken beskriver hur individer väljer 

att dra gränser mellan arbete och fritid för att uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv. 

Border theory förklaras mer detaljerat i den teoretiska referensramen (2.3 Border theory). Nam 

(2014) menar att den gränslösa ICT-användningen kan göra det lättare att möta krav från arbete 

och familj, vilket kan vara positivt för WLB. Å andra sidan kan de otydliga gränserna bidra till 

icke uppskattat inkräktande i antingen arbetslivet eller privatlivet, vilken kan påverka WLB 

negativt (Nam, 2014; Ladkin et al., 2016). 

 

Arbetsrelaterad ICT-användning har också visat sig ha en positiv effekt på produktivitet, genom 

underlättande av kommunikation och förbättrad överföring av kunskap i organisationer 

(Constantinides & Barretts, 2006; Cao, Vogel, Guo, Liu & Gu, 2012). Den privata ICT-

användningen och dess effekter på produktivitet är dock inte lika undersökt. Det finns en studie, 

gjord i Rwanda, som studerat den privata användningen under arbetstid och dess effekt på 

produktivitet (Nduhura & Prieler, 2017). I studien fann man att de anställda kunde ägna sig åt 

privat användande av sociala medier i upp till tre timmar per dag, på arbetstid. Trots den stora 

tidsförlust som detta innebar ansåg de anställda att ICT-användandet bidrog till minskad 

jobbstress och bättre kontakt med vänner och familj, vilket i sin tur, enligt de själva, borde bidra 

till en ökad produktivitet (Nduhura & Prieler, 2017). 

 

Det finns ingen studie som har undersökt ICT-användningens effekt på både WLB och 

produktivitet samtidigt, för att se hur dessa delar förhåller sig till varandra. Däremot finns det 

flera studier som undersökt hur en generellt förbättrad WLB (ej kopplat till ICT-användning) 

påverkar de anställdas produktivitet. Tidigare forskning har visat att en förbättrad WLB kan 

leda till ökad individuell och/eller organisatorisk produktivitet (Konrad & Mangel, 2000; Allen, 

2001; Maxwell & McDougall, 2004; Beauregard & Henry, 2009; Adame-Sánchez, González-

Cruz & Martínez-Fuentes, 2016) samt förbättrad rekrytering, minskad frånvaro och mindre 

personalomsättning (Konrad & Mangel, 2000; Allen, 2001, Beauregard & Henry, 2009; 

Maxwell & McDougall, 2004). 
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1.2   Problemformulering	  

Forskningen som berör ICT är inte särskilt omfattande och dessutom sker det en ständig 

utveckling av teknologin, vilket gör att det skapas ett växande kunskapsgap (Hislop et al., 

2013). Det är framförallt den privata användningen av ICT, under arbetstid, och dess påverkan 

på WLB (Sayah, 2013; Hislop et al., 2013; Ladkin et al., 2016) och produktivitet (Nduhura & 

Prieler, 2017) som är underutforskad. Trots detta inför många arbetsgivare policys för att 

reglera den privata ICT-användningen i syfte att uppnå bättre produktivitet (Ehrlin & 

Wengberg, 2014), och många forskare uppmuntrar till att policys bör innefatta regler för 

användande av ICT, i syfte att uppnå WLB (Tennakoon et al. 2013; Nam, 2014; Ladkin et al., 

2016). Problemet med att införa dessa policys skulle kunna vara att arbetsgivaren missar att ta 

hänsyn till hur WLB påverkas av policys som införs i syfte att förbättra produktiviteten, eller 

hur produktiviteten påverkas av policys som syftar till att förbättra WLB, då det saknas 

forskning som kopplar samman samtliga tre delar (ICT, WLB och produktivitet). För att kunna 

införa policys som reglerar ICT-användningen och nå ett önskat resultat, utan att det skapas 

oönskade bieffekter, behövs en ökad förståelse för hur ICT, WLB och produktivitet samspelar. 

 

Ovanstående studier har funnit komplexa samband mellan privat ICT-användning och WLB, 

respektive privat ICT-användning och produktivitet, samt generellt förbättrad WLB och 

produktivitet. Det vore därför intressant att undersöka om helheten bara är en summa av delarna 

eller om andra förhållanden upptäcks då samtliga delar inkluderas. Dessutom kan det vara av 

intresse att studera huruvida de olika delarna samspelar i någon inbördes ordning. Det vill säga 

om ICT-användningen påverkar WLB och därmed produktiviteten, eller tvärt om. 

 

1.2.1   Frågeställning	  	  

För att öka förståelsen för hur privat ICT-användning, WLB och produktivitet samspelar och 

förhåller sig till varandra, har följande frågeställning formulerats: 

 

-   Hur ser förhållandena och samspelet ut mellan privat ICT-användning under arbetstid, 

WLB och produktivitet? 
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1.2.2   Syfte	  	  

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur förhållandena mellan ICT, WLB och 

produktivitet ser ut. Studien syftar även till att undersöka hur dessa delar samspelar och om det 

finns någon inbördes ordning mellan förhållandena. 

 

1.3   Disposition	  

Studiens introduktionskapitel presenterar det valda studieområdet, samt ger en bakgrund till 

varför studien genomförs. Här återfinns även frågeställning och syfte. Viss tidigare forskning 

presenteras, vilken syftar till att visa på den kunskapslucka som finns, samt introducera 

begrepp och teorier som kommer att användas i studien. 

 

I kapitlet teoretisk referensram presenteras teorier, begrepp och tidigare forskning som kommer 

att användas genomgående i studien. Border theory, vilket är den teori som empirin i huvudsak 

tolkas utifrån, förklaras i detalj, följt av tidigare forskning som kopplat samman ICT, WLB 

och/eller produktivitet. I slutet av kapitlet återfinns en tolkningsmodell, vilken har utarbetats 

genom en sammansättning av de teoretiska förhållanden som har funnits i tidigare studier.  

 

Metodkapitlet presenterar och motiverar studiens metodval. Här förklaras hur den teoretiska 

referensramen använts för att utforma en tolkningsmodell, samt hur insamlingen av empirin har 

gått till. Tillvägagångssätt och urval beskrivs i detalj, följt av en presentation av hur empirin 

har tolkats och hur denna tolkning har använts för att utveckla tolkningsmodellen. Dessutom 

diskuteras kritik som rör metodvalet, samt etiska ställningstaganden. 

 

Därefter följer empirikapitlet, vilket behandlar det material som framkommit i intervjustudien. 

En närmare presentation sker av vart studien har genomförts och därefter presenteras empirin 

under tre teman; Användning av ICT, gränsdragning och effekter av ICT. 

 

I kapitlet tolkning kopplas studiens empiriska material samman med den teoretiska 

referensramen. Här presenteras först de olika typer av ICT-relaterade gränser som har 

identifierats i studien, följt av variabler som påverkar integration eller segmentering av 

arbetsrelaterad och privat ICT-användning. Därefter tolkas hur människor i arbetstagarens 

omgivning påverkar gränserna. Sist jämförs de effekter på WLB och produktivitet som har setts 

i empirin, med de förhållanden som har identifierats i teorin. 
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I diskussion och slutsats knyts studien ihop för att besvara frågeställningen. Tolkningsmodellen 

omarbetas och utvecklas för att förtydliga de förhållanden och det samspel som har identifierats 

i studien. I diskussionen diskuteras även etiska reflektioner och metodreflektioner, och i 

slutsatsen presenteras studiens begränsningar, samt förslag till vidare forskning. 
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2.   Teoretisk	  referensram	  	  

Följande avsnitt inleds med en förklaring av begreppen information and communication 

technology och work-life balance. Sedan följer en beskrivning av border theory vilken är den 

teori som studien i huvudsak utgått ifrån vid tolkning av empirin. Border theory är en av de 

senaste teorierna som beskriver WLB och dess ingående delar i detalj (Clark, 2000), vilket är 

grunden till varför denna teori valdes för studien. Därefter presenteras tidigare studier som 

undersökt förhållanden mellan ICT, WLB och/eller produktivitet. Det är en blandning av 

kvalitativa och kvantitativa studier och de flesta är gjorda i Europa eller Nordamerika. Då 

forskningen inom området är fragmenterad kommer de olika sambanden presenteras och 

illustreras var för sig, för att sedan, i slutet av teorin, sättas samman till en tolkningsmodell. 

Tolkningsmodellen skapades för att forma en helhetsbild av hur samspelet mellan ICT, WLB 

och produktivitet kan se ut. Modellen återtas och omarbetas senare, i uppsatsens diskussion, 

för att koppla samman tolkningen av teorin och empirin. 

 

2.1   Information	  and	  communication	  technology	  	  

Mycket av kommunikationen mellan både företag och privatpersoner sker idag digitalt, via 

internet. Under 2017 använde 95% av alla mellan 12 och 45 år, i Sverige, internet och tre 

fjärdedelar av befolkningen använde det dagligen (Davidsson & Thoresson, 2017). Mail är den 

vanligaste formen av kommunikation och används av 97% av internetanvändarna, men 

direktmeddelanden ökar i popularitet och används av nästan varannan person, dagligen. När det 

gäller sociala nätverk besöker mer än hälften av internetanvändarna dessa dagligen. Facebook 

är vanligast bland sociala plattformar och används av 74% av internetanvändarna, därefter följer 

Skype, Instagram, Snapchat, LinkedIn och Twitter (Davidsson & Thoresson, 2017). De i 

åldersgruppen 16–35 år är de flitigaste användarna av Facebook och den vanligaste aktiviteten 

är att använda Facebook Messenger (Davidsson & Thoresson, 2017). Något som gjort ett stort 

avtryck i digitaliseringen är utvecklingen av smarta telefoner, som skedde i slutet av 1990-talet, 

men som fick ett stort genombrott år 2007 då Apple lanserade iPhone. I Sverige har 98% av 

personer som är 12 år och äldre en mobiltelefon, varav 85% har en smart mobiltelefon 

(Davidsson & Thoresson, 2017). Användningen av mobiltelefon, datorer och andra digitala 

enheter omfattas av begreppet ICT (Roselli & Gulick, 2013; Zoonen et al, 2017; Dén-Nagy, 

2014). 
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ICT innefattar både informationsprocessande såväl som informationskommunikation (Heeks, 

2002). ICT kan användas både i arbetssyfte och i privat syfte och det blir allt vanligare att vi 

använder ICT i arbetssyfte utanför arbetstid, och för privata syften på arbetstid (Tennakoon et 

al., 2013). Davidsson och Thoresson (2017) uppger att 64% av alla arbetande svenskar använder 

internet för att arbeta hemifrån. Detta flexibla, gränslösa arbetet kan få negativa konsekvenser 

såsom överbelastning och stress (Gulliksen et. al., 2015). Enligt Davidsson och Thoresson 

(2017) är det dock ännu vanligare att arbetstagare använder internet för privata ändamål på sin 

arbetsplats, 81% arbetande svenskar uppger sig göra detta, varav en tredjedel gör det varje dag. 

Den privata användningen av ICT har blivit ett problem för vissa kommuner, som därför har 

valt att införa mobilförbud på arbetsplatsen (Steen, 2014; Ehrlin & Wengberg, 2014). 

 

Den nya teknologin skapar problem för gränsdragningen mellan arbete och icke-arbete, men 

samtidigt utgör den också en resurs för att hantera gränsen (Golden & Geisler, 2007). Flera 

studier har visat att teknologin kan ha en avgörande roll för work-life balance (Golden & 

Geisler, 2007; Hislop et al., 2013; Sayah, 2013; Tennakoon et al., 2013; Nam 2014; Duxbury 

et al., 2014; Dén-Nagy, 2014; Ladkin et al., 2016). Nedan följer först en förklaring av vad work-

life balance innebär och vilka teorier det kan analyseras utifrån. 

 

2.2   Work	  –	  Life	  balance	  	  	  

Work-life balance, hädanefter kallat WLB, har fått mycket uppmärksamhet inom forskningen 

de senaste åren (Adame-Sánchez et al., 2016). Förändringar i arbetet såsom längre arbetstider 

och ny teknologi möjliggör arbete dygnet runt (Beauregard & Henry, 2009). Samtidigt sker 

förändringar i arbetskraft. Fler mödrar med små barn arbetar och det blir allt vanligare med så 

kallade ”dual-career couples”, vilket ökar sannolikheten för att både kvinnor och män får ta 

stort ansvar både på jobbet och i familjen (Allen, 2001). Konkurrerande krav mellan arbete och 

familj får, i och med det, en ökad relevans (Beauregard & Henry, 2009). En annan anledning 

till att WLB har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren är att generation X (födda mellan 

1960-talet och början av 1980-talet), generellt prioriterar WLB högre än vad tidigare 

generationer har gjort (Guest, 2002). Sammantaget gör detta att en förväntan om WLB har blivit 

ett vanligt inslag i det ”psykologiska kontraktet”, vilket beskriver vad organisationen och 

individen har för implicita förväntningar på varandra, inom ramen för anställningen (Maxwell 

& McDougall, 2004). 
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WLB är svårdefinierat eftersom både ”work”, ”life” och ”balance” kan definieras på många 

olika sätt. Generellt brukar de flesta definiera ”work” som en betald anställning, medan ”life” 

inkluderar alla aktiviteter utanför arbetet. En definition av WLB är “a perceived balance 

between work and the rest of life”, en annan är “suffcient time to meet commitments at both 

home and work'' (Guest, 2002, s. 263), en tredje definition är “satisfaction and good functioning 

at work and at home with a minimum of role conflict” (Clark, 2000, s. 751). 

 

Om konflikter uppstår mellan arbete och familj kan det leda till att de anställda försöker minska 

spänningarna genom att engagera sig mindre i arbetet. Det kan även leda till ökad frånvaro, 

högre personalomsättning (Konrad & Mangel, 2000; Beauregard & Henry, 2009), sämre 

arbetsprestation (Abendroth & Den Dulk, 2011; Beauregard & Henry, 2009) samt lägre 

arbetstillfredsställelse (Beauregard & Henry, 2009). För att underlätta för arbetstagare att 

hantera balansen mellan arbete och andra viktiga delar av livet skapar många arbetsgivare så 

kallade ”work-life programs/policys” (Konrad & Mangel, 2000). Exempel på aktiviteter som 

kan ingå i work-life programs är barnomsorg, längre föräldraledighet, flextid och deltidsarbete. 

Olika typer av program kan innebära olika kostnader och problem, till exempel kan on-site 

childcare vara dyrt att anordna och driva, medan flexibla arbetstider kan vara billigare, men 

istället innebära problem med att anpassa scheman och leda arbetet. För att organisationer ska 

vilja investera i work-life programs är det viktigt att de potentiella fördelarna med programmen 

överväger kostnaderna (Konrad & Mangel, 2000). En fördel med programmen är att 

organisationen kan få mindre kostnader genom att betala ut lägre löner, eftersom de erbjuder 

WLB-förmåner istället (Beauregard & Henry, 2009). 

 

Både Allen (2001) och Beauregard och Henry (2009) menar dock att enbart närvaro av WLB-

policys/family-friendly benefits inte leder till förbättrad WLB. Avsaknad av normer, 

värderingar och stöd från chefer som främjar utnyttjande av förmånerna kan leda till att de 

anställda aldrig utnyttjar dem. I en studie uttryckte till exempel medarbetarna en rädsla för att 

försämra sin karriär genom att nyttja sina WLB-förmåner (Beauregard & Henry, 2009). 

Abendroth och Den Dulk (2011) fann att både stöd från chefer och graden av kontroll över 

arbetstid och arbetsplats påverkar WLB. Jämfört med andra länder i Europa har Skandinavien 

mest omfattande work-life policys (Abendroth & Den Dulk, 2011) och generellt sett är offentlig 

sektor mer engagerade i WLB än privat sektor (Persaud, 2001 i Maxwell & McDougall, 2004). 

Det finns även studier som visar på att offentligt anställda är mer motiverade av WLB än 

privatanställda (Buelens & Van den Broeck, 2007). 



	   9	  

Det finns flera olika teorier som har använts för att analysera WLB. Några vanliga deskriptiva 

modeller som används för att beskriva relationen mellan arbete och icke-arbete är: segmentation 

model, spillover model, compensation model, instrumental model och conflict model (Guest, 

2002). Spillover theory och compensation theory har bidragit till viktiga insikter genom att visa 

på att arbete och familj influerar varandra och att vi inte kan ignorera den ena delen utan fara 

för den andra (Clark, 2000). Grunden i spillover theory är att när något händer i en del av livet, 

till exempel i arbetsmiljön, får det effekter även i andra delar av livet då detta ”spiller över” till 

fritid och/eller familjelivet (Staines, 1980). Känslor och beteenden förs med hem från arbetet 

och påverkar livet utanför arbetet. I viss mån sker även en överföring från hemmet till arbetet 

men inte i lika stor utsträckning. Williams och Alliger (1984) menar att det i större utsträckning 

är otrevligt eller obehagligt humör som spiller över mellan arbetet och familjeliv, jämfört med 

positivt humör som har mindre spillover mellan de olika delarna. En kontrast till spillover 

theory är compensation theory, vilken innebär att människor vill kompensera för brister i 

antingen arbetslivet eller familjelivet (Staines, 1980). Ifall familjelivet inte är tillräckligt 

intressant eller tillfredsställande lägger människor mycket tid på att vara aktiva och 

betydelsefulla på arbetet, vilket kompenserar för de dåliga förhållandena hemma, och vice 

versa. Vidare följer en presentation av border theory, vilket den teori som studiens empiri 

tolkats utifrån. Border theory valdes då det är en av de nyaste, mest detaljerade teorierna som 

beskriver WLB (Clark, 2000). 

 

2.3   Border	  theory	  	  

Border theory utvecklades av Sue Campbell Clark år 2000. Hon ansåg att andra teorier, såsom 

spillover theory och compensation theory, var bristfälliga och varken kunde förklara, förutsäga 

eller lösa de problem som individer har med WLB. Därför utvecklade hon border theory som 

förklarar hur individer hanterar arbets- och familjesfärerna och gränsdragningarna mellan dem 

för att uppnå balans. Centralt för border theory är att arbete och familj är två olika sfärer som 

influerar varandra. Dessa sfärer kan liknas vid två olika länder med olika språk och kultur. Hur 

lätt det är att passera gränsen mellan länderna beror på hur mycket länderna skiljer sig åt. Är 

det två närliggande länder har de förmodligen liknande språk och kultur, vilket gör passagen 

lätt. Skiljer sig länderna mycket åt så blir passagen svårare. På samma sätt är det svårare att 

korsa gränsen mellan arbete och familj om sfärerna skiljer sig mycket åt. Människor passerar 

denna gräns varje dag och anpassar sig för att klara kraven i respektive sfär, men de kan även 

påverka sfärerna och gränsen mellan dem för att uppnå önskvärd balans (Clark, 2000). 
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Figur 1 – Border theory 

 

Border theory består av fyra olika koncept, arbets- och hemsfären, gränsen där emellan, 

”border-crossers” och slutligen ”border-keepers” inklusive andra viktiga medlemmar i sfären. 

Arbets- och hemsfären skiljer sig ofta mycket åt (Clark, 2000). Språk, normer och kultur är 

olika, dessutom är målen för respektive sfär olika. Målet med arbetet kan till exempel vara att 

få en inkomst, medan målet hemma kan vara att upprätthålla nära relationer. Medlen för att nå 

målen är också olika. På arbetet kan det handla om att vara ansvarsfull och kompetent, i hemmet 

är det viktigare att vara kärleksfull och givmild. Hur integrerade/segmenterade sfärerna är beror 

på hur starka gränser det finns mellan dem (Desrochers & Sargent, 2004). Detta påverkas i sin 

tur bland annat av yrkestyp, kollegor, familj och personliga preferenser (Bulger, Matthews & 

Hoffman 2007). 

 

Gränsen mellan sfärerna avgör var ett sfär-specifikt beteende börjar och ett annat slutar. Det 

kan vara en fysisk gräns, såsom väggen till kontoret, en tidsmässig gräns, som till exempel 

arbetstid, eller en psykologisk gräns som bestämmer vilka beteenden, känslor och tankar som 

är lämpliga i en sfär men inte i den andra. Gränserna karaktäriseras av permeabilitet och 

flexibilitet (Clark, 2000). Permeabilitet anger graden av hur mycket från en sfär som kan äntra 

den andra sfären. Ett exempel på en gräns med hög permeabilitet är när en person jobbar 

hemifrån och kan bli störd av familjen. Flexibilitet anger hur gränsen kan förändras beroende 
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på kraven från de olika sfärerna. Ett exempel på en flexibel gräns är nyttjandet av flextid, där 

individen kan välja när hen vill arbeta beroende på kraven från familjen. 

 

När gränsen har hög permeabilitet och flexibilitet skapas det ett ”borderland” vid gränsen som 

varken tillhör hemmet eller arbetet (Clark, 2000). Ett exempel på detta är när någon tar hand 

om barnen hemma samtidigt som de arbetar. Gränser med hög permeabilitet och flexibilitet 

kallas ”svaga” gränser och gränser med låg permeabilitet och flexibilitet är ”starka”. Generellt 

sett är gränser starkare i en viss riktning. Om arbetet är den mäktigaste sfären så är gränsen till 

arbetet ofta mycket stark medan gränsen till hemmet är svag, det vill säga arbetet kan påverka 

hemmet i stor omfattning men hemmet kan inte påverka arbetet lika mycket. Samma fenomen 

sågs i en studie av Nam (2014), där permeabilitet och flexibilitet varierade beroende på riktning. 

De flesta arbetstagarna tillät life-into-work permeabilitet lättare än work-into-life permeabilitet. 

 

”Border-crossers” kan antingen vara centrala eller perifera deltagare i sfärerna (Clark, 2000). 

Centrala deltagare har inflytande och identifierar sig med sfären. Inflytande och identifikation 

gör att deltagaren får makt och motivation att förändra sfärer och gränser. Inflytandet kan 

dessutom göra att balansen mellan arbete och hem blir lättare att upprätthålla. Identifikation 

kan däremot försämra balansen om personen identifierar sig med mer än en roll, vilket kan 

skapa en rollkonflikt. Om personen å andra sidan aldrig identifierar sig med sfären kan balansen 

också förloras. För att människor ska kunna identifiera sig med en sfär behöver de finna mening 

med deras ansvar i sfären. 

 

Andra personer som har stort inflytande över gränser och sfärer kallas ”border-keepers”. 

Oenighet mellan ”border-crossers” och ”border-keepers” om gränser och sfärer är den 

vanligaste orsaken till work/family conflict (Clark, 2000). För att lösa dessa konflikter bör de 

ske en frekvent kommunikation mellan ”border-crossers” och ”border-keepers” för att öka 

förståelsen för den andra sfärens krav och ansvar. Stöd från ”border-keepers” och andra viktiga 

medlemmar i sfären är en annan viktig del som minskar risken för work/family conflict. 

 

WLB ses som ett mycket komplext, subjektivt fenomen och det finns ingen optimal nivå av 

integration/segmentering för att nå en bättre WLB (Clark, 2000; Desrochers & Sargent, 2004; 

Nam, 2014). När sfärerna är mycket integrerade är risken stor att gränserna mellan arbete och 

familj suddas ut, men när de är mycket segmenterade blir passagen över gränsen svårare och 

kräver mer energi (Desrochers & Sargent, 2004). Det finns vissa studier som tyder på att hög 
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flexibilitet och låg permeabilitet associeras med minst work-family conflict (Desrochers & 

Sargent, 2004; Leung & Zhang, 2017), men det påverkas även av arbetstagarens egna 

preferenser (Bulger et al., 2007). Det verkar snarare vara så att en ”good fit” är det viktigaste 

för att öka arbetstillfredsställelsen och minska stress (Desrochers & Sargent, 2004). 

	  

2.4   ICT	  och	  WLB	  	  

 
Figur 2 – ICT och WLB 
 

Flera studier har visat på att teknologin kan ha en avgörande roll för WLB (Golden & Geisler, 

2007; Hislop et al., 2013; Sayah, 2013; Tennakoon et al., 2013; Nam 2014; Duxbury et al., 

2014; Dén-Nagy, 2014; Ladkin et al., 2016). Nedan följer en sammanställning av hur ICT 

påverkar WLB och hur effekterna varierar beroende på tillämpningen av ICT. 

 

ICT har förmågan att sudda ut gränsen mellan arbete och icke-arbete (Duxbury et al., 2014; 

Golden & Geisler, 2007) eftersom denna typ av teknologi tillåter, möjliggör och förbättrar 

kommunikation och temporalt/spatialt gränsöverskridande. ICT möjliggör tillgång till arbete 

och icke-arbete när som helst och var som helst (Sayah, 2013), vilket kan göra det lättare att 

möta krav från både arbete och familj (Nam, 2014). Tillgången till den nya teknologin gör att 

det numera är vanligt förekommande att individer använder ICT för att arbeta hemifrån genom 

att till exempel svara på jobbmail (Duxbury et al., 2014). De flesta studier som undersökt 

förhållandet mellan ICT och WLB menar att huruvida ICT får positiva eller negativa effekter 

på WLB beror på hur arbetstagarna väljer att använda teknologin (Hislop et al., 2013; Duxbury 

et al., 2014; Dén-Nagy, 2014). 
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Golden och Geisler (2007) såg att arbetstagarna använde ICT för att åstadkomma både 

integration och segmentering mellan arbete och icke-arbete, beroende på personliga 

preferenser. De identifierade tre typer av användande: vissa använde ICT mestadels till privata 

syften, andra använde det mestadels till arbetsrelaterade syften, och några integrerade sfärerna 

och nyttjade de teknologiska enheterna lika mycket privat som till arbetet. Duxbury et al. (2014) 

identifierade också tre olika grupper av användare, men delade in dem på ett annat sätt. De såg 

att vissa valde att använda ICT både för privata och arbetsrelaterade syften integrerat, några 

valde att helt segmentera arbete och icke-arbete genom att bara använda ICT för 

arbetsrelaterade syften. Den sista gruppen hade en önskan om segmentering, men hade svårt att 

lyckas med det på grund av brist på fokus och självkontroll. 

 

Sayah (2013) fann att många arbetstagare utvecklade någon slags taktik för att hantera ICT-

användningen. Val av taktik berodde på arbetstagarens preferenser av segmentering/integration. 

Taktikerna kan delas in i tre kategorier: temporala, spatiala och psykologiska. Temporala 

taktiker kan till exempel innebära att skilja arbetstid och fritid åt. Spatiala taktiker kan handla 

om att inte ta med arbetet hem och psykologiska taktiker kan till exempel vara att undvika att 

tänka på familjen under arbetet (Sayah, 2013). För att segmentera sfärerna valde flera att stänga 

av teknologiska enheter vid vissa tider (framförallt för att inte arbetet skulle inkräkta på fritiden) 

eller använda teknologiska enheter selektivt (genom att skilja mellan jobbenheter och privata 

enheter eller använda enheterna enbart för specifika funktioner). Några arbetstagare uppgav 

dock att deras taktiker förändrades då de fick barn (Sayah, 2013). I studien av Duxbury et al. 

(2014) fanns det några arbetstagare som valde att helt segmentera arbete och icke-arbete. 

Gemensamt för dessa arbetstagare var att de alla var unga, gifta kvinnor som hade stort ansvar 

både på arbetet och hemma, vilket tyder på att preferenserna för segmentering/integration kan 

påverkas av kön, familjesituation och ansvarsförhållanden. De subjektiva preferenserna, bidrar 

till att skapa ett mycket komplext samband mellan ICT-användning och 

integration/segmentering. Detta gör det svårt att dra några generella slutsatser om hur ICT 

optimalt bör användas och vad för typ av taktiker för segmentering/integration som bör 

tillämpas. 

 

ICT’s inflytande på WLB påverkas även av gränsernas flexibilitet och permeabilitet. Nam 

(2014) fann att hög flexibilitet ofta leder till positiva effekter såsom högre 

arbetstillfredsställelse, medan hög permeabilitet generellt leder till negativa konsekvenser. 

Detta kan bero på att flexibilitet ofta är ett aktivt val, medan permeabilitet snarare är ett passivt 
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tillåtande av ett inkräktande i en sfär. Gränsens permeabilitet och flexibilitet varierar även 

beroende på riktning (Golden & Geisler, 2007). Det finns studier som tyder på att de som 

föredrar segmentering av arbete och icke-arbete tenderar att förhindra arbetet från att påverka 

hemmet, medan de tillåter hemmet att påverka arbetet (Sayah, 2013; Nam, 2014), detta varierar 

dock beroende på familjesituation (Sayah, 2013). Nam (2014) såg också att infiltration av arbete 

till icke-arbete ofta producerar negativa konsekvenser, medan infiltrering av icke-arbete till 

arbete kan leda till positiva effekter. Ett exempel på detta var privat användning av mobiltelefon 

på arbetet som visade sig minska jobbstress hos de anställda. Dessa slutsatser ska dock tolkas 

med försiktighet då studien inte har tagit hänsyn till de subjektiva preferenserna för flexibilitet 

och permeabilitet, vilka kan bidra till en djupare förståelse för de komplexa sambanden (Nam, 

2014).  

 

Användandet av ICT för rent privata syften och påverkan på WLB är inte lika undersökt som 

användningen för arbetsrelaterade syften (Sayah, 2013; Hislop et al., 2013; Ladkin et al., 2016). 

Det finns ett par studier som har visat att privat användande av ICT vid arbetsresor kan bidra 

till en bättre WLB (Sayah, 2013; Duxbury et al., 2014; Ladkin et al, 2016). Användningen av 

ICT gjorde att arbetstagarna kunde koordinera olika problem och bibehålla relationer med 

familjen trots att de var bortresta. Ladkin et al. (2016) såg dock att det i vissa fall även kunde 

uppstå negativa konsekvenser av denna typ av ICT-användning, såsom kommunikationsmissar 

och icke uppskattat inkräktande i arbets- eller hemsfären. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att ICT’s påverkan på WLB är mycket komplext. 

Arbetstagare använder olika taktiker för att segmentera/integrera arbets- och livssfären med 

hjälp av ICT (Sayah, 2013) och de har olika preferenser för flexibilitet och permeabilitet som 

dessutom varierar beroende på riktning (Golden & Geisler, 2007). Valet av integration eller 

segmentering påverkas även av kön (Duxbury et al., 2014) och familjesituation (Sayah, 2013; 

Duxbury et al., 2014). Trots dessa komplexa förhållanden finns det flera studier som menar att 

chefer bör utveckla generella policys som reglerar användandet av ICT i syfte att uppnå WLB 

(Tennakoon et al. 2013; Nam, 2014). Ladkin et al. (2016) menar till och med att organisationer 

bör uppmuntra det privata användandet av ICT i sina policys för att bringa klarhet i acceptabelt 

användande för kontakt med nära och kära. I en studie uttryckte även en del av arbetstagarna 

en önskan om att arbetsgivaren skulle införa policys som reglerade användandet av ICT 

(Duxbury et al. 2014). Ovanstående studiers resultat pekar på att ICT, beroende på tillämpning 
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kan ha både positiva och negativa effekter på WLB. Nedan följer en sammanställning av hur 

ICT kan påverka produktiviteten. 

	  

2.5   ICT	  och	  produktivitet	  

 
Figur 3 – ICT och produktivitet 
 

ICT kan användas både i privat syfte och i arbetsrelaterade sammanhang (Tennakoon et al., 

2013). Den arbetsrelaterade användningen och dess påverkan på produktivitet är relativt väl 

undersökt, jämfört med den privata användningens påverkan på produktivitet. Nedan följer en 

kort presentation av hur arbetsrelaterad och privat användning påverkar produktiviteten i en 

organisation. 

 

Framväxten av ICT har haft stor betydelse för organisationer. Arbetsrelaterad ICT-användning 

på arbetsplatsen kan underlätta kommunikationen och främja ett snabbare utbyte av information 

mellan kollegor (Constantinides & Barretts, 2006). Sociala medier är något som har börjat 

användas i stor utsträckning även i arbetssyften, vilket har visat sig ha positiva effekter på 

verksamheten (Cao et al., 2012; Leftheriotis & Giannakos, 2014). Cao et al. (2012) visade bland 

annat på att användningen av sociala medier, i arbetssyfte, på arbetsplatsen kan öka tilliten i 

organisationen, vilket kan bidra till en bättre överföring av implicit till explicit kunskap. Detta 

kan i sin tur förbättra hela organisationens prestation. Leftheriotis och Giannakos (2014) såg att 

användandet av sociala medier för arbetsrelaterade syften, såsom marknadsbevakning och 

vårdande av kundrelationer, skapade både hedoniska (nöje) och utilitariska (nytta) värden för 

de anställda. De såg även en positiv korrelation mellan ökad arbetsrelaterad användning av 

sociala medier och prestation. 

 

Tennakoon et al. (2013) menar att vi bör se ICT som ett tveeggat svärd. Förbättringen av 

teknologin kan leda till positiva effekter såsom produktivitet, men samtidigt finns det en större 

risk att anställda ägnar sig mycket åt privat ICT-användande på arbetstid, vilket kan påverka 

arbetet negativt. Detta menar Tennakoon et al. (2013) kan bli ett extra stort problem om 
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arbetstagarna tillåter icke-arbete att inkräkta på arbetstid, men inte det motsatta. Användningen 

av ICT i rent privata syften, under arbetstid, och dess påverkan på produktivitet är något som 

knappt har forskats på tidigare. Det finns dock en relativt ny studie av Nduhura och Prieler 

(2017) som undersökt just privat användning under arbetstid. I studien fann de att de anställda 

kunde ägna sig åt privat användande av sociala medier upp till tre timmar per dag på arbetstid. 

Det intressanta var dock att de anställda själva ansåg att fördelarna (minskad jobbstress och 

bättre kontakt med vänner och familj) med ICT-användandet gjorde att välbefinnandet ökade, 

vilket i sin tur, enligt de själva, borde bidra till en ökad produktivitet trots tidsförlusten. Denna 

uppskattning kan dock ifrågasättas då ingen objektiv mätning av produktivitet har tillämpats. 

Överförbarheten till en svensk kontext är också svår att bedöma då studien ovan är gjord i 

Rwanda. 

 

2.6   WLB	  och	  produktivitet	  	  

 
Figur 4 – WLB och produktivitet 
 

Ovanstående studier har visat att ICT-användningen kan påverka WLB, respektive 

produktivitet. Det finns dock inga studier som har undersökt om det finns något samspel mellan 

WLB och produktivitet, som ett resultat av ICT-användning. Däremot finns det flera studier 

som har undersökt hur generell WLB (ej kopplat till ICT-användning) påverkar produktiviteten, 

dessa studier presenteras nedan. 

 

Den senaste forskningen inom WLB har fokuserat mycket på fördelarna med WLB och hur 

organisationer kan använda WLB som ett verktyg inom human resource management, för att 

motivera medarbetarna. Enligt denna syn är målet med WLB att minska de negativa effekterna 

av work-life conflict och därmed höja produktiviteten hos medarbetarna (Adame-Sánchez, et 
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al., 2016). Detta skulle i sin tur kunna leda till att förbättra det finansiella resultatet i 

organisationen. Det finns flera studier som visar på att en generell förbättrad WLB kan leda till 

ökad individuell och/eller organisatorisk produktivitet (Konrad & Mangel, 2000; Allen, 2001; 

Maxwell & McDougall, 2004; Beauregard & Henry, 2009; Adame-Sánchez et al., 2016). Det 

ska dock tilläggas att i alla studier utom en, var produktiviteten självskattad. Konrad och 

Mangel (2000) var de enda som mätte produktiviteten objektivt genom ”sales per employee”. 

De såg att effekten på produktivitet berodde på vilken typ av anställda organisationen hade. 

Organisationer med högre andel högutbildade och kvinnor visade starkare samband mellan 

WLB-förmåner och produktivitet, vilket kan bero på att de ofta har mer familjeansvar och 

därför är i större behov av WLB (Konrad & Mangel, 2000). För organisationer med lågutbildade 

och/eller högre andel män var produktivitetsökningarna försumbara. Beauregard och Henry 

(2009) såg liknande samband i sin studie, där personliga preferenser och behov av WLB 

påverkade hur attraktiva WLB-förmånerna upplevdes av arbetstagarna. 

 

Det har riktats mycket kritik mot antagandet att förbättrad WLB skulle leda till ökad 

produktivitet. Allen (2001) menar att effekterna av WLB-förmåner kan vara indirekta eftersom 

de ger anställda ökad kontroll och signalerar att organisationen bryr sig om sina anställda, vilket 

kan leda till en ökad affektiv koppling till organisationen. Detta kan i sin tur leda till 

organisatoriska effekter. Beauregard och Henry (2009) menar att arbetstagarna enligt social 

exchange theory kan känna sig obligerade att prestera bättre då arbetsgivaren tillhandahåller 

förmåner. De kritiserar även att de flesta studier saknar koppling till work-life conflict, vilket 

gör att det är svårt att bedöma om till exempel produktivitetsökningar, som resultat av införd 

flextid, beror på en bättre WLB eller att arbetstagarna arbetar under den tiden på dygnet då de 

presterar som bäst (vilket inte behöver vara kopplat till WLB). 

 

Beauregard och Henry (2009) och Adame-Sánchez et al. (2016) ifrågasätter även kausaliteten 

i sambandet, det vill säga om organisationer presterar bättre av WLB-policys eller om 

högpresterande organisationer oftare inför WLB-policys (vilket symboliseras av pilen med ett 

frågetecken i figur 4). Bloom och Van Reenen (2006) såg i sin studie att den fanns en positiv 

korrelation mellan bra ledning och bättre WLB. De fann också en signifikant positiv korrelation 

mellan produktivitet och WLB. Det intressanta var att detta samband försvann då de 

kontrollerade för typ av ledning. Alltså var det snarare så att bra ledning leder till högre 

produktivitet. De poängterar dock att det finns andra fördelar med WLB-policys som kanske 

ändå rättfärdigar kostnaderna för att införa dem, även om förväntningar om signifikanta 
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produktivitetsökningar kan vara överdrivet positiva. Förbättrad WLB kan också leda till bättre 

rekrytering samt minskad frånvaro och personalomsättning (Konrad & Mangel, 2000; Allen, 

2001; Beauregard & Henry, 2009; Maxwell & McDougall, 2004). 

 

Ovanstående forskning tyder på att sambanden mellan WLB och produktivitet är mycket 

komplext. Det påverkas av flera olika faktorer och de subjektiva preferenserna för WLB verkar 

ha en betydande roll i sammanhanget. Beauregard och Henry (2009) menar att vidare forskning 

bör fokusera på att undersöka medarbetarnas preferenser för integration och segmentering i 

förhållande till WLB-policys, eftersom dessa preferenser bland annat skulle kunna påverka 

utfallet av olika policys och eventuella produktivitetsförbättringar. 

 

2.7   Tolkningsmodell	  

 
Figur 5 – Tolkningsmodell av ICT, WLB och produktivitet. 
 

Ovanstående modell har skapats utifrån de förhållanden som funnits mellan ICT och WLB, ICT 

och produktivitet, respektive generell WLB och produktivitet, i teorin ovan (se figur 2, 3 och 

4). Ingen av de tidigare studierna har försökt sammankoppla alla tre delar och därför ska 

modellen ses som en tolkning av hur samspelet mellan ICT, WLB och produktivitet skulle 

kunna se ut. Tjockleken på pilarna i modellen symboliserar mängden forskning som finns inom 

respektive område. Tjocka pilar visar på att det finns en större mängd forskning som visar på 

förhållandet, medan smala pilar innebär att det finns en mycket begränsad mängd studier som 

har konstaterat förhållandet. Fyrkanterna i modellen symboliserar variabler som påverkar 

förhållandena (positiv/negativ påverkan och hur stor påverkan blir). I uppsatsens diskussion 
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kommer tolkningsmodellen omarbetas och illustreras på nytt för att visa på hur studiens empiri 

har bidragit till utvecklingen av modellen och en djupare förståelse av samspelet mellan ICT, 

WLB och produktivitet. 
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3.   Metod	  	  

I detta avsnitt presenteras och motiveras valet av kvalitativ metod för studien. Därefter beskrivs 

hur den teoretiska referensramen använts för att utforma en tolkningsmodell, vilket följs av hur 

empiriinsamlingen har gått till. En närmare beskrivning sker av hur urvalet har gjorts, samt 

den roll urvalet spelat för studiens genomförande och resultat. Därefter beskrivs 

tolkningsprocessen och hur tolkningsmodellen har omarbetats under studiens gång. Mot slutet 

av detta avsnitt diskuteras kritik mot den valda metoden, samt kring de källor som använts i 

studien. Avslutningsvis beskrivs etiska reflektioner som rör metodvalet. 

 

3.1   Metodval	  

Under studien har kvalitativ metod använts. Valet av metod vilar på att studien avser att 

nyansera problemet och öka förståelsen för hur ICT, WLB och produktivitet samspelar. 

Alvehus (2013) beskriver att kvalitativ metod handlar om att visa på nyansrikedom och 

komplexitet i verkligheten, då orsakssamband ofta är komplexa. För att kunna skapa en bild av 

hur ICT, WLB och produktivitet samspelar har en tolkningsmodell skapats, utifrån den redan 

existerande teorin. Därefter har modellen testats genom en intervjustudie, vilken omfattar tolv 

intervjuer med medarbetare i en svensk kommun. Kontextens betydelse för samspelet mellan 

ICT, WLB och produktivitet är dock något som har tonats ner i denna studie, då önskan är att 

modellen ska kunna appliceras och utvecklas vidare i framtida studier, i andra kontexter. Valet 

att göra en intervjustudie syftade till att lyfta fram individuella skillnader och upplevelser, vilka 

skulle kunna påverka förhållandena mellan WLB, ICT och produktivitet. Seidman (2013) 

menar att intresset för människors berättelser och upplevelser är en anledning till att välja att 

göra en intervjustudie. Empirin tolkades sedan utifrån tolkningsmodellen, vilken nyanserades 

och utvecklades utifrån de utsagor som framkommit. Den omarbetade tolkningsmodellen, 

vilken kopplar samman empiri och teori, ledde senare fram till studiens slutsats. 

	  

3.2   Insamling	  och	  bearbetning	  av	  teoretisk	  referensram	  

Vid insamling av den teoretiska referensramen har litteratur och vetenskapliga artiklar 

granskats noga. Enbart studier med specifika kopplingar till antingen ICT, WLB eller 

produktivitet har valts ut för att skapa en kort, koncis och relevant referensram. Respektive 

studie har först sammanfattats konkret för att urskilja de mest framträdande resultaten, därefter 

har gemensamma nämnare mellan olika studier identifierats, för att slutligen leda fram till en 

sammanfattning av samtlig forskning inom området. Utifrån denna sammanfattning har en 
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tolkningsmodell skapats (se figur 5). Tolkningsmodellen är en sammanställning av tre olika 

forskningsområden, ICT-användning kopplat till WLB, ICT-användning kopplat till 

produktivitet och WLB kopplat till produktivitet. Tolkningsmodellen ska därför ses som en 

sammanfattning av hur samspelet mellan dessa delar, teoretiskt, skulle kunna se ut. Modellen 

har senare använts för att tolka den empiri som har samlats in (se avsnitt 3.5 Tolkning).  

	  

3.3   Insamling	  av	  empiriskt	  material	  

I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med tolv medarbetare i en svensk kommun. 

En semistrukturerad intervju utgår ifrån ett fåtal öppna frågor eller bredare teman (Alvehus, 

2013). Denna studies övergripande teman var självpresentation, användning av ICT, 

arbetsrelaterade syften, privata syften, kollegors användande av ICT, positiva och negativa 

effekter, WLB, produktivitet och policys (se Bilaga 1). Utefter temana ställdes mer 

lättförståeliga, individanpassade frågor, vilket gjorde att intervjupersonerna fick lättare för att 

besvara frågorna. Inga objektiva mätningar av användandet av ICT, eller påverkan på WLB och 

produktivitet gjordes, utan alla delar är helt och hållet självskattade. Intervjupersonerna fick 

också själva tolka betydelsen av produktivitet och eventuella produktivitetsförbättringar eller 

försämringar, det vill säga begreppet produktivitet förklarades inte för intervjupersonerna.  

 

Eftersom semistrukturerade intervjuer låter respondenten påverka innehållet i intervjun 

(Alvehus, 2013) förutsattes det att vinklingen på frågorna troligtvis skulle skilja sig åt från 

person till person, något som i efterhand kan konstateras stämde väl överens med hur det såg ut 

under intervjuerna. Detta ansågs vara en fördel i studien då nyansrikedom och komplexitet 

efterfrågades. Samtliga intervjuer genomfördes i ett konferensrum på kommunhuset, vilken 

HR-enheten bokade och intervjuerna gjordes vid de tillfällen som passade intervjupersonerna 

bäst. Den avsatta tiden för varje intervju var 60 minuter, med utrymme för flexibilitet. De 

intervjuer som genomfördes tog mellan 25 minuter och 65 minuter. Av de intervjuer som 

bokades genomfördes samtliga, vilket innebar att intervjuerna kunde genomföras enligt det 

tilltänkta tidsschemat. Innan intervjuerna startade ställdes frågan till intervjupersonerna om de 

godkänner inspelning av intervjun, vilket godkändes av samtliga. För att skydda 

intervjupersonerna är det viktigt att få samtycke, detta för att undvika missförstånd samt skydda 

intervjupersonernas integritet och konfidentialitet (Yin, 2009). Integritetsaspekten behandlas 

ytterligare under 3.8 etiska reflektioner, nedan. 
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Samtliga intervjuer genomfördes av två personer, där en person ställde frågor och den andre 

mestadels tog anteckningar, skötte ljudinspelning samt gav stöd till den som ställde frågor. Att 

vara två eller flera personer som utför datainsamlingen anses av Eisenhardt (1989) som en 

fördel, då olika perspektiv kan tas i beaktande och bidra till ökad trovärdighet i studien. Ryen 

(2004) tar upp att det är en fördel att både ta anteckningar och spela in intervjuer, detta för att 

kunna hålla fokus på själva intervjun men också för att ha en säkerhet ifall något skulle gå fel 

med inspelningen. Efter intervjuernas genomförande transkriberades dessa för att ge en bättre 

överblick över den information som framkommit. Att skriva ut intervjun rekommenderas av 

Ryen (2004), bland annat för att under transkriberingen starta processen med att analysera 

materialet, något som också gjordes i studien. Ytterligare en fördel med detta tillvägagångssätt 

är att innehållet inte blir förändrat på vägen och att intervjupersonerna kan känna sig trygga 

med att det som sägs kommer uppfattas korrekt (Alvehus, 2013). Dock kan det konstateras att 

inspelningarna ibland upplevdes som något bristfälliga, då det inte alltid gick att urskilja exakt 

vilka ord som användes av intervjupersonerna, något som kunde bero på otydligt tal eller 

inspelningsapparatens placering. Vid dessa tillfällen var de anteckningar som fördes under 

intervjuernas gång till stor hjälp. 

 

3.4   Urval	  

Studien har genomförts på en kommunal arbetsplats i en kommun i Västra Götaland med cirka 

10 000 invånare. Denna sektor valdes på grund av att flera kommuner har uppgett att ICT-

användandet ses som ett problem inom kommunal verksamhet (Steen, 2014; Ehrlin & 

Wengberg, 2014). Valet motiverades även av att anställda inom den offentliga sektorn generellt 

är mer motiverade av WLB, jämfört med privatanställda (Buelens & Van den Broeck, 2007), 

och att organisationer inom offentlig sektor engagerar sig mer i WLB jämfört med privat sektor 

(Persaud, 2001 i Maxwell & McDougall, 2004). Därmed upplevdes det extra intressant att 

undersöka hur anställda i offentlig sektor ställer sig till ICT-användningens påverkan på WLB. 

 

Studien består av tolv intervjuer. Begränsningen av antal intervjuer baserades på det faktum att 

studiens syfte är att öka förståelsen av fenomenet, snarare än att göra generaliseringar för en 

hel population. Fokus låg snarare på kvalitet än kvantitet, vilket möjliggjorde en god analys av 

fenomenet trots en begränsad tidsram. Onwuegbuzig och Collins (2007) i Bryman och Bell 

(2017) menar att urvalet inte bör vara så pass stort att det kan bli svårt att genomföra en 

djupgående analys. 
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Urvalet av respondenter skedde i samarbete med kommunens HR-funktion. I praktiken innebar 

detta att HR-funktionen sammanställde en lista över en större grupp medarbetare som 

representerade samtliga förvaltningar, denna lista bestod av 21 personer. I listan över urvalet 

fanns tillgång till kontaktuppgifter, ålder, vilken förvaltning personerna arbetade på, samt om 

de hade barn eller inte. Ifrån denna större grupp valdes tolv personer ut, vilka kontaktades 

antingen via telefon eller mail och bokades in för intervjuer. För att en heterogen grupp med 

respondenter skulle skapas valdes personer av olika kön och med varierande familjesituation 

till studien, enligt den förkunskap som fanns när det slutliga urvalet skedde. Dessa variabler 

valdes då effekterna av work-life balance kan variera beroende på kön (Konrad & Mangel, 

2000) och familjesituation (Konrad & Mangel, 2000; Beauregard & Henry, 2009). Dén-Nagy 

(2014) menar att en stor del av den nuvarande forskningen har gjorts på arbetstagare med barn, 

vilket har gjort att en betydande massa av människor har försummats, vilka också är påverkade 

av fenomenet. De personer som intervjuats består av åtta kvinnor, varav en har barn under 18 

år, samt fyra män, varav tre har barn under 18 år. Detta innebär att merparten av kvinnorna som 

intervjuats antingen inte har några barn, eller har barn som är över 18 år. Det var något som inte 

gick att se innan urvalet gjordes då åldern på de anställdas barn inte fanns med i det större 

urvalet, utan framgick först när intervjuerna genomfördes. 

 

En nackdel med att intervjua en heterogen grupp är att det kan vara svårare att få en ”mättnad” 

i information, däremot bidrar den heterogena gruppen till en bredare insikt och en ökad 

nyansrikedom (Alvehus, 2013). Ryen (2004) menar dock att det inte är antalet intervjuer i sig 

som anger om en studie når mättnad utan snarare innehållet i intervjuundersökningen. Mättnad 

innebär att nya intervjupersoner inte längre bidrar till någon ny information (Ryen, 2004). I 

denna studie skapades en viss mättnad då flera intervjupersoner beskrev liknande situationer 

och upplevelser. Detta tyder på att urvalet var tillräckligt stort för att visa på bredden av åsikter 

och upplevelser inom kommunal verksamhet, men ändå tillräckligt mättat för att kunna dra 

slutsatser utifrån den information som samlats under intervjuerna. 

 

3.5   Tolkning	  

Alvehus (2013) menar att analys av kvalitativ forskning snarare borde kallas för “tolkning”, då 

analysens framställning ofta beror på forskarnas person och bakgrund. Enligt Yin (2009) bör 

en analysstrategi väljas för att kunna behandla resultat rättvist, producera övertygande slutsatser 

och utesluta alternativa tolkningar. En vanlig, rekommenderad strategi är “relying on theoretical 

propositions”, vilken innebär att analysen utgår ifrån teorin som samlats in redan innan 
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datainsamlingen. Det är också den tolkningsstrategi som valdes i denna studie. En 

tolkningsmodell skapades utifrån den teoretiska referensramen och användes sedan som 

utgångspunkt vid tolkning av det insamlade materialet. Fördelen med denna typ av strategi är 

att det är lättare att fokusera på relevant information, dessutom blir det enklare att definiera 

alternativa förklaringar, som vidare kan undersökas (Yin, 2009). 

 

Vid tolkning var planen att dela in intervjupersonerna i fyra grupper, baserade på kön och 

familjesituation. Dessa fyra grupper skulle då vara: män utan barn, män med barn, kvinnor utan 

barn och kvinnor med barn. Då tolkningen väl skulle genomföras ansågs dock denna metod 

olämplig då två grupper enbart bestod av enstaka personer. Istället valdes kön att analyseras för 

sig och familjesituation för sig, för att slutsatser och tolkningar ska anses vara relevanta och 

inte enbart avhängiga på enstaka personers upplevelser och åsikter. Temana för tolkningen 

bestämdes under tolkningsarbetet och baserades till största del på vanligt förekommande åsikter 

och upplevelser, vilka framkommit under intervjuerna. Fördelen med att inte bestämma teman 

på ett alltför tidigt stadium, är att nya kategorier och underkategorier kan upptäckas då man 

vänder och vrider på materialet på olika sätt (Alvehus, 2013). Valet att hålla kategorierna 

flexibla under analysarbetet var således ett medvetet val för att kunna möjliggöra en kvalitativ 

analys. När temana var fastställda sorterades och reducerades intervjumaterialet för att kunna 

sammanställas på ett tydligt sätt. Under tolkningsarbetet skapades även en sammanfattande 

tabell av intervjupersonernas övergripande upplevelser och åsikter inom respektive tema. Detta 

möjliggjorde en lättare jämförelse av hur respektive fenomen påverkar andra fenomen och hur 

de olika variablerna generellt påverkar intervjupersonerna.  

 

Utefter de tolkningar som gjordes av empirin skapades sedan en utvecklad tolkningsmodell (se 

figur 6), vilken presenteras i studiens diskussion. Denna utgick ifrån de förhållanden som hade 

sammanfattats i den första tolkningsmodellen (se figur 5) och utvecklades vidare genom att 

lägga till de nya förhållandena och variablerna, som hade identifierats vid tolkning av empirin. 

Därmed ska figur 6 ses som en sammanlagd tolkning av empiri och teori. Denna användes 

senare för att formulera studiens slutsats. 

 

3.6   Metodkritik	  

Bryman och Bell (2017) menar att en studies trovärdighet består av fyra delkriterier: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse. Tillförlitligheten avgör 

hur troliga/sannolika resultaten är (Bryman & Bell, 2017). Ett problem som kan uppstå vid 
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intervjuer är att människor har en tendens att säga det som är social accepterat (Johansson & 

Lalander, 2013), eller vad de tror att intervjuaren vill höra (Yin, 2009) vilket kan göra att 

uppriktigheten i svaren kan påverkas negativt. Detta är något som har begrundats vid 

genomförandet av intervjuerna. Det är omöjligt att avgöra huruvida de uppskattningar som 

gjorts är sanningsenliga eller ej, då samtliga intervjupersoner själva fått uppskatta omfattningen 

av ICT-användningen. Å andra sidan förelåg det ingen form av beroendeställning för 

intervjupersonerna till intervjuarna, vilket ger bättre förutsättningar för uppriktiga svar. 

Ytterligare en faktor som kan påverka tillförlitligheten i studien är det faktum att påverkan på 

produktivitet är självskattad. Generellt sett har människor en tendens att överskatta sina 

förmågor, därför hade ett objektivt mått på produktivitet varit mer tillförlitligt (Cao et al., 2012). 

Denna typ av datainsamling kräver dock mer resurser och tid och därför har det medvetet valts 

bort. 

 

Överförbarheten i en studie avgör om resultaten kan tillämpas i andra kontexter (Bryman & 

Bell, 2017). Denna studiens överförbarhet är något begränsad då den genomförs på en relativt 

liten del av en organisation, och därmed är svår att överföra till en annan kontext. Bryman och 

Bell (2017) beskriver att kvalitativa resultat tenderar att ha fokus på en specifik kontext och 

därmed blir varje studie unik. Ett annat problem med överförbarhet är den ständiga utveckling 

som sker av ICT (Hislop et al, 2013), vilket gör att studiens överförbarhet förmodligen kommer 

att försämras med tiden. Syftet med studien var dock inte att skapa överförbara resultat, utan 

snarare utarbeta en modell som sedan kan användas i vidare studier. 

 

Pålitlighet innebär att en studie hade kunnat genomföras vid ett annat tillfälle och fått liknande 

resultat (Bryman & Bell, 2017). Detta kriterium är svårt att uppfylla vid en kvalitativ 

undersökning då den sociala kontexten kan förändras. Dessutom menar Alvehus (2013) att 

intervjuer kan vara mycket svåra att replikera eftersom forskarna är aktiva i processen. Detta 

gör att två olika intervjuare förmodligen inte kommer få likadana svar vid intervjuer med 

samma person. Pålitligheten i denna studie bör därför beaktas då den genomfördes i en specifik 

kontext som kan förändras och intervjuarna deltog aktivt i processerna. För att förbättra 

pålitligheten bör forskningsprocessen beskrivas så utförligt som möjligt och granskas av 

kolleger (Bryman & Bell, 2017). Denna studie har granskats i flera steg av studenter, handledare 

och examinator, vilket bidrar till att ändå skapa viss pålitlighet. 
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Den sista delen för att öka trovärdigheten är konfirmering, vilket innebär att den som genomför 

studien inte överför sina värderingar till studieobjektet (Bryman & Bell, 2017). För att undvika 

att subjektiva värderingar överförs vid frågeställningen utformades en intervjumall med 

neutrala frågor. Genom att frågor ställdes om både positiva och negativa uppfattningar kring 

det fenomen som undersöktes, minskas risken för att värderingar angående användning av ICT 

överförs och påverkar intervjupersonernas svar. Dessutom spelades samtliga intervjuer in för 

att möjliggöra en objektiv transkribering utan påverkan av personliga tolkningar.	  	  

	  

3.7   Källkritik	  

I studien användes flera källor av olika slag. Källorna är både muntliga i form av intervjuer, och 

skriftliga i form av böcker och artiklar. För att dessa ska anses trovärdiga granskades de i 

enlighet med riktlinjer från Högskolebiblioteket i Skövde (2017). Stor vikt lades vid att artiklar 

kommer från trovärdiga källor, såsom tidskrifter publicerade i kända databaser. Artiklar som är 

peer-reviewed har föredragits, just för att de ska ha gått igenom ytterligare en granskning. 

Många artiklar som berör studiens ämne är relativt nya, vilket visar på att ämnet är aktuellt, 

men även äldre artiklar inkluderades. Vid läsning av äldre artiklar togs det i beaktande att de 

kanske inte längre är helt aktuella, då ny forskning har tillkommit senare (Högskolebiblioteket, 

2017). Utöver vetenskapliga artiklar användes även artiklar från dagstidningar på nätet och 

liknande. Vid användning av källor från internet har hänsyn tagits till att innehållet utgörs av 

olika informationsformat som kan vara olika svåra att värdera och kritiskt granska 

(Alexandersson, 2016). Därför har internetbaserade källor granskats extra noga och mindre vikt 

har lagts vid det som sägs i dagspress jämför med vad som skrivs i vetenskapliga tidskrifter. 

Skolverket (2017) har publicerat en checklista för källkritik som har använts vid granskning av 

källor, för att säkerställa att inga viktiga aspekter missas. 

	  

3.8   Etiska	  reflektioner	  

Det finns en mängd uppförandekrav på forskare idag, som ligger inbyggda i 

forskningsprocessen. Dessa består bland annat av att forskaren ska tala sanning om sin 

forskning, öppet redovisa metoder, resultat, och kommersiella intressen, samt vara rättvis i 

bedömningen av andras forskning och inte stjäla andras forskningsresultat. En av de viktigaste 

delarna är dock hur försökspersoner och informanter får behandlas (Stafström, 2017). Vid 

genomförande av en studie är det viktigt att inte enbart ta hänsyn till tekniska delar såsom 

studiedesign, det krävs även en viss omtänksamhet och känslighet för att skydda de mänskliga 
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studieobjekten. Slutligen bör respondenternas integritet och konfidentialitet skyddas för att 

undvika att de som deltar i studien blir oavsiktligt försatta i en oönskad position (Yin, 2009). 

 

För att undvika etiska dilemman blev intervjupersonerna informerade om syftet med studien 

och de fick även möjlighet att tacka nej till deltagande i studien då de valdes ut i första skedet. 

Vidare erbjöds även anonymitet för att minska risken för att intervjupersonerna ska drabbas av 

repressalier efter publikation av studien. Detta skedde via pseudonymisering, vilket innebär att 

kodnycklar skapades för att kunna hänföra uppgifter till enskilda individer (Stafström, 2017). 

Då urvalet var litet, och dessutom gjordes i samarbete med organisationens HR-funktion, blev 

ändå anonymiteten till viss del hotad. Därför har specifika uttalanden aldrig kopplats till varken 

kön eller ålder i studien. Genom att undvika individspecifika detaljer vid citat eller referenser 

skyddas anonymiteten mer. HR-funktionen var också informerade om att intervjupersonerna 

var anonyma i studien. Nackdelen med anonymitet är att det blir svårare att kontrollera 

forskningen. Risken finns också att en hel grupp kan komma att stigmatiseras/diskrimineras 

även om det inte går att urskilja enskilda individer (Stafström, 2017). Vid urval av en liten 

grupp på enbart tolv personer finns absolut en risk att hela gruppen stigmatiseras/diskrimineras, 

dock bedömdes ämnet i studien inte vara av så pass känslig karaktär att det bör skapa den typen 

av starka reaktioner. Om studiens ämne hade bedömts som särskilt känsligt hade urvalet behövt 

ske på ett annat sätt, till exempel hade inte HR-funktionen kunnat vara inblandade i 

urvalsprocessen, på grund av risken för att personer kan identifieras på arbetsplatsen. Även 

lokalen för intervjuernas genomförande skulle då behövt varit på en annan plats än 

kommunhuset, eller utanför arbetstid, för att inte riskera att intervjupersonerna skulle kunna 

identifieras av sina kollegor eller chefer. 
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4.   Empiri	  	  
I följande avsnitt kommer det empiriska materialet från intervjuerna att presenteras. Först 

beskrivs studiens kontext kortfattat, därefter följer två kortare avsnitt som redogör för hur ICT 

används, först i arbetsrelaterade syften därefter för privata syften. Slutligen presenteras de två 

största delarna, gränsdragning och effekter av ICT. Dessa båda delar beskriver, likt rubrikerna 

lyder, dels hur intervjupersonerna drar gränser för ICT-användningen samt vilka effekter 

användningen får på WLB samt produktivitet. 

 

4.1   Setting	  	  

Samtliga intervjuer genomfördes på en kommunal arbetsplats i Västra Götaland. Kommunen 

har drygt 10 000 invånare och har ett rikt föreningsliv samt ett gynnsamt företagsklimat. 

Organisationsstrukturen kan ses som typisk jämfört med andra kommuner i liknande storlek, 

med en verksamhet som är uppbyggd med fem förvaltningar; kommunledning, barn- och 

utbildningsförvaltning, socialförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning samt kultur- och 

fritidsförvaltning.  

 

Bland de personer som deltagit i studien är samtliga tjänstemän och har roller inom det 

administrativa området på olika nivåer, vilket möjliggör privat användning av ICT på arbetstid. 

Intervjupersonerna har antingen fast eller oreglerad arbetstid, vilket skapar olika förutsättningar 

för ICT-användningen, vilket presenteras nedan. Empirin består av svar från tolv 

intervjupersoner, åtta kvinnor och fyra män, vara fyra intervjupersoner har barn under 18 år. 

Intervjuerna genomfördes i en konferenslokal i kommunhuset, vilken låg nära 

intervjupersonernas ordinarie arbetsplats. 

 

Relevant för denna studie är att det finns ett avtal där den mobiltelefon som tillhandahålls för 

arbetet även kan användas privat till ett förmånligt pris. Huruvida intervjupersonerna valde att 

ha en privat mobiltelefon och en arbetstelefon, eller att använda arbetstelefonen även privat, 

varierade. Fem personer valde att ha samma mobiltelefon både för arbete och privat bruk, sju 

personer valde att ha två separata mobiltelefoner. Motiveringen till dessa val beskrivs i empirin 

nedan. 
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4.2   Hur,	  när	  och	  till	  vad	  används	  ICT?	  	  

Nedan följer en redogörelse av hur, när och till vad som ICT används. Aspekter som tas upp är 

vad för typ av teknologiska enheter som används mest, vad de använder dem till samt hur 

mycket tid som användningen uppskattas ta i anspråk. Först följer en redogörelse av den 

arbetsrelaterade användningen, följt av användning i privat syfte.  

 

4.2.1   Arbetsrelaterad	  användning	  	  

I arbetsrelaterade syften används i största utsträckning dator, mobiltelefon och surfplatta som 

ICT-enheter. Samtliga intervjuer speglar att tekniken är nödvändig för att arbetet ska fungera. 

 
”Jag har svårt att se att jag skulle klara en hel arbetsdag utan att använda teknik som verktyg” 

 

När det gäller användningen av mobiltelefon i arbetet kan det konstateras att samtliga män som 

intervjuats använder samma mobiltelefon både i arbetet och privat, även en av kvinnorna väljer 

att ha det på detta sätt. Övriga kvinnor väljer istället att ha två separata mobiltelefoner. Några 

anledningar till att enbart ha en mobiltelefon är att det blir bekvämt att kombinera arbetstelefon 

och privat telefon i samma enhet, samt att de slipper bära på två mobiltelefoner. De som istället 

väljer att ha två separata mobiltelefoner, en för arbete och en för privat bruk motiverade detta 

med att de gör det för att hålla isär arbete och fritid. 

 

“Jag kan liksom ignorera den [privata mobiltelefonen] helt under hela dagen om jag vill, jag skulle tro att 

det är svårare att ignorera den om jag har samma som arbetstelefon.” 

 

Att arbetstelefonen inte används så mycket angavs också som ett skäl till att ha separata 

telefoner. Flera berättade att de föredrar den modellen av telefon som de har privat, eller att de 

inte har funderat över varför de väljer att separera privat telefon och arbetstelefon. 

Mobiltelefonen används bland annat till telefonsamtal. Hur många samtal som tas i arbetet 

varierar hos intervjupersonerna, några tar inga samtal alls medan andra ringer mycket i arbetet. 

SMS förekommer också som användningsområde, men ofta i liten utsträckning. Meddelandena 

används mest som kontakt mellan kollegor eller till närmaste chef, exempelvis när det handlar 

om att stämma av schemaändringar eller liknande i de verksamheter som kräver detta. 

 

Datorer används av samtliga som intervjuats, olika typer av datorer förekommer såsom 

stationär, laptop eller med interaktiv skärm. Intervjupersonerna berättade att datorn är 
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nödvändig i arbetet och att de inte hade kunnat utföra sitt arbete utan den som verktyg. 

Datorerna används rätt så lika av de flesta intervjupersonerna. Arbete i program för att 

dokumentera och hantera ärenden är vanligt. Även protokollskrivning eller handläggning i olika 

program är frekvent förekommande bland de personer som intervjuats. Framförallt angav 

samtliga intervjupersoner att mail är en stor del av vardagsarbetet. För kontakt mellan kollegor 

används ett chattprogram på dator för snabb kommunikation. Sociala medier används i arbetet 

av flera av intervjupersonerna, vilket innebär administration av Facebook eller Instagram. Detta 

är något som ofta görs via mobiltelefon, men som också kan ske via dator. Att vara redaktör på 

sociala medier kan också innebära att sköta uppdateringar på kommunens hemsida. 

 

När det gäller surfplattor är det större variation mellan intervjupersonerna. Några använder 

dessa i stor utsträckning i sitt arbete, medan andra inte använder de alls. Under en av 

intervjuerna uppgavs det också att surfplatta finns tillgänglig, men inte används i arbetet. 

 

4.2.2   Privat	  användning	  	  

Alla intervjupersoner som deltog i studien använder ICT i privat syfte under arbetstid, 

användningsområde och omfattning varierar dock mellan personerna. Den vanligaste 

användningen innefattar sms, telefonsamtal, sociala medier, mail och allmänt internetsurfande. 

SMS används mestadels för att kontakta vänner och familj angående vardagliga ting såsom 

handling, hämtning, sjukdom och så vidare. Denna typ av användning är genomgående i alla 

grupper och verkar vara ungefär lika omfattande oavsett kön och familjesituation. 

 
“Det är såklart att man tar mikropauser och skickar SMS till sina kompisar eller till sin sambo, sådär 

vanliga saker som vad ska vi äta ikväll typ.” 

 

Privata telefonsamtal under arbetstid gäller oftast läkartider, tandläkartider eller liknande 

ärenden. Flera av de som har barn nämnde också att samtalen kan handla om barnen. Exempel 

på detta kan vara att personens respektive hör av sig för att berätta att barnen är sjuka, att skolan 

ringer, eller att barnen själva hör av sig. 

 

”Det är min dotter som ringer en gång om dagen när hon kommer hem från skolan:  nu är jag hemma, nu 

ska jag äta mellis och så.” 

 

Omfattningen av det privata användandet av sociala medier på arbetstid varierar mycket från 

person till person, men de flesta använder sociala medier i viss mån under arbetstid. Exempel 
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på sociala medier som används är Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter och LinkedIn. Det 

är ingen specifik grupp som är mer eller mindre aktiv på sociala medier. De som använder det 

i mycket liten utsträckning på arbetstid, verkar dock ha gemensamt att de inte är speciellt aktiva 

på sociala medier utanför arbetstid heller. 

 

Vissa intervjupersoner nämnde att de kan uppdatera den privata mailen på arbetstid och nästan 

alla medgav att de ibland surfar på nätet i privat syfte. Den vanligaste typen av surfande är 

allokerad till olika nyhetssidor. Det uppgavs även fler exempel på surfande. Viss typ av surf 

kunde kopplas ihop med att personen har samtalat med någon om något specifikt, till exempel 

inköp av kläder i en nätbutik. Andra exempel var att personen själv kommit att tänka på något 

icke arbetsrelaterat, såsom husrenoveringar eller konserter, som sedan söks upp på nätet. 

 
“Kanske man vill kolla upp nån uppgift och då googlar man på det, eller så kanske man har pratat med 

andra om nåt på kafferasten eller så… Eller du har hört talas om en konsert eller nånting och så vill du 

bara kolla... Finns det biljetter eller nåt sånt där.” 

 

Alla intervjupersoner hade svårt att uppskatta hur mycket tid som de, under en arbetsdag, 

spenderar på privat ICT-användning. De flesta uppgav att de använder ICT i privat syfte mellan 

ett par minuter och en kvart varje dag, på arbetstid. Intervjupersonernas arbetstid påverkar till 

viss del hur de ser på den privata användningen av ICT. Vissa av de anställda, som har en mer 

flexibel arbetstid, berättade att de även försöker kompensera för den tidsförlust som den privata 

användningen innebär, genom att till exempel jobba mer på kvällen. 

 

”Man har ju ett sånt jobb med oreglerad arbetstid och det handlar ju om att få jobbet gjort på ett bra 

sätt…Och inte vad man gör vilken minut.” 

 

En annan intervjuperson, som har fast arbetstid, uttryckte att den privata användningen skulle 

påverka samvetet om den hade tagit upp för mycket av arbetstiden. 

 
“Som för min del som har det väldigt uppdelat så… För samvetets skull kan jag ju inte lägga så mycket av 

mina privata grejer på arbetet. Men en sådan som har jobbet hela dygnet så kanske det blir på ett annat 

sätt. Man vet att man gör sina timmar ändå fast man gör det hemma liksom. Ja då blir det väl lite 

annorlunda. Jag har ju väldigt klassiskt. Jag har ju min arbetstid så.” 

 

Många uttryckte också att de försöker begränsa den privata användningen under arbetstid och 

istället kollar sociala medier, sms, mail och så vidare på raster. En intervjuperson uppskattade 
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sin privata användning till ca en timme per arbetsdag. Dock tyckte personen att det var svårt att 

skilja på privat och arbetsrelaterad användning, då till exempel nyhetssurfande ingår i arbetet, 

men också är av privat intresse. 

 

4.3   Gränser	  	  

I detta avsnitt presenteras de ICT-relaterade gränser som intervjupersonerna väljer att sätta. Den 

första delen behandlar de områden där intervjupersonerna har svårt att skilja på arbetsrelaterad 

och privat användning av ICT, därefter presenteras de gränser som de väljer att sätta upp på 

arbetsplatsen, vilka också motiveras längre ned. Sist förklaras de gränser som 

intervjupersonerna väljer att sätta hemma. 

 

4.3.1   Svårt	  att	  skilja	  på	  arbete	  och	  fritid	  	  

Flera av intervjupersonerna i studien hade svårt att skilja på vad som definierar privat och 

arbetsrelaterad ICT-användning. En intervjuperson nämnde till exempel att hen ansåg att samtal 

till familjen är arbetsrelaterade om de berör övertid eller liknande som kan inkräkta på fritiden. 

Många upplevde även att de kan ha nytta av den privata användningen i arbetet och därför är 

det svårt att bedöma om det faktiskt är privat eller arbetsrelaterad användning. Sociala medier 

var ett sådant område som många tyckte var svårt att definiera och som flera använder både 

privat och i arbetssyfte. 

 
”Är det privat att kika Facebook – ja kanske, om jag läser typ om vissa helt väldigt allmänna nyheter såhär. 

Tar du del istället av sånt som är yrkesorienterat, ja då blir det arbete helt plötsligt. Fast det är min privata 

plattform och så, så det är lite klurigt.” 

 

Om intervjupersonerna dessutom har sociala medier som en del av sitt arbete, till exempel 

genom att sköta ett konto åt kommunen, upplevdes det än svårare att skilja på användningen 

eftersom de får notiser från det privata kontot på samma sida. 
 

“Det är ju samma Facebook så det är ju lite, ja… det skulle vara svårt att inte kolla samtidigt också.”  

 

Ännu ett tydligt exempel av användning som kan uppfattas som både privat och arbetsrelaterad 

är nyhetssurfandet, som flera intervjupersoner beskrev som en gråzon. Även om de har ett privat 

intresse av att läsa nyheter, så ingår det även i deras arbete. 
 



	   33	  

“Ja nyheter det kollar man ju liksom lite regelbundet. För det är också en sån där grej som hänger ihop 

både arbetsmässigt och privat liksom. I mitt uppdrag ligger ju att liksom omvärldsbevaka och spana. Så 

det är jag intresserad av både privat, personligt och arbetsmässigt. Så för mig flyter det ihop ganska 

mycket, så det har jag väldigt svårt att särskilja.” 

 

4.3.2   Gränser	  på	  arbetet	  	  

Alla intervjupersoner berättade att de har en eller flera uttalade gränser som begränsar den 

privata ICT-användningen under arbetstid. En del begränsar användningen genom att enbart 

svara på vissa personers meddelanden eller samtal, andra prioriterar bara mer angelägna, 

alternativt kortare SMS eller samtal. Några använder ICT privat beroende på hur många 

kollegor som är närvarande och vad för typ av arbetsuppgifter de utför. Flera väljer att använda 

ICT privat mestadels på raster eller efter arbetstidens slut, ett fåtal lämnar helt enkelt sin privata 

mobil på kontoret eller liknande för att undvika att bli störda. 

 

Det var flera av intervjupersonerna som nämnde att de inte svarar på alla privata meddelanden 

eller samtal på arbetstid. Ett sätt att prioritera dessa ärenden är efter vem det är som hör av sig. 

Många intervjupersoner berättade att de i princip alltid svarar på samtal och meddelanden från 

familj och släkt eftersom det kan beröra allvarliga händelser. Kontakt från läkare, tandläkare 

eller liknande prioriteras också. Flera angav att dessa samtal kunde röra tidsbokningar och 

liknande som kan vara angeläget att svara på snarast. 

 
”Men skulle någon i släkten ringa så, jag vet ju att dom aldrig ringer… Men skulle dom ringa så skulle 

man ju ringa upp för man vet ju att det har hänt nånting.” 

 

Nästan alla intervjupersoner som har yngre barn uttryckte att samtal och meddelanden som 

berör barnen är mycket viktiga att svara på direkt, oavsett vad de utför för arbetsuppgift just då. 

Det sågs inga skillnader i prioriteringar beroende på vilket kön intervjupersonerna var av. 

 

”Om de ska ha med barnen hem från fritids eller så, då måste man ju svara direkt.” 

 

Andra prioriterar sin användning av ICT beroende på hur angeläget ärendet är eller hur långt 

meddelandet är, alternativt hur lång tid samtalet uppskattas ta i anspråk. Vad intervjupersonerna 

skattade som angelägna ärenden varierade beroende på person, men exempel på vad som 

nämndes som icke angeläget var Facebook, privata mail och reklam. 
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”Anar jag att det här kommer ta tid att läsa eller det kommer påverka mig på nåt sätt... Då får det ligga 

och vänta helt enkelt. Ser jag liksom att det är ja eller nej på nånting som jag har ställt som fråga, då kan 

jag ju konsumera svaret direkt.” 

 

Hur angeläget något upplevs vara kan även variera beroende på vad för typ av arbetsuppgift 

som utförs för tillfället och hur många kollegor som är närvarande. Vissa av intervjupersonerna 

nämnde till exempel att de kollar sociala medier och SMS på arbetstid om de sitter själva på 

kontoret, men inte om de arbetar ihop med någon annan. 
 

”Jag knappar ju bort en hel del samtal när jag sitter med nån… Och ringer upp sen. För det är ju dig jag 

pratar med. Det är ju inget som är viktigare egentligen. Det andra kan ju vänta lite.“ 

 

Några av intervjupersonerna berättade att de väntar med att kolla sociala medier, SMS och så 

vidare tills de har rast, alternativt tills efter arbetstidens slut. Om och hur länge de väntar med 

den privata ICT-användningen beror också till viss del på hur angeläget ärendet är. Ett par 

personer, som har en privat mobil och en arbetsmobil, väljer att lämna den privata mobilen på 

kontoret eller i väskan för att slippa bli störda under arbetet. 
 

”Man försöker ju alltid göra det på liksom på fikat eller lunchen eller när man är på toaletten […] eller 

ofta typ när man väntar på skrivaren.” 

 

Andra väljer att själva skapa pauser från arbetet genom att använda ICT privat under kortare 

stunder, till exempel genom att kolla flödet på sociala medier eller svara på SMS. 
 

”Det är just om man sitter och jobbar själv i sitt eget arbete då, om jag bryter 5 sekunder och kollar på 

den, då är det ju snarare mer positivt att man får en liten hjärnpaus så.” 

 

Något som nästan alla intervjupersoner nämnde var hur de väljer att begränsa ICT-

användningen under möten. Flera av de som har en arbetsmobil och en privat mobil svarade att 

de antingen stänger av den privata mobiltelefonen eller lämnar den på kontoret. Vissa väljer 

även att stänga av arbetsmobilen under möten. De flesta som har valt att ha en mobiltelefon för 

både arbetsrelaterad och privat användning, svarade att de väljer att hänvisa deras mobiltelefon 

under möten. Detta innebär att de som ringer kontorsnumret blir kopplade till ett telefonsvar, 

medan de som ringer mobilnumret, till exempel nära och kära, kommer fram. Om de svarar 

eller inte när det ringer under möten varierar, mestadels beroende på hur angeläget samtalet är. 
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”Det är en fördel [att kunna hänvisa telefonen] och det är en utav anledningarna till att jag alltid har med 

mig telefon. Dels så det kan ju va nåt akut, säg att ett olycksfall i familjen eller nåt annat. Det vill man ju 

gärna bli nådd utav då.” 

 

Många upplevde dock bristen på disciplin, gällande ICT-användningen, under möten som ett 

stort problem och flera verkade upprörda över detta. Många tyckte det var respektlöst, 

nonchalant och oförskämt att svara i telefon och så vidare under mötestider. De nämnde även 

att dessa avbrott stör och tar tid från kollegornas arbetstid. 
 

“Ja, minst hälften har med sig datorer eller sitter och blegar i telefonerna […] Så är folk inte riktigt 

närvarande då... Det tycker jag är oförskämt […] Så att på vissa möten så... Så spårar det faktiskt ur 

alltså... Det måste jag säga.” 

 

Ett par intervjupersoner nämnde att mötesdisciplinen hade diskuterats i vissa grupper. I en 

grupp har de kommit överens om ett gemensamt förhållningssätt till den generella ICT-

användningen under möten. Andra nämnde att de tyckte att det borde diskuteras. 
 

“Så vi har faktiskt diskuterat det vid något tillfälle om man ska ha som mötespolicy att... Man tittar inte i 

sin dator, man tittar inte i sin telefon när man är på mötet.” 

 

4.3.2.1   Varför	  dessa	  gränser	  	  

När intervjupersonerna skulle motivera varför de har valt att sätta vissa gränser så såg 

motiveringarna olika ut. De som har ett restriktivt förhållningssätt genom att enbart använda 

ICT i privat syfte på raster eller vid angelägna ärenden, motiverade detta med att de inte har tid, 

eller att de inte anser att användningen ska ta tid från arbetet. Flera av dem poängterade även 

att de inte behöver vara konstant nåbara och det går att få tag på dem på andra sätt om 

mobiltelefonen skulle vara avstängd eller liknande. 

 
“För mig är det ganska naturligt. Alltså det får ju inte inkräkta, det får inte ta tid från arbetet så.” 

 

De som väljer att använda ICT privat i lite större utsträckning, till exempel när de vill ha en 

paus från jobbet eller kommer att tänka på något annat de vill kolla upp eller ordna, motiverade 

dessa val på andra sätt. De nämnde till exempel att de har ett uppdrag att lösa och att 

fördelningen av arbetet är upp till dem själva att lösa. Flera berättade även att de inte hade velat 

arbeta på en arbetsplats där privat ICT-användning är förbjuden. 
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“Jag tänker väl att jag vill inte jobba på ett ställe där det är liksom, du måste jobba exakt åtta timmar varje 

dag för att det… Den arbetssituationen känns ju väldigt extrem om man säger så“ 

 

De flesta som använder ICT privat i större utsträckning på arbetsplatsen har även oreglerad 

arbetstid och mycket eget ansvar. Det fanns inga uppenbara skillnader mellan kön och 

familjesituation när det gällde omfattningen av användningen på arbetstid, eller motiveringen 

till detta. Ett par personer nämnde dock att den privata användningen fungerar bra i deras vardag 

på grund av den typ av arbetsuppgifter de har. Flera ansåg att användningen bör anpassas efter 

arbetstid, ansvarsområde och yrke. 
 

“Alltså jag har haft oreglerad arbetstid i 35 år… Jag har ju liksom vant mig vid det. Jag jobbar var jag 

vill, när jag vill, hur jag vill.” 

 

4.3.3   Gränser	  hemma	  	  

Flera av intervjupersonerna berättade att de någon gång jobbar hemifrån antingen via mobil 

eller dator och de menade att de trivs med det. De som i princip aldrig jobbar hemifrån 

förklarade att det framförallt beror på att säkerhetssystemet i kommunen inte tillåter dem att 

nyttja vissa program och system hemma. Någon ansåg att det är bra att de inte har möjlighet att 

jobba så mycket hemifrån för att underlätta gränsdragningen, medan andra uttryckte att de gärna 

hade velat jobba hemifrån om de hade haft möjlighet, men att gränserna skulle påverkas av 

detta. 

 
”Om man hade haft möjlighet att ta med sig då och suttit hemma då va... Då kan jag förstå att det kan va 

svårt att dra gränser.” 

 

De flesta intervjupersonerna har tydliga gränser för den arbetsrelaterade ICT-användningen 

utanför arbetet. Många nämnde till exempel att de inte tar tjänstesamtal efter arbetstid. Flera 

motiverade det med att det sällan förekommer akuta tjänstesamtal och därför kan det vänta till 

nästa dag. Någon nämnde även att arbetstelefonen ligger kvar på kontoret efter arbetsdagens 

slut. 
 

“Om det inte är nån som jag vet vem det är som ringer… Då brukar inte jag svara på kvällar eller helger 

när jag är ledig.” 

 

Nästan alla intervjupersonerna uppdaterar dock jobbmailen hemifrån på kvällar, helger eller vid 

längre ledighet. Någon nämnde att det helt enkelt handlar om nyfikenhet, andra menade att de 
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måste kolla mailen för att se om det har kommit in någon viktig information. Ytterligare en 

person har en integrerad mail vilket gör att jobbmail och privata mail hamnar i samma inkorg 

och därför kontrolleras samtidigt. Vissa berättade att de svarar på mail om det bedöms bli ett 

kort svar, medan andra enbart läser men inte svarar på mailen. Ett par av intervjupersonerna 

gav även exempel på att de väljer sina tidpunkter för att kolla jobbmail och liknande när de är 

lediga. 

 

“Jag alltså en fredagskväll när jag har tagit ett glas vin då sitter jag inte och blegar på maillistan i 

telefonen, det gör jag faktiskt inte.” 

 

De som har arbetsrelaterade konton på sociala medier nämnde även att de kan kolla notiser på 

dessa och svara på vissa meddelanden efter arbetstid. En person uttryckte att hen kände sig 

kluven över ifall hen borde svara på meddelanden på sociala medier efter arbetstid eller inte. 

 

“… när de hade kommenterat på Instagram och så kunde jag inte svara igår kväll… Och samtidigt vill man 

ju vara anträffbar och kunna svara. Men samtidigt tänker jag att jag har inte arbetstid nu, jag är inte den 

här offentliga personen, så jag måste inte svara heller. Jag kan svara på min arbetstid.” 

 

Flera motiverade sina gränsdragningar med att de behöver vara helt lediga från jobbet då och 

då för att undvika stress. De som väljer att jobba hemifrån på kvällar och helger motiverade 

detta med att de helt enkelt trivs med det, eller för att de har tid och möjlighet att göra det. Flera 

nämnde dock att familjen spelar stor roll för hur man väljer att dra sina gränser. Ett par 

intervjupersoner med barn uttryckte att det är viktigt att inte jobba hur mycket som helst hemma, 

för familjens skull. Någon berättade att familjen kan säga ifrån om de tycker att det arbetas för 

mycket hemma på kvällar och helger. Även de utan barn uttryckte en förståelse för att de med 

barn inte kan jobba lika mycket hemma. 
 

“Det är väl familjelivet styr också… Och det hjälper till att skapa balans, annars så skulle man på ett sätt 

kunna jobba hur mycket som helst. Då säger man, nej, jag kan inte jobba nu, eller nej kan inte prata om 

det här nu.” 

 

Generellt kan sägas att de flesta intervjupersoner som ägnar mer tid åt privat ICT-användning 

på arbetet även väljer att arbeta en hel del hemifrån. En stor skillnad i gränserna på arbetet och 

hemma var att de flesta inte tar tjänstesamtal utanför arbetstid, medan de oftast tar privata samtal 

på arbetstid. 
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4.4   Effekter	  av	  ICT	  	  

Härefter följer en redogörelse av de effekter som intervjupersonerna menar att ICT-

användningen har på WLB och produktivitet. Först presenteras de övergripande effekterna på 

WLB och därefter presenteras effekter på produktivitet, vilka har sorterats i tre kategorier, 

neutrala, negativa och positiva effekter. 

 

4.4.1   Förbättrad	  WLB	  	  

De flesta av intervjupersonerna berättade att de har en bra balans mellan arbete och fritid. Några 

hade inte funderat särskilt mycket över balansen men beskrev ändå den relation som finns 

mellan arbete och fritid som bra, en person upplevde balansen som oklar. En annan tyckte att 

det var svårt med WLB då sociala medier används både privat och i arbetssyfte. Några av 

intervjupersonerna menade att balansen kan påverkas av arbetsbelastningen, vilken kan variera 

under dagen och därmed också påverka hur balansen ser ut i stort. 

 

Flera av intervjupersonerna berättade att ICT skapar möjligheter att vara flexibel i arbetet 

genom att kunna anpassa arbetet till livet utanför arbetsplatsen, bland annat genom att sluta 

tidigare eller börja senare vid de tillfällen då det anses nödvändigt. De angav även att de då 

kompenserar för detta genom att arbeta längre en annan dag. Att ta med arbetsdatorn hem 

upplevs också som positivt för de som angav att de har möjlighet att göra det. 

 
“Men sen känns det lite som en liten trygghet att ha med mig datorn hem för att man kan komma på nåt 

eller titta på nåt schema, gud hur gjorde jag där eller [...] Jag kan ju inte åka hit varje gång jag kommer 

på nåt.” 

 

Intervjupersonerna beskrev också att händelser på hemmaplan kan påverka arbetet, flera 

nämnde till exempel att avbrott i arbetet stör fokuset. Men de menade också på att de korta 

sakerna, såsom SMS från sambon, påverkar mindre än om en kollega pratar länge om något 

som är arbetsrelaterat. 

 

”Det går ju lite tid gör det ju. Det är klart. Och alla avbrott är ju på sätt och vis störande”  

 

Flera av intervjupersonerna angav att ICT underlättar familjelivet eftersom den privata 

användningen av till exempel mobiltelefon skapar en möjlighet att vara nåbar vid nödfall. Detta 

upplevdes som en trygghet eftersom de då slipper bekymra sig över om något skulle kunna 
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hända. Flera intervjupersoner beskrev denna nåbarhet enbart som positiv. Möjligheten att bara 

kontrollera läget hemma nämndes också som en potentiell fördel med att använda ICT privat 

på arbetstid. 

 
”Ja alltså för mig är det ju en fördel för att, händer det något i skolan med barnet, är det klart att då har 

man ju lättare att nå mig för dom ringer ju mitt mobilnummer och ser jag att det är skolan så svarar jag 

oavsett vad jag sitter i för möte...” 

 

Flertalet av intervjupersonerna beskrev, som tidigare nämnt, privata samtal som 

förekommande. Att kontakta läkare eller liknande beskrevs som svårt att göra innan eller efter 

arbetstid och ansågs därmed i vissa fall nödvändigt att genomföra under arbetsdagen. 

Mobiltelefonanvändning under arbetstid, till exempel genom kommunikationen med familjen, 

uppgavs också påverka hur intervjupersonerna mår under arbetsdagen. Intervjupersonerna 

menade att positiva händelser utanför arbetet gör att personen i fråga kan må bättre och blir 

gladare på arbetet, men att tråkiga händelser kan få motsatt effekt. En intervjuperson beskrev 

även att kontakt med vänner och familj kan öka trivseln på arbetet. 

 
”… det kan väl öka trivsel och så också. Om man tänker på såna saker. Att man kan ha kontakt med 

kompisar och familj och såntdär under hela dagen – inte bara efter jobbet.” 

 

Nåbarheten är något som även togs upp som en negativ aspekt av ICT-användning. Några 

uttryckte att risken med att ständigt vara uppkopplad eller nåbar innebär att hela tiden kunna bli 

störd och därmed inte kunna koppla av, vilket i sin tur kan ha negativa konsekvenser för hälsan. 

 

“Är man ständigt uppkopplad vilket man är mer eller mindre är, så måste man ta en paus. Precis som man 

måste ta semester från jobbet ibland så måste man ta en paus från digitaliseringen.“ 

 

4.4.2   Produktivitet	  	  

Under intervjuerna har frågan om huruvida ICT har någon påverkan på produktivitet ställts, 

något som uppfattades på olika sätt av intervjupersonerna. Vissa var neutralt inställda, det vill 

säga de tror inte att ICT påverkar produktiviteten alls, andra upplevde påverkan som antingen 

positiv eller negativ. 
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4.4.2.1   Neutralt	  	  

Den generella uppfattningen hos de flesta var att kortare användning av ICT under arbetstid 

inte stör arbetet och därmed heller inte bör påverka produktiviteten. 

 
”Jag tror inte det har så jättestor påverkan åt något håll egentligen. Det är bara, man är så van vid det, 

man lever med det hela tiden. Så att det är liksom normaltillståndet.” 

 

Hur stor påverkan meddelanden eller notiser har på arbetet menade intervjupersonerna kan bero 

på hur fokuset på jobbet ser ut för just de arbetsuppgifter de utför. En av intervjupersonerna 

berättade att om hen fokuserar på att skriva en text eller liknande, har privata ljud eller notiser 

mindre inverkan, då hen sorterar bort de störningarna. En annan ansåg att privata ärenden som 

engagerar en mycket, tar fokus från arbetet, och får därmed en större påverkan på produktivitet. 

Så länge det rör sig om mindre engagerande eller kortare störningar får det liten eller ingen 

effekt, enligt intervjupersonen. En tredje person menade att just ICT-användningen i sig 

egentligen inte är ett problem då olika former av störningar alltid har förekommit på 

arbetsplatsen. 

 
”...för det är klart att även om om det här inte hade funnits på jobbet så har ju alla i alla tider... Gått och 

tänkt på andra saker på jobbet. För det här det möjligen att det förstärker ett beteende som redan fanns 

innan då.” 

 

4.4.2.2   Negativt	  	  

En vanlig uppfattning kring ICT-användning på arbetstid är att det påverkar negativt eftersom 

tar tid från arbetet. Detta uttrycktes både genom att det tar fokus från arbetet och stjäl arbetstid. 

Under flera intervjuer nämndes det dock att det är eget ansvar och en samvetsfråga hos 

arbetstagaren hur arbetet läggs upp och hur många avbrott man tillåter. 

 
“Ja det är klart, det tar ju från arbetstiden. Det gör det ju. Sen får man ju, det får ju vara upp till var och 

ens samvete vad man gör på sin arbetstid. “ 

 

Under några av intervjuerna framkom även att den privata användningen skulle kunna skapa ett 

arbetsmiljöproblem om användningen tar för stor plats. Den ständiga uppkopplingen på arbete 

och fritid kan vara negativt för produktiviteten, om inga pauser tas. 

 

”...det är ju inte heller speciellt nyttigt för ens psykosociala arbetsmiljö att hela tiden ha den här 

dubbelheten. Men i en normal balans, alltså ett normalt användande då tror jag inte det är något problem.” 
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4.4.2.3   Positivt	  	  

Under flertalet av intervjuerna togs det upp att det finns fördelar med att kunna nås av familj 

eller vänner under arbetstid. Flera personer nämnde nödsituationer eller sjuka barn som var 

vanligt förekommande anledningar till att behöva nås, men även möjligheten att kunna lösa 

vardagsproblem togs upp. 

 
”Ja om det typ har blivit nåt problem på dagis eller nånting eller att man ska komma överens om vem som 

ska hämta och lämna barn eller nåt sånt där va. Visst det är väl bra om man kan fixa det då. Jag tror inte 

att det behöver ta så lång tid” 

 

Intervjupersonerna berättade också att de upplever att en känsla av lugn och trygghet skapas 

genom nåbarheten, en aspekt som berör både arbetstagaren och de närstående. Minskad oro var 

också något som framkom i flera intervjuer. Det nämndes till exempel att intervjupersonerna 

slipper gå och bekymra sig över vad som sker utanför arbetet och därmed kan de koncentrera 

sig bättre på sina arbetsuppgifter. Att kunna nås via flera olika typer av ICT sades också vara 

en fördel. Många intervjupersoner menade att om det möjliggörs för familj och vänner att nå en 

på arbetet kan det bidra till en ökad produktivitet genom att den personliga tryggheten säkras. 

 

“Jag alltså känner jag mig trygg att det är ingen som håller på och jagar mig, jag vet att barnet funkar i 

skolan och det är inget strul där... Det är klart att då jobbar jag ju mycket effektivare än om jag skulle vara 

[...] Och därmed så bidrar det till höjd produktivitet.” 

 

Att använda ICT för att få en mikropaus i arbetet, eller bryta tankeflödet kort, menade flera av 

intervjupersonerna också är något positivt för arbetsprestationen. Flera nämnde även att de har 

lättare att fokusera på arbetet om de får vissa privata, vardagliga ting avklarade under 

arbetsdagen, vilket också minskar stressen. 

 

“...om jag får ringa det samtalet så blir det ju, så försvinner det ju ur mitt huvud och då kan jag fokusera 

på arbetet, eller bidrar till den bättre produktiviteten.” 

 

En av intervjupersonerna menade att produktiviteten också kan öka genom att arbetet inte är 

det som styr hur hela dagen och veckan ser ut. Under intervjun beskrevs att det finns flertalet 

delar i vad som skapar produktivitet och ett väl fungerande liv och att ICT kan bidra till att 

skapa balans mellan dessa delar. 

 

“Man kan bli bättre i jobbet genom att jobbet inte är allt” 
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4.5   Sammanfattning	  	  

Sammanfattningsvis är ICT något som samtliga intervjupersoner använder, i arbetet för att 

kunna genomföra sina uppgifter, men även privat. Dock varierar den privata användningen från 

person till person. Vanligt förekommande användning är att lösa vardagssysslor eller kontakta 

läkare och liknande. Att uppskatta hur mycket tid som läggs på privat användning upplevdes 

som svårt av de flesta intervjupersonerna. 

 

Flera personer ansåg också att det är svårt att skilja på arbetsrelaterad och privat ICT-

användning. Alla intervjupersoner har dock vissa uttalade gränser för den privata 

användningen. När det gällde vilka samtal eller meddelanden som svaras på under arbetstid 

varierar prioriteringarna, vissa väljer exempelvis att alltid svara när barnen ringer eller att bara 

besvara kortare ärenden. Även motiveringen till prioriteringarna varierar bland 

intervjupersonerna. En del som togs upp var ICT-användning under möten, som kan skapa 

irritation hos vissa personer som intervjuats. Dock verkade inte den generella uppfattningen 

vara att någon annan missköter den privata ICT-användningen under arbetsdagen i övrigt. 

 

Flertalet berättade att de arbetar hemifrån via ICT och då trivs med det, de som inte arbetar 

hemifrån förklarade att det är säkerhetssystem som gör detta omöjligt. Nästan alla kontrollerar 

dock mailen hemifrån. Det finns också en tydlig gränsdragning för hur mycket arbetsrelaterad 

ICT-användning som får inkräkta på privatlivet för de flesta, men inte lika tydliga gränser som 

för den privata ICT-användningen på arbetet. 

 

De flesta intervjupersoner upplever att de har en bra balans mellan arbete och fritid, men några 

tycker att balansen kan vara svår och att det kan vara flera faktorer som påverkar detta. I 

familjelivet kan ICT-användning privat på arbetstid underlätta, till exempel genom att öka 

nåbarheten. Att nås vid nödsituationer beskrivs i positiva ordalag. När det istället handlar om 

hur ICT-användningen påverkar hur människor mår kan det ses som dubbelsidigt, med både 

positiva och negativa effekter. 

 

Uppfattningen om ICT-användningens påverkan på produktivitet skiljer sig åt hos 

intervjupersonerna. Den generella uppfattningen är dock att kortade användning av ICT privat 

på arbetstid inte stör och därför heller inte har någon större inverkan på produktiviteten. 

Negativa aspekter som lyftes fram är att ICT-användningen tar tid från arbetet eller får 

arbetstagaren att tappa fokus, vilket försämrar arbetsinsatsen. Å andra sidan nämndes positiva 
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aspekter såsom möjligheten att kunna nås vid nödsituationer eller om barn blir sjuka. Kortare 

pauser i arbetet beskrevs också som en positiv aspekt. Flera personer menade att det bidrar till 

en ökad trygghet och att arbetsinsatsen kan bli mer effektiv. En intervjuperson beskrev också 

att livet är en helhet, och att det är arbetslivet och privatlivet som tillsammans skapar 

förutsättningar för en väl fungerande vardag.  
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5.   Tolkning	  	  

I följande avsnitt kommer en tolkning av ovanstående empiri, i förhållande till teorin, att 

presenteras. Först tolkas intervjupersonernas val av integration eller segmentering av arbete 

och fritid utefter border theory. Aspekter som tas upp är bland annat hur de väljer att sätta 

gränser för ICT-användningen, hur dessa influeras av yrke, kön och personliga preferenser, 

samt vilka andra personer i omgivningen som påverkar gränserna. Därefter tolkas hur den 

privata ICT-användningen på arbetstid påverkar intervjupersonernas kommunikation, 

nåbarhet, flexibilitet, tid och fokus. Dessa tolkningar kommer sedan förtydligas i diskussionen 

med hjälp av en utvecklad tolkningsmodell (se figur 6). 

 

5.1   Gränser	  för	  ICT-‐användning	  

Enligt border theory är arbete och familj två olika sfärer. Sfärerna och gränserna emellan dem 

manipuleras för att uppnå balans (Clark, 2000). Hur integrerade eller segmenterade sfärerna är 

beror på hur starka gränserna är (Desrochers & Sargent, 2004). Gränsernas styrka påverkas av 

permeabilitet och flexibilitet (Clark, 2000). Permeabilitet kan förklaras som ett passivt 

inkräktande i en annan sfär, medan flexibilitet ofta är ett aktivt val (Nam, 2014). I en tidigare 

studie av ICT-användning såg man att arbetstagarna utvecklade temporala, spatiala och 

psykologiska taktiker för att hantera ICT-användningen (Sayah, 2013), vilket överensstämmer 

med de typer av gränser som har identifierats i denna studie. Gränserna påverkas även av typ 

av ICT-användning, vilket inte har setts i tidigare studier. Nedan följer en mer detaljerad 

redogörelse av de ICT-relaterade gränserna i studien. 

 

5.1.1   Temporala	  gränser	  	  

I studien har vissa tidsmässiga gränser identifierats. Vissa av intervjupersonerna väljer i princip 

uteslutande använda ICT privat under raster eller efter arbetstidens slut, vilket påminner om de 

temporala taktikerna som Sayah (2013) fann i sin studie, där arbetstagarna skiljde på arbetstid 

och fritid. Några väljer att stänga av den privata mobiltelefonen under möten, vilket också är 

en typ av temporal taktik som har setts i en tidigare studie (Sayah, 2013). Flera intervjupersoner 

som föredrar segmentering av sfärerna, begränsar den privata ICT-användningen beroende på 

hur angeläget samtalet eller meddelandet är, eller hur lång tid det förväntas ta i anspråk. 

Eftersom flexibilitet är ett aktivt tillåtande av inkräktande i en sfär (Nam, 2014), så skulle detta 

kunna tolkas som att det finns en viss flexibilitet i de tidsmässiga gränserna och därmed tillåts 

kortare, angelägna ärenden inkräkta på arbetstiden. Nästan alla intervjupersonerna väljer dock 
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att inte svara på tjänstesamtal efter arbetstid, vilket tyder på att gränsen inte är lika flexibel i 

motsatt riktning. Detta stämmer överens med en tidigare studie av ICT som visade att 

gränsernas permeabilitet och flexibilitet varierar beroende på riktning (Golden & Geisler, 

2007). Det liknar även resultat från tidigare studier som funnit att de som föredrar segmentering 

av arbete och fritid tenderar att tillåta hemmet att påverka arbetet, medan de förhindrar arbetet 

från att påverka fritiden (Sayah, 2013; Nam, 2014).  

 

5.1.2   Spatiala	  gränser	  	  

Ett exempel på en tydlig fysisk gräns är valet av att ha två mobiler, en arbetsmobil och en privat 

mobil, som flera av intervjupersonerna väljer att ha. De intervjupersoner som väljer att ha två 

telefoner uttryckte att de gör det för att kunna skilja på arbete och fritid. Detta stämmer överens 

med flera tidigare studier som har visat att människor väljer att skilja på teknologiska 

jobbenheter och privata enheter för att uppnå segmentering av sfärerna (Golden & Geisler, 

2007; Sayah, 2013; Duxbury et al., 2014). Intressant var att en av männen som väljer att ha en 

mobiltelefon, för både arbetsrelaterad och privat användning, trots detta uttryckte en vilja om 

att skilja på arbete och fritid, vilket tyder på en önskan om segmentering. Medan flera av de 

som väljer att ha två mobiler för att kunna skilja på arbete och fritid, trots det har ett mycket 

integrerat liv och väljer att ta med arbetsmobilen hem. Detta skulle kunna tolkas som att 

intervjupersonerna till viss del har en önskan om segmentering, men misslyckas med detta, 

vilket påminner om en tidigare studie där man fann att vissa personer hade en önskan om 

segmentering men misslyckades på grund av brist på självkontroll och fokus (Duxbury et al., 

2014). 

 

Ett par av intervjupersonerna har starka fysiska gränser, då de till exempel väljer att lämna 

arbetsmobilen på kontoret efter arbetsdagens slut, vilket påminner om den taktik Sayah (2013) 

såg, där arbetstagarna valde att inte ta med arbetet hem. Även här sågs en skillnad i gränsernas 

styrka beroende på riktning, då de intervjupersoner som väljer att lämna sin arbetsmobil på 

kontoret efter arbetstidens slut, ändå har med sig sin privata mobiltelefon till arbetet under 

arbetstid. Denna skillnad i styrka hos gränserna stämmer överens med tidigare studier (Golden 

& Geisler, 2007; Sayah, 2013; Nam, 2014). Å andra sidan var det så att de som har med sig sin 

privata mobil i arbetet, trots det, sällan väljer att använda ICT privat på arbetstid. Detta skulle 

kunna tyda på att gränserna är i princip lika starka i båda riktningarna, även fast gränsen åt ena 

hållet är av fysisk karaktär och gränsen åt andra hållet är tidsmässig. 
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Ett par av de som har svaga fysiska gränser och till exempel väljer att arbeta hemifrån ofta, har 

trots det en tydlig tidsmässig gräns i motsatt riktning. De tillåter endast få privata avbrott som 

till exempel samtal och SMS under kontorstider. Detta tyder på att gränsen är starkare i en 

riktning, men att den snarare förhindrar fritiden att påverka arbetet och tillåter arbetet att 

påverka fritiden, vilket motsäger tidigare studier som menar att det motsatta förhållandet är 

vanligare (Sayah, 2013; Nam, 2014). Å andra sidan ska det tilläggas att Sayah (2013) fann att 

detta förhållande kunde variera beroende på familjesituation, vilket skulle kunna stämma 

överens med denna studie. De intervjupersoner som har denna typ av gränsdragning är nämligen 

utan barn eller har barn som är över 18 år. Ännu ett exempel på en fysisk gräns kan ses då vissa 

intervjupersoner väljer att lämna sin privata mobil på kontoret under möten, här spelar dock 

även ”border keepers” in, vilket återkommer längre ner i tolkningen. 

 

5.1.3   Psykologiska	  gränser	  	  

Psykologiska gränser kan till exempel innebära att undvika att tänka på privata ting under 

arbetstid (Sayah, 2013). Flera intervjupersoner i studien, vilka uttryckte värderingar om 

segmentering, väljer ändå att i vissa fall surfa på nätet i privat syfte under arbetstid. Detta sker 

ofta i samband med att de har pratat med en kollega om något som de vill kolla upp som till 

exempel kläder och konserter, eller att de har kommit att tänka på privata ting såsom 

husrenoveringar. Detta skulle också kunna jämföras med studien av Duxbury et al. (2014) som 

visade att vissa hade svårt att lyckas med segmenteringen på grund av brist på fokus och 

självkontroll. Flera intervjupersoner uttryckte att de faktiskt hanterar vissa privata ärenden 

under arbetstid just för att de ska slippa tänka på det. Detta skulle kunna tolkas som att de inte 

har behov av psykologiska gränser på grund av att de har svaga tidsmässiga gränser.  

 

5.1.4   ”Borderland”	  	  

Enligt Clark (2000) kan hög permeabilitet och flexibilitet leda till att det skapas ett ”borderland” 

vid gränsen som varken tillhör hemsfären eller arbetssfären. Detta kändes också igen i studien, 

då vissa intervjupersoner har svårt att avgöra om en viss typ av ICT-användning är 

arbetsrelaterad eller privat. Sociala medier och nyheter var två sådana områden, vilka används 

både privat och i arbetssyfte, på arbetstid och utanför arbetstid, hemma och på jobbet, vilket 

tyder på gränser med hög flexibilitet. Viss permeabilitet kan också ses hos de som nämnde att 

de får notiser på sociala medier, som rör både privatlivet och arbetslivet, på samma sida. Detta 

leder till att intervjupersonerna kan få arbetsrelaterade notiser då de kollar sina privata notiser 

utanför arbetet och tvärtom. 
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5.1.5   Typ	  av	  ICT-‐användning	  	  

I studien kunde det även ses att intervjupersonerna skattar den privata ICT-användningen olika 

angeläget, beroende på vad för typ av användningsområde det gäller. Flera nämnde till exempel 

att de svarar på samtal och sms, men att sociala medier inte används på arbetstid. Detta tyder 

på att det finns en viss flexibilitet i gränserna som påverkas av typ av ICT-användning, vilket 

inte har observerats i tidigare studier. Liknande fenomen sågs gällande gränser hemma. Flera 

av intervjupersonerna nämnde att de inte tar tjänstesamtal efter arbetstid, däremot uppdaterar 

nästan alla intervjupersonerna sin arbetsmail hemifrån. Uppdaterandet av jobbmail hemifrån är 

något som också har observerats som vanligt förekommande i tidigare studier (Duxbury et al., 

2014). 

 

5.2   Variabler	  som	  påverkar	  integration/segmentering	  	  

I tidigare studier av ICT-användning har det visat sig att personliga preferenser (Golden & 

Geisler, 2007; Sayah, 2013) och kön (Duxbury et al. 2014) är variabler som påverkar valet av 

integrering eller segmentering. I studier av WLB har man också sett att gränserna mellan arbete 

och fritid, förutom ovanstående variabler, även påverkas av yrkestyp (Bulger et al., 2007). I 

denna studie sågs det ingen skillnad i val av integrering eller segmentering beroende på kön, 

däremot verkade personliga preferenser och yrkestyp påverka valet. Nedan följer en mer 

detaljerad redogörelse av dessa variabler.  

 

5.2.1   Kön	  

Duxbury et al. (2014) identifierade kön som en variabel vid val av integrering och segmentering 

av ICT-användning. De såg att fler kvinnor valde att helt segmentera ICT-användningen för att 

kunna skilja på arbete och fritid. I nuvarande studie sågs det dock ingen skillnad mellan könen. 

Både män och kvinnor väljer att segmentera sin ICT-användning, likväl som att vissa män och 

kvinnor väljer att integrera användningen i hög grad. 

 

5.2.2   Personliga	  preferenser	  	  

De personliga preferenserna visade sig spela stor roll vid valet av integrering eller segmentering 

i studien. De intervjupersoner som använder ICT mycket restriktivt i privat syfte på 

arbetsplatsen, uttryckte personliga värderingar såsom att de inte anser att privat ting får störa 

arbetet eller stjäla arbetstid, vilket kan tolkas som ett val av segmentering. De som istället 

använder ICT i lite större utsträckning privat, på arbetet, uttryckte värderingar om att själva 
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vilja bestämma över sin tid och ha möjlighet att anpassa arbetet, vilket tyder på ett val av en lite 

mer integrerad livsstil. Denna påverkan på integration och segmentering, beroende av 

personliga preferenser, sågs även av Golden och Geisler (2007) och Sayah (2013). De 

identifierade att arbetstagarna, utefter personliga preferenser, använde ICT för att åstadkomma 

både integration och segmentering av arbete och icke-arbete. 

 

5.2.3   Yrke	  	  

Intervjupersonernas yrkestyp verkade också påverka valet av integration eller segmentering. 

Flera av intervjupersonerna har flexibel arbetstid och de flesta av dem utnyttjar detta genom att 

arbeta var de vill och när de vill, utan att behöva anpassa sig till generella kontorstider. Många 

ansåg också att ICT-användningen bör anpassas beroende på yrke, ansvar och arbetstid. Yrkets 

påverkan på integration eller segmentering av arbete och fritid är något som har setts i tidigare 

studier av WLB (Bulger et al., 2007). Det har dock inte identifierats som en variabel i tidigare 

studier av ICT-användning. 

 

5.3   ”Border-‐keepers”	  

Personer som har stort inflytande över individers sfärer och gränser kallas enligt border theory 

för ”border-keepers” (Clark, 2000). I tidigare studier av ICT-användning har det visat sig att 

familjen kan påverka användningen i viss utsträckning (Sayah, 2013; Duxbury et al. 2014). I 

en studie av WLB har även kollegor setts som personer med stort inflytande över gränserna 

(Bulger et al., 2007). Dessa två grupper har också identifierats som ”border-keepers” i denna 

studie. Ytterligare en grupp vilka skulle kunna räknas som ”border-keepers”, enligt denna 

studie, är tandläkare och läkare vilka verkar kunna påverka integrering och segmentering av 

ICT-användningen.  

 

5.3.1   Kollegor	  

Kollegorna på arbetet skulle, enligt denna studie, kunna räknas som ”border-keepers” och dess 

påverkan på segmentering eller integrering blir som tydligast vid möten. En av 

intervjupersonerna berättade att det har diskuterats i arbetsgruppen hur ICT ska hanteras under 

möten och tillsammans har de satt upp förhållningsregler angående detta. Om dessa 

överenskomna regler efterföljs, skulle det kunna tolkas som att kollegorna har haft stort 

inflytande på valet av segmentering under mötestider. Kollegor har identifierats som ”border-
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keepers” i en tidigare studie av WLB (Bulger et al., 2007), däremot har de inte setts påverka 

integrering och segmentering i tidigare studier av ICT-användning. 

 

Flera intervjupersoner uttryckte även stor irritation över den utbredda ICT-användningen under 

mötestider, vilket skulle kunna uppfattas som att de inte haft så stort inflytande över valet av 

segmentering eller integrering under möten. Detta ska dock tolkas med försiktighet då det är 

oklart om ICT-användarna har uppfattat dess kollegors åsikter, eller om de är outtalade och 

därför inte har påverkat användarna. Clark (2000) menar att det är viktigt att kommunicera med 

sina ”border-keepers” för att undvika konflikter och öka förståelsen för den andra sfärens krav 

och ansvar. Ett par av intervjupersonerna nämnde även att de låter bli att ta privata ärenden då 

de sitter och arbetar tillsammans med kollegor, även om det inte är på ett möte, vilket kan tyda 

på att dessa kollegor har stort inflytande över intervjupersonernas gränser. 

 

5.3.2   Familj	  

Familjen verkade inte påverka omfattningen av den privata ICT-användningen på arbetsplatsen 

i någon större mån, däremot kan det tolkas som att de i viss mån påverkar gränserna egenskaper. 

Flera personer uppgav att samtal och meddelanden från familj och släkt prioriteras, även under 

arbetstid. Ett exempel på detta var den så kallade hänvisningen som flera av intervjupersonerna 

använder sig av under möten, vilket innebär att anhöriga som har deras mobilnummer kan ringa 

under möten, medan de som enbart har arbetsnumret inte kommer kunna nå dem under möten. 

Detta tyder på att familj och släkt generellt kan räknas som ”border-keepers” eftersom de har 

stort inflytande över sfärer och tillåts korsa gränser, vilket stämmer överens med tidigare studier 

av ICT-användning som visat att familjen påverkar individers gränsdragningar (Sayah, 2013; 

Duxbury et al. 2014). 

 

Två av intervjupersonerna med barn har tydliga värderingar som tyder på en önskan om 

segmentering, medan två andra personer med barn har valt en mer integrerad livsstil. Trots att 

två av föräldrarna eftersträvar segmentering och omfattningen av dess privata ICT-användning 

är liten, sågs ändå en påverkan på gränsernas flexibilitet, alternativt permeabilitet, vilket kan 

påverka segmenteringen. Alla intervjupersoner som har barn valde faktiskt att ta angelägna 

samtal och meddelanden, som berörde barnen, under arbetstid. Det är dock svårt att tolka 

huruvida detta bör ses som en påverkan på flexibilitet eller permeabilitet. Enligt Nam (2014) 

kan permeabilitet förklaras som ett passivt inkräktande i en annan sfär, medan flexibilitet ofta 

är ett aktivt val. Intervjupersonerna i studien väljer aktivt att ta samtal och meddelanden, men 
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å andra sidan är de ju ansvariga för sina barn vilket kan göra att de kan känna sig obligerade att 

hantera dessa ärenden. En person uttryckte att hen måste svara direkt om det rör barnen, vilket 

då skulle kunna tolkas som ett passivt tillåtande av inkräktande i arbetssfären. Några andra 

intervjupersoner verkade mer aktivt välja att svara på meddelanden och samtal, vilket kan tolkas 

som att gränsen snarare är flexibel än permeabel. Liknande beteenden har även setts i en studie 

av Sayah (2013), som visade att individers gränser förändras när de får barn. Familjen 

påverkade även intervjupersonernas gränser hemma till viss del. Flera nämnde att de anpassar 

arbetet hemifrån för familjens skull. 

 

5.3.3   Tandläkare	  och	  läkare	  

Ytterligare en grupp med stort inflytande över intervjupersonernas ICT-relaterade gränser, 

visade sig vara läkare och tandläkare. Många av intervjupersonerna nämnde att de alltid tar 

samtal från läkare och tandläkare, även under arbetstid. Detta kan tyda på att dessa också skulle 

kunna räknas som ”border-keepers”, vilket inte har identifierats i tidigare studier av varken 

ICT-användning eller WLB.  

 

5.4   Effekter	  av	  ICT	  	  

Tidigare studier har funnit att ICT-användning kan påverka WLB både positivt och negativt 

beroende på hur arbetstagaren väljer att använda teknologin (Hislop et al., 2013; Duxbury et 

al., 2014; Dén-Nagy, 2014). Nduhura och Prieler (2017) har också sett att privat ICT-

användning på arbetstid kan höja produktiviteten. Påverkan på WLB och produktivitet är något 

som till viss del har bekräftats i denna studie. Effekterna på WLB och produktivitet har dock 

visat sig vara relativt likartade i flera fall, vilket är anledningen till varför tolkningen har 

tematiserats utifrån hur ICT-användningen påverkar WLB och produktivitet, snarare än efter 

vad som påverkas (WLB eller produktivitet). Påverkan på WLB och produktivitet kommer 

därför förtydligas senare i diskussionen (se kapitel 6. Diskussion). 

	  

5.4.1   Kommunikation	  	  

ICT kan påverka hur kontakten mellan arbetstagare och deras närstående ser ut. I studien 

uttalande sig flera intervjupersoner kring att användningen av ICT underlättar 

kommunikationen med familj och vänner, via meddelanden eller telefonsamtal. Nam (2014) 

menar att det kan vara lättare att möta krav från omgivningen genom användningen av ICT, 

vilket skulle kunna vara en anledning till att integrera privat användning av ICT under 
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arbetsdagen. Intervjupersonerna beskrev också att den privata användningen kan påverka 

humöret under arbetsdagen. Flera menade att kontakten med anhöriga på arbetet kan göra att 

de känner sig lugnare, tryggare och mindre oroliga. En av intervjupersonerna nämnde även att 

kontakten med vänner och familj kan skapa ökad trivsel hos arbetstagarna. Nduhura och Prieler 

(2017) fann liknande resultat i sin studie av ICT. De såg att välbefinnande på arbetet ökar och 

att jobbstress minskar, genom privat användning av ICT på arbetstid. Positiva effekter från 

infiltration av icke-arbete till arbete är något som även Nam (2014) tar upp. Å andra sidan kan 

misslyckad kommunikation leda till negativa konsekvenser (Ladkin, et al., 2016). Detta 

poängterades också av några intervjupersoner. Exempel på misslyckad kommunikation som 

nämndes kan vara att åka hem tidigare fast det inte behövs, eller åka till fel plats för att hämta 

barnen.  

 

5.4.2   Nåbarhet	  	  

Nåbarheten via ICT kan påverka arbetet både negativt och positivt. I studien nämndes negativa 

aspekter, såsom att nåbarheten skulle kunna resultera i många avbrott i arbetet, vilket i sin tur 

kan vara negativt för produktiviteten. En positiv aspekt som flera intervjupersoner nämnde var 

möjligheten att nås om det skulle hända något allvarligt med en nära anhörig. De ansåg även 

att nåbarheten kan leda till ökad trygghet, vilket stämmer överens med en tidigare studies 

resultat (Nduhura & Prieler, 2017). Flera intervjupersoner berättade också att kommunikation 

angående enklare vardagsbestyr, som till exempel varuinköp, upplevs underlätta vardagen och 

kan därmed höja produktiviteten. Detta skulle kunna kopplas till Adame-Sánchez, et al. (2016) 

studie, vilken visar att minskad work-life conflict leder till en ökad produktivitet. 

	  

5.4.3   Flexibilitet	  	  

ICT skulle kunna bidra till en ökad WLB genom att möjliggöra för arbetstagarna att vara 

flexibla och anpassa arbetet. Intervjupersonerna i studien nämnde till exempel att de kan ta med 

arbetsdatorn hem för att fortsätta arbeta efter arbetsdagens slut, och att de kan hålla kontakten 

med närstående under arbetsdagen. Båda dessa anpassningar ansågs bidra till en bättre balans 

för intervjupersonerna. Detta liknar även resultat från tidigare studier, vilka visade att 

arbetstagarna upplever det lättare att möta krav från arbete och familj vid tillgång till arbete och 

icke-arbete, var som helst och när som helst (Sayah, 2013; Nam, 2014). Desrochers och Sargent 

(2004) menar att ”good fit” den viktigaste aspekten för ökad tillfredsställelse på arbetet, vilket 

också speglas i denna studie då intervjupersonerna visade på individuella skillnader i till 

exempel när samtal tas emot eller om arbetsdatorn tas med hem. 
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WLB är dock ett komplext fenomen med subjektiva skillnader, vilket gör att det är svårt att 

finna en nivå för hur mycket arbetet kan få inkräkta på privatlivet och vice versa (Clarc, 2002; 

Desrochers & Sargent, 2004; Nam, 2014). I studien visades detta genom de individuella 

skillnader som finns kring åsikter om ICT-användning, men även hur själva användningen på 

arbetet ser ut. Exempel på skillnader mellan intervjupersonerna är att vissa enbart använder 

telefonen privat på raster, medan andra läser meddelanden direkt, även under arbetstid. I studien 

refererade en arbetstagare till privat användning av ICT på arbetstid som ett ”normaltillstånd”, 

även om det då sker i mycket liten utsträckning. 

 

5.4.4   Tidsförbrukning	  

Användningen av ICT privat på arbetstid riskerar också att ta tid, som inte står till privat 

förfogande, och därmed försämra prestationen och närvaron på arbetet. Tennakoon, et al. (2013) 

menar att det finns en risk att arbetstagarna ägnar för stor del av dagen åt privat ICT-

användning, vilket påverkar produktiviteten negativt, vilket delvis stämmer överens med denna 

studie. Intervjupersonerna berättade dock att kortare privata avbrott stör mindre än längre 

avbrott. De uttryckte att de längre avbrotten stör oavsett om de är arbetsrelaterade eller privata. 

Från intervjuerna framgick också att inställningen till privat ICT-användning är blandad. Några 

ansåg att det stjäl tid från arbetet, medan andra istället såg fördelarna med att ha kontakt med 

familjen, vilket skulle kunna leda till en bättre arbetsprestation. Att använda ICT privat på 

arbetet kan leda till både positiva och negativa effekter på produktiviteten enligt Tennakoon, et 

al. (2013), vilket speglar den bild som intervjupersonerna beskrev. 

 

5.4.5   Fokus	  	  

Intervjupersonerna i studien menade att ICT även tar fokus från arbetet, vilket då kan tolkas 

som en negativ inverkan på prestationen. Detta nämner också Tennakoon et al. (2013), som 

menar att privat ICT-användande kan leda till minskad produktivitet. På samma sätt kan ICT-

användningen på fritiden påverka närvaron hemma negativt, vilket nämndes av flera 

intervjupersoner. Detta stämmer även överens med en studie av Nam (2014), vilken visade att 

infiltration av arbete till icke-arbete kan leda till negativa konsekvenser. I studien berättade en 

intervjuperson att man bör ta semester från digitaliseringen likväl som man tar semester från 

arbetet.  

 

Å andra sidan berättade flera intervjupersoner att privat ICT-användning på arbetstid kan göra 

det lättare att fokusera på arbetet. Att klara av vardagsrelaterade ting med hjälp av ICT ansågs 
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positivt för produktiviteten. De menade att de kan arbeta mer effektivt då de slipper bli stressade 

av något utanför arbetet. Under studien nämnde även flertalet personer att korta pauser eller 

”mikropauser” är ett sätt att släppa arbetet en stund och få mer energi, vilket skulle kunna höja 

produktiviteten. Pauserna beskrevs också som stressminskande och fokushöjande. Minskad 

jobbstress och ökat välbefinnande har nämnts i en tidigare studie av ICT, som något som skulle 

kunna leda till ökad produktivitet (Nduhura & Prieler, 2017). 

	   	  



	   54	  

6.   Diskussion	  

I diskussionen kommer tolkningen av empirin diskuteras i förhållande till tolkningen av teorin, 

vilket sammanfattas i den utvecklade tolkningsmodellen nedan (se figur 6). Därefter 

presenteras metodreflektioner och sist följer etiska reflektioner. 

	  

	  
	  

Figur 6 – Utvecklad tolkningsmodell av ICT, WLB och produktivitet 
	  

6.1   ICT,	  WLB	  och	  produktivitet	  	  

I figur 6 sammanfattas de teoretiska och empiriska tolkningar som har gjorts i studien. De 

rödmarkerade delarna i figuren symboliserar nya förhållanden och variabler som identifierats i 

studien, eller delar som motsäger tidigare studier. De gröna delarna symboliserar förhållanden 

och variabler som har bekräftats i studien och de svarmarkerande delarna är tolkningar utifrån 

tidigare forskning som varken har bekräftats eller dementerats, då de inte har undersökts i någon 

större utsträckning i denna studie. Det ska poängteras att kontexten förmodligen påverkar dessa 

förhållanden och variabler i viss mån, men för att modellen ska kunna appliceras och utvecklas 

i andra kontexter, i nya studier, har kontextens betydelse inte lyfts fram i modellen. Först och 

främst kommer de variabler som påverkar integrering eller segmentering av ICT-användning 

att diskuteras (vänstra fyrkanten i figur 6), därefter kommer förhållanden och samspel mellan 

ICT, WLB och produktivitet lyftas fram (pilarna i figur 6), sist diskuteras variabler som 

påverkar detta samspel (högra fyrkanten i figur 6). 

 

I studien sågs tydliga kopplingar mellan personliga preferenser och intervjupersonernas val av 

integrering eller segmentering, vilket även har setts i tidigare studier av både ICT och WLB 

(Bulger et al., 2007; Golden & Geisler; 2007; Sayah, 2013). Exempel på värderingar som gör 
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att intervjupersonerna väljer att segmentera arbete och fritid, med hjälp av ICT, är att de anser 

att privat ICT-användning inte får störa eller ta tid från arbetet. De som istället väljer att 

integrera arbete och fritid uttryckte värderingar såsom att de vill kunna anpassa arbetet efter 

fritiden och bestämma över arbetstiden själva. Därmed bekräftas det att personliga preferenser 

påverkar val av integrering eller segmentering av ICT-användningen. Valet av integrering 

kunde även kopplas samman med intervjupersonernas yrke, då vissa har befattningar där de 

själva kan styra över sin arbetstid. Yrkets påverkan vid integrering eller segmentering är något 

som har setts i tidigare studier av WLB (Bulger et al., 2007), däremot har det inte identifierats 

som en variabel vid tidigare studier av ICT-användning. Det sågs ingen påverkan på valet av 

integration eller segmentering beroende på kön, vilket har setts i tidigare studier av ICT-

användning (Duxbury et al., 2014). Därmed konkluderas att valet av integrering eller 

segmentering, gällande privat ICT-användning på arbetstid, påverkas av personliga preferenser 

och yrke. Det kan däremot inte konstateras att kön påverkar valet av integrering eller 

segmentering gällande ICT-användningen. 

 

Alla intervjupersoner uttryckte att de har någon typ av ICT-relaterad gräns som skiljer privat 

och arbetsrelaterad ICT-användning åt. Dessa gränser är spatiala, temporala eller psykologiska 

och liknar de gränser som funnits i en tidigare studie (Sayah, 2013). Något som var unikt med 

denna studie var dock att intervjupersonerna även väljer att sätta olika gränser beroende på typ 

av ICT-användning. Flera svarar till exempel på privata samtal och meddelanden, men de 

använder inte sociala medier, på arbetstid. Därmed kan det konstateras att typ av ICT-

användning också påverkar de ICT-relaterade gränserna.  

 

Gränserna påverkades även till viss del av personer i omgivningen. Intressant var att vissa av 

intervjupersonerna som har barn uttryckte att de måste svara på vissa samtal och meddelanden 

från familjen, vilket skulle kunna tolkas som att gränsen mellan arbete och fritid har hög 

permeabilitet. Andra intervjupersoners uttryck speglade mer ett aktivt val av att svara på 

meddelanden och samtal från familjen, vilket snarare tyder på hög flexibilitet. Dessa resultat 

stämmer även överens med tidigare studier som visat att familjesituationen påverkar gränserna 

mellan arbete och fritid (Duxbury et al., 2014) och att gränserna kan förändras när arbetstagarna 

får barn (Sayah, 2013). Kollegorna verkade också påverka integrering och segmentering, vilket 

stämmer överens med en tidigare studie av WLB (Bulger et al., 2007). Kollegor har däremot 

inte observerats ha inflytande över gränserna i tidigare studier av ICT-användning. I denna 

studie påverkade kollegorna bland annat huruvida intervjupersonerna väljer att använda ICT 
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privat under möten eller inte. Tandläkare och läkare verkade också ha visst inflytande över 

intervjupersonernas gränser, då nästan alla valde att svara då de kontaktade dem på arbetstid, 

vilket inte har nämnts i tidigare studier. Därmed bekräftas att familjen har inflytande över 

gränserna, vilket har setts i tidigare studier av ICT-användning (Sayah, 2013; Duxbury et al. 

2014). Dessutom konkluderas det att kollegor, samt tandläkare och läkare, till viss del kan 

påverka valet av integrering eller segmentering av ICT-användningen, vilket inte har setts i 

tidigare studier av ICT. 

 

De intervjupersoner med hög integration av arbete och fritid, och som upplevde sig ha en bra 

WLB, ställde sig generellt positiva till ICT-användningens påverkan på WLB. De uttryckte att 

den privata ICT-användningen under arbetstid bland annat kan leda till en större trygghet, vilket 

stämmer överens med en tidigare studie (Nduhura & Prieler, 2017). De nämnde även att ICT-

användningen kan leda till en bättre flexibilitet mellan arbete och fritid, vilket kan förbättra 

WLB. Denna flexibilitet påminner om Nams (2014) studie vilken visade att det kan vara lättare 

att möta krav från arbete och familj genom användningen av ICT. De intervjupersoner med mer 

segmenterade sfärer var å andra sidan generellt mer osäkra, eller ställde sig neutrala till hur den 

privata ICT-användningen påverkar WLB. Således kan det konkluderas att de personer som 

väljer att integrera sin ICT-användning, anser att denna kommer leda till positiva effekter för 

WLB, såsom större flexibilitet och trygghet. Det går däremot inte att dra några slutsatser om 

hur WLB påverkas hos de som väljer att segmentera sin ICT-användning. 

 

När det gäller produktivitet har intervjupersonerna mycket splittrade åsikter om hur den 

påverkas av den privata ICT-användningen, nästan alla nämnde både någon positiv och någon 

negativ effekt (vilket symboliseras av den nedre, gröna pilen i figur 6). De allra flesta ansåg 

dock att påverkan bör vara liten eller försumbar. Både de med hög integration och de med hög 

segmentering menade att den privata ICT-användningen kan vara negativ för produktiviteten, 

om den tar för mycket tid från arbetet, vilket stämmer överens med tidigare studier (Tennakoon, 

et al., 2013). Flera nämnde även att det kan ta fokus från arbetet, vilket också liknar tidigare 

studiers resultat där man funnit att infiltration av icke-arbete till arbete kan få negativa 

konsekvenser (Tennakoon, et al., 2013; Nam, 2014).  

 

Många intervjupersoner nämnde också positiva effekter på produktivitet, såsom ökad trygghet 

via nåbarheten, samt underlättande av vardagen och familjelivet via enkel kommunikation och 

flexibilitet. Detta stämmer överens med tidigare studier som har visat att ökad trygghet kan leda 
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till en högre produktivitet (Nduhura & Prieler, 2017), att infiltration av icke-arbete till arbete 

kan få positiva effekter (Nam, 2014) och att minskad work-life conflict kan förbättra 

produktiviteten (Adame-Sánchez, et al., 2016). Trygghet, nåbarhet, underlättande av vardag 

och familjelivet är delar som också ansågs påverka WLB positivt. Därmed skulle detta kunna 

tolkas som att den privata ICT-användningen kan leda till positiva effekter på WLB, vilket 

sedan, i sin tur kan leda till en ökad produktivitet (vilket symboliseras av den övre röd/gröna 

pilen). Genom att identifiera detta samspel har denna studie bidragit till att knyta samman ICT, 

WLB och produktivitet, vilket inte har gjorts i tidigare studier. Av detta följer att den privata 

ICT-användningen under arbetstid kan ha både positiva och negativa, samt direkta och indirekta 

effekter på produktivitet. 

 

Det sågs inga skillnader mellan kön gällande indirekt eller direkt påverkan på produktivitet, 

vilket skiljer sig från en tidigare studie som visat att kvinnor får en större påverkan på 

produktivitet av WLB, jämfört med män (Konrad & Mangel, 2000). Däremot nämnde samtliga 

som har barn under 18 år, att de ser det som något positivt för produktiviteten att kunna ha 

kontakt med familjen, om användningen inte tar upp allt för mycket tid. Detta berör det 

indirekta sambandet mellan ICT och produktivitet, via WLB, vilket stämmer överens med 

tidigare studier som visat att WLB’s effekter på produktivitet påverkas av arbetstagarnas behov 

av WLB (Konrad & Mangel, 2000; Beauregard & Henry, 2009). Således kan det konkluderas 

att familjesituationen förmodligen påverkar utfallet av den privata ICT-användningens 

indirekta effekt på och produktivitet. Däremot kan inte kön på arbetstagaren bekräftas vara en 

variabel i detta förhållande. 

 

6.2   Metodreflektioner	  	  

Metoden som har använts i studien har upplevts fungera bra. Valet av kvalitativ metod bidrog 

till nyansering av problemet på ett bra sätt och nya aspekter av fenomenen lyftes fram. Frågorna 

i de semi-strukturerade intervjuerna blev dock något ledande i vissa fall. Flera av 

intervjupersonerna hade svårt att tolka frågorna och de fick därför utvecklas och svar 

exemplifierades. Detta kan ha gjort att frågorna blev lite väl ledande, vilket kan ha lett till vissa 

specifika, konstruerade svar. De flesta intervjupersonerna upplevde det även svårt att uppskatta 

hur mycket tid de ägnade åt ICT-användning varje dag, vilket kan ha gjort svaren osäkra. En 

mätning genom till exempel en tidsstudie hade kunnat bidra till en mer exakt uppskattning av 

användningen. Det sätt som urvalet har skett på kan också innebära att anonymiteten hotas till 

viss del, då organisationens HR-funktion har varit med och valt ut intervjupersoner. Därmed 
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skulle HR-medarbetarna möjligtvis kunna urskilja vem som har sagt vad i studien, i och med 

att det till exempel bara är ett fåtal av de anställda som har yngre barn. De skulle då kunna bli 

bestraffade i arbetet, för det som de har sagt under intervjuerna. Dock anses inte studiens ämne 

vara särskilt känsligt och därför tros dessa risker inte vara speciellt stora, vilket tagits upp 

tidigare i kapitel 3.8.	  	  

 

6.3   Etiska	  reflektioner	  	  

Denna studie skulle kunna få både positiva och negativa effekter för individen och samhället. 

De positiva effekterna skulle kunna vara att de som har ett stort behov av att använda ICT i 

privata syften på arbetstid, får möjlighet att göra detta, om organisationer tolkar slutsatsen av 

studien på rätt sätt. Detta skulle kunna göra det lättare för dem att möta krav från familjen (Nam, 

2014), vilket skulle kunna göra att de mår bättre. Eventuellt skulle den privata ICT-

användningen också kunna få positiva effekter på produktiviteten, vilket skulle kunna gynna 

organisationers och samhällets ekonomi. 

Negativa effekter av studien skulle kunna vara att slutsatsen uppmuntrar till användning av ICT, 

vilket kan leda till att den arbetsrelaterade användningen av ICT också ökar, vilket kan skapa 

överbelastning och stress (Gulliksen et. al., 2015). En överdriven tolkning av slutsatsen skulle 

också kunna leda människor att tro att all privat ICT-användning är positiv, vilket skulle kunna 

leda till en överdriven användning. Detta skulle i sin tur kunna leda till en försämring av 

produktiviteten, då det tar för mycket tid från arbetet (Tennakoon, et al., 2013), vilket då kan 

försämra samhällsekonomin. Här önskar författarna poängtera att studiens slutsats inte bör 

överdrivas utan snarare ses som ett bidrag i hur den privata ICT-användningen skulle kunna 

påverka WLB och därmed produktivitet.  
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7.   Slutsats	  	  

Nedan kommer studiens slutsats presenteras kortfattat. Här tas bara de mest framträdande, 

intressanta resultaten upp, för att poängtera vad som är viktigt i studien. Därefter presenteras 

begränsningar i studien, följt av förslag till framtida forskning och praktiska 

rekommendationer. 

 

7.1   Studiens	  slutsats	  

Utefter den omarbetade tolkningsmodellen (se Figur 6) har en slutsats formulerats av hur 

förhållandena mellan ICT, WLB och produktivitet ser ut. Slutsatsen syftar till att besvara 

frågeställningen: 

 

-   Hur ser förhållandena och samspelet ut mellan privat ICT-användning under arbetstid, 

WLB och produktivitet? 

 

Denna studie bidrar till redan existerande forskning genom att den är genomförd i en ny kontext. 

Ingen av de tidigare studierna är gjorda i Skandinavien, vilket kan förklara de skillnader som 

funnits mellan teori och empiri. Dessutom är studien gjord i kommunal verksamhet, vilket 

också skiljer sig från vissa tidigare studier. Kontextens betydelse kommer dock inte att 

poängteras vidare i slutsatsen, då studien syftar till att lyfta fram de förhållanden som kan 

existera mellan de olika delarna, vilka vidare skulle kunna undersökas i andra kontexter, i 

framtida studier. Studien bidrar också till forskningen genom att delvis bekräfta och delvis 

motsäga tidigare forskningsresultat, samt finna nya förhållanden mellan de olika 

forskningsområdena.  

 

I studien har det bekräftats att valet av segmentering eller integrering av den privata ICT-

användningen påverkas av personliga preferenser (Golden & Geisler, 2007; Sayah, 2013) och 

familjesituation (Sayah, 2013; Duxbury et al. 2014). Typ av yrke och kollegor påverkade också 

valet, vilket har setts i en tidigare studie av WLB (Bulger et al., 2007), men inte identifierats 

som variabler i tidigare studier av ICT. Det sågs däremot inga skillnader i segmentering eller 

integrering beroende på kön, vilket motsäger en tidigare studies resultat (Duxbury et al., 2014). 

Nuvarande studie fann också att tandläkare och läkare, samt typ av ICT-användning påverkade 

valet av integrering eller segmentering, vilket inte har setts i tidigare studier av varken WLB 

eller ICT. 
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Valet av integration eller segmentering påverkade i sin tur hur ICT-användningen upplevdes 

påverka WLB. De med integrerade liv var generellt mer positivt inställda till ICT-

användningens effekt på WLB. Den privata ICT-användningen, under arbetstid, ansågs kunna 

skapa positiva effekter såsom högre flexibilitet, vilket stämmer överens med en tidigare studie 

(Nams, 2014), samt större trygghet. Trygghet är också något som har identifierats som en 

positiv effekt av ICT-användning sedan tidigare (Ndhura & Prieler, 2017), vilket även har 

kopplats till en ökad produktivitet.  

 

Nytt för denna studie är att den har funnit ett samspel mellan ICT, WLB och produktivitet, 

vilket inte har identifierats i tidigare forskning. De effekter den privata ICT-användningen har 

på WLB, nämndes också som faktorer som påverkar produktivitet, vilket skulle kunna innebära 

att ICT-användningen påverkar WLB positivt, och därmed även produktiviteten. På så vis blir 

en höjd produktivitet en indirekt effekt av ICT-användningens påverkan på WLB. Denna effekt 

påverkades inte av kön, vilket motsäger en tidigare studie av WLB’s påverkan på produktivitet 

(Konrad & Mangel, 2000). Däremot tenderade familjesituationen att influera den uppskattade 

produktivitetspåverkan, vilket stämmer överens med tidigare forskning om WLB (Konrad & 

Mangel, 2000; Beauregard & Henry, 2009). ICT-användningen ansågs även kunna påverka 

produktiviteten negativt om den tar för mycket tid eller fokus, vilket också har setts i en tidigare 

studie (Tennakoon, et al., 2013). 

 

7.2   Begränsningar	  	  

En begränsning i studien är att den är gjord i på en liten grupp människor i en specifik kontext, 

därmed blir det svårt att göra några generaliseringar för en hel population. Dessutom är 

slutsatserna angående variablerna kön och familjesituation något osäkra då fördelningen av kön 

och familjesituation hos intervjupersonerna var ojämn. Det inkluderades enbart en man som 

inte hade barn under 18 år, och en kvinna med barn under 18 år i studien, vilket gör det svårt 

att dra några slutsatser angående dessa grupper. Ytterligare en begränsning var att 

intervjupersonerna i vissa fall inte kunde svara på vissa frågor eller var mycket osäkra på sina 

svar, vilket därmed bidrar till osäkerhet i slutsatserna. 

 

7.3   Förslag	  till	  framtida	  forskning	  	  

Denna studie har visat på att produktiviteten kan påverkas både positivt och negativt av den 

privata ICT-användningen under arbetstid, därför vore det intressant att undersöka dessa 
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förhållanden i större omfattning. Genom att tillämpa en kvantitativ metod med mer objektiva 

mått på produktivitet, skulle definitiva samband kunna identifieras och säkerställas. Det vore 

också intressant att mäta hur mycket tid som spenderas åt privat ICT-användning under 

arbetstid, då det genomsnittliga uppskattade tidsintervallet om 2–15 minuter verkar något lågt 

skattat. Vidare skulle man även kunna inkludera kön som variabel i framtida studier då 

nuvarande studie motsäger tidigare forskning gällande skillnader beroende på kön. Det vore 

även intressant att se om tolkningsmodellen, som har utvecklats i denna studie, kan tillämpas 

och utvecklas i andra kontexter.  

	  

7.4   Praktiska	  rekommendationer	  	  

Studien ämnar inte bidra med specifika praktiska rekommendationer baserade på slutsatserna. 

Däremot visar slutsatserna på att förhållandena mellan ICT, WLB och produktivitet än så länge 

är osäkra och därmed bör praktiska åtgärder mot ICT-användning vidtas med försiktighet. Flera 

kommuner har inför mobilförbud då de anser att mobilanvändningen påverkar arbetet negativt 

(Steen, 2014; Ehrlin & Wengberg, 2014), vilket kan ifrågasättas med tanke på den begränsade 

forskning som finns. Regler gällande privat ICT-användning skulle även kunna upplevas 

negativt för arbetstagare, för trots att intervjupersonerna var splittrade över huruvida privat ICT-

användning leder till högre produktivitet eller ej, så nämnde ändå flera personer att de inte vill 

arbeta på en arbetsplats där privat ICT-användning är förbjuden. Detta skulle därmed kunna 

tolkas som en bekräftelse på tidigare studiers resultat vilka funnit att förbättrad WLB kan leda 

till bättre rekrytering samt minskad frånvaro och personalomsättning (Konrad & Mangel, 2000; 

Allen, 2001; Beauregard & Henry, 2009; Maxwell & McDougall, 2004). Detta bör därför 

beaktas innan en eventuell utformning av policys eller riktlinjer tar vid. 
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Bilaga	  1	  –	  Intervjumall	  	  
TEMA ÖVERGRIPANDE 

FRÅGOR 
SPECIFICERADE 
FRÅGOR/ 
EXEMPEL PÅ 
SVAR 

ANTECKNINGAR 

Självpresentation Namn, ålder osv? 
Arbetsuppgifter? 
Familjesituation? 

Har du barn?  
Hur gamla är barnen? 

 
 
 

Användande av ICT Vad för typ av ICT 
använder du på 
arbetstid? 

Mobil? Dator? 
Surfplatta? Annat? 

 
 

Arbetsrelaterade 
syften 

Använder du ICT i 
arbetsrelaterade 
syften? 
Hur ofta/hur mycket 
använder du ICT i 
arbetsrelaterade 
syften? 
Använder du ICT för 
att arbeta hemifrån? 

Hur/till vad? 
Ex. hur många 
telefonsamtal på 
arbetstid är 
arbetsrelaterade? 
Hur ofta och vad för 
typ av ICT? 

 

Privata syften Använder du ICT för 
privata syften på 
arbetstid? 
Hur ofta/hur mycket 
använder du ICT i 
privat syfte på 
arbetstid? 
 
 
 
 
Finns det tillfällen då 
du absolut inte 
använder ICT i 
privata syften på 
arbetstid? 
 

När/till vad? (ex. 
nödsituationer/socialt/ 
nöje) 
Ex. hur många 
telefonsamtal på 
arbetstid är privata? 
Hur ofta kollar du 
privata sociala 
medier/sms/mail på 
arbetstid? 
Uppskatta total tid 
under en arbetsdag? 
Ex. tar du privata 
telefonsamtal under 
möten? 

 

Kollegors 
användande av ICT 

Hur upplever du 
kollegornas 
användning av ICT? 

Använder de ICT mer 
eller mindre än vad du 
gör? 
Vad tycker du om 
kollegornas 
användning? 

 
 
 
 

Positiva/negativa 
effekter 

Vad tror du att det 
kan finnas för 
fördelar/positiva sidor 

För 
arbetet/arbetsgivaren? 
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med att använda ICT 
privat på arbetstid? 
Vad tror du att det 
kan finnas för 
nackdelar/negativa 
sidor med att använda 
ICT privat på 
arbetstid? 

För 
privatlivet/anhöriga? 
För 
arbetet/arbetsgivaren? 
För 
privatlivet/anhöriga? 

 
 
 
 

WLB Hur upplever du 
balansen mellan 
arbete och fritid? 
I vilken omfattning 
tycker du att arbetet 
inkräktar på fritiden? 
 
I vilken omfattning 
tycker du att privatlivet 
inkräktar på arbetet? 
 
 
Sätter du några 
tydliga gränser mellan 
arbete och fritid? 
Har du några ICT-
relaterade gränser 
mellan arbete/fritid? 
Varför har du valt att 
segmentera/integrera 
arbete och fritid? 

Är det någon av delarna 
som får ta mer plats i 
ditt liv? 
 
Ex. har du svårt att 
släppa jobbet på 
fritiden? 
 
Ex. låter du dig bli 
distraherad av privata 
ting på arbetstid? Har 
du svårt att fokusera på 
arbetet? 
 
Ex. ”jag tar aldrig 
med mig jobbet hem”  
Ex. ”jag tar inga 
privata telefonsamtal 
på arbetstid” 
Varför integrerar/ 
segmenterar du ICT-
användningen? 
 

 

Produktivitet Påverkas din 
arbetsinsats av 
användningen av 
ICT? 
 
Hur påverkas din 
arbetsinsats av att du 
kan ha kontakt med 
nära och kära via 
ICT? 
 

Presterar du 
bättre/sämre pga. 
ICT-användningen? 
(Ex. mer 
stressad/bättre koll) 
Ex. ”jag blir lugnare 
och arbetar bättre 
eftersom jag vet att 
dagispersonalen kan 
få kontakt med mig” 
eller ”jag blir lätt 
distraherad av sms 
från anhöriga och får 
då svårt att arbeta” 
 

 

Policys Känner du till om det 
finns några policys om 
ICT-användning? 
 
 

Är det något som 
arbetsgivaren har tagit 
upp på möten eller 
liknande? 
 

 



	   67	  

Vad tror du att 
arbetsgivaren tycker om 
användning av ICT i 
privata syften på 
arbetstid? 
 
Tycker du att 
användandet av ICT 
borde regleras av 
arbetsgivaren? 
 

Positivt/negativt? 
 
 
Varför/Varför inte? 

 

	  


