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Sammanfattning 

 

Behovet av att ständigt vara uppkopplad i samhället ökar. En företeelse som kan leda till ohälsa 

för individen och som i sin tur kan påverka företaget negativt. Syftet med denna studie är att 

förklara vad det är som påverkar tjänstemännens arbetsrelaterade användning av 

kommunikationsteknik utanför arbetsplatsen efter ordinarie arbetstid. Är organisationen en 

bidragande faktor till den elektroniska kultur som skapats kring användandet av 

kommunikationsteknik och den ständiga uppkopplingen?  I studien berörs främst teorier inom 

organisationskultur, därav isberget och The cultural web men även begrepp som elektronisk 

kultur och subkultur. Studien tillämpar en kvantitativ metod där en webbaserad enkät 

distribuerats ut till tjänstemän inom ett företag. Totalt deltog 146 respondenter. 

Respondenternas svar analyserades med hjälp av Excel och resultatet visade: 1) Alla människor 

är olika och påverkas olika av den ständiga uppkopplingen. 2) En avgörande faktor är det 

individuella valet, att individen accepterar att bli kontaktad efter ordinarie arbetstid. 3) 

Yrkespositionen är en faktor som påverkar tjänstemännens användning av 

kommunikationsteknik, där olika yrkespositioner utvecklat subkulturer. 4) Den nya 

arbetstagaren påverkas av de äldre medlemmarna och introduceras till den befintliga kulturen.  

 

Nyckelord: Tjänstemän, kommunikationsteknik, uppkopplad, organisationskultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The need to constantly be online in society increases. A phenomenon that can lead to health 

problems for the individual and which in turn could affect the company negatively. The purpose 

of this study is to explain what it is that affects salaried work-related use of communication 

outside the workplace after working hours. Is the organization a contributing factor to the 

electronic culture created around the use of communications technology and the constant 

connection? The study involved mainly in theories of organizational culture, hence the iceberg 

and The Cultural Web but also the concepts of electronic culture and subculture. The study 

applies a quantitative method where a web-based questionnaire distributed to the officials 

within a company. A total of 146 respondents. Respondents' answers were analysed using Excel 

and the results showed: 1) All people are different and are affected differently by the constant 

connection. 2) A crucial factor is the individual choice that the individual agrees to be contacted 

after regular working hours. 3) Job Position is a factor that affects officials use of 

communications technology, where different professional positions developed subcultures. 4) 

The new employee is affected by the older members and introduced to the existing culture. 

 

Keywords: Officials, communications, offline, organizational culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
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tillgänglighet och kunskap.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra kontaktpersoner på företaget som hjälpt oss med 

insamling av empiri. Ni har hjälpt oss mycket och bidragit med kunskap som vi kommer att 

kunna ta med oss i framtiden. Tack vare er fick vi tillgång till ett stort urval tjänstemän som 

deltog i vår undersökning, utan er hade det inte gått att genomföra studien i samma utsträckning. 

Vi vill till sist sända ut ett stort tack till alla de respondenter som deltagit i vår undersökning 

och besvarat vår enkät som ligger till grund för vår studie. 
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1 Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Den ständiga uppkopplingen mot mobiltelefoner och datorer är ett faktum i dagens samhälle, 

aldrig någonsin har det använts så mycket kommunikationsteknik som idag. Stress, frustration 

och irritation kan upplevas då vi inte får kontakt med personer i samma ögonblick som vi 

kontaktar dem inom arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2015; Edenhall, 2011). Vi lever i en 

digitaliserad värld och enligt Statens offentliga utredning (SOU 2014:13) definieras det på 

följande sätt: 

 

Samhällelig digitalisering är den samhälls- och människoomvälvande process som gradvis blir 

allt svårare att över huvud taget särskilja från någon del av livet. Det innebär att individer och 

organisationer kan kommunicera och utbyta information med andra människor, organisationer 

och sin omgivning på helt nya sätt. Digitaliseringen och användningen av IT-baserade 

lösningar kan bidra till att öka tillgängligheten och effektiviteten både hos företag och hos 

offentlig förvaltning. (s. 29) 

 

Kommunikationsteknik formar oss människor men likaså organisationerna i samhället. 

”Gränserna för var, när och med vilka vi arbetar har förändrats med den ekonomiska och 

tekniska utvecklingen” (Arbetsmiljöverket, 2014, s. 28). Utvecklingen som sker gör att 

samhället går mer och mer mot att bli ett kunskapssamhälle (Malcolm, 2013). Det teknologiskt 

utformade samhället är ytterligare en bidragande faktor till en konflikt mellan arbetet och 

privatlivet (Taewoo, 2014; Walldius, Olve & Aminoff, 2015). I Sverige ökar den psykiska 

ohälsan vilket gör att arbetsgivare bör börja agera och fråga sig själva vad som behöver göras 

för att undvika detta stora samhällsproblem (Försäkringskassan, 2014; Socialstyrelsen, 2013). 

Arbetsmiljöproblemen är stora och dessa brister kostar miljardbelopp varje år i form av 

exempelvis förlorad effektivitet, kostnader som kan tillkomma är sjukskrivningar, sjuknärvaro 

och belastningsskador (Arbetsmiljöverket, 2015; Franklin & Pagan, 2006; Walldius et al., 

2015). 
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Walldius et al. (2015) vid KTH och Uppsala universitet har fördjupat sig inom teknologin och 

kartlagt det digitala arbetslivet som råder, de menar att den ökade teknikanvändningen som 

förekommer innebär att gränserna mellan privatliv och arbete blir allt mer oklara. Studien 

visade även på att det svenska arbetslivet i hög grad har blivit digitaliserat på flera olika sätt, 

idag arbetar de flesta på något sätt via en dator eller annan mobil utrustning (Walldius et al., 

2015). Thomée, Eklöf, Gustafsson, Nilsson och Hagberg (2004) undersökte sambandet mellan 

användning av kommunikationsteknik och ohälsa i Sverige. Studien visade att kvinnor och män 

som är ständigt uppkopplade mot sina mobiltelefoner och datorer löper större risk att drabbas 

av sömnsvårigheter, stress och depressionssymptom (Thomée et al., 2004). Samtidigt beskriver 

Harwood, Dooley, Scott och Joiner (2014) att det inte är antal timmar som en individ är 

uppkopplad som avgör risken för ohälsa utan att det beror på hur vilken kapacitet en mobilenhet 

har. Studien visade att desto högre kapacitet en mobil enhet har desto högre nivåer av depression 

och stress visar användaren. Med hög kapacitet menar Harwood et al (2014) att desto ”smartare” 

en mobilenhet är desto högre kapacitet har den. Men samtidigt visar studien på att det varken är den 

marta-enheten i sig eller omfattningen av användningen som är orsaken till depression och 

stress, utan de beror på vilken typ av relation användaren har till sin smarta enhet (Harwood et 

al., 2014). Den teknologiska utvecklingen och den “ständiga uppkopplingen” kan bidra till 

ohälsa hos människor och i sin tur bidra med höga kostnader för företagen och är därför ett 

högst relevant studieobjekt. I den föreliggande studien beskrivs “ständiga uppkopplingen” som 

att människan förväntas att ständigt vara kontaktbar till arbetsplatsen och kollegor via 

kommunikationsteknik som exempelvis dator eller telefon, vilket kan leda till att människan i 

dagens samhälle inte har ro att koppla av. Telefonen är påslagen större delen av dygnet och 

händer det någonting på arbetets intranät uppdateras vi via olika typer av 

kommunikationsteknik. Hädanefter kommer begreppet kommunikationsteknik relateras till den 

arbetsrelaterade användningen av kommunikationsteknik som sker utanför arbetsplatsen efter 

ordinarie arbetstid i arbetsrelaterat syfte, detta såvida inget annat anges. Tjänstemän idag är inte 

i lika stor utsträckning låsta att sitta på sitt kontor utan de kan utföra mycket arbete på andra 

platser (Andriessen & Vartiainen, 2006: Walldius et al., 2015). Sociala medier finns ständigt 

runt omkring oss både i vårt privatliv men även på vårt arbete.  

 

Det är ingen tvekan om att dagens teknologi har ändrat livsstilen för en stor del av Sveriges 

tjänstemän. Därför är det otvetydigt ett aktuellt ämnesområde. Då arbetsgivaren måste hjälpa 

sina arbetstagare i nöd enligt 1 §, kap 2, i AML 1977:1160 för att inte riskera att de drabbas av 

ohälsa så kommer detta på ett eller annat sätt att påverka arbetsgivaren. Tid och resurser krävs 
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för att motverka ohälsa vilket kan ses som en kostnadspost. Enligt 2 §, kap 3, i AML 1977:1160 

är arbetsgivaren ytterst ansvarig när det gäller arbete som utförs på arbetsplatsen men det är 

även att arbetsgivaren är ansvarig när det gäller arbete som sker utanför arbetsplatsen. Enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) innebär det alltså att arbetsgivaren är ansvarig för 

de arbetsrelaterade uppgifter som arbetstagaren hanterar utanför arbetsplatsen, något som i stor 

grad kan påverkas av kommunikationsteknik. 

 

Digitaliseringen i samhället är ett aktuellt samtalsämne, den påverkar företag lika väl som 

arbetstagaren. Melin (2016) skriver i en artikel om hur privatlivet inkräktar på arbetsplatsen, 

detta i form av att 2 av 3 arbetstagare använder sina toalettbesök enbart för att använda den 

mobila enheten för att kolla privata ärenden som till exempel sociala medier. Det finns ett 

intresse för hur arbetstagaren använder sina mobila enheter i privata ärenden under arbetstiden 

men det har visats ett betydligt mindre intresse för hur den arbetsrelaterade användningen av 

kommunikationstekniken inkräktar på privatlivet och hur företaget i sig påverkar detta 

beteende. Trots att forskning visar på att den ständiga uppkopplingen kan påverka människan 

negativt som exempelvis Thomée et al. (2004) beskrivit, har vi sett lite forskning kring hur 

företag är med och påverkar detta fenomen för sina arbetstagare. Generellt vet vi om att 

organisationer påverkas av vad som sker i samhället och inte minst av digitaliseringen 

(makronivå). Det är också allmänt känt att organisationen påverkar individens välmående 

(mikronivå) på olika sätt. Dock ser denna studie att det saknas kunskap kring hur organisationen 

påverkar individens användning av kommunikationsteknik i arbetsrelaterat syfte utanför 

ordinarie arbetstid.  

 

Därför har vi valt att fördjupa oss inom ämnesområdet och analysera hur företaget bidrar till 

den kultur som nu skapats kring kommunikationsteknik och den ständiga uppkopplingen. Vad 

är det som sker inom företaget och vad påverkar arbetstagaren till att känna ett behov eller 

starka förväntningar ifrån företaget att ständigt vara uppkopplad mot arbetet. Vad gör företaget 

och dess arbetstagare för att bidra till denna typ av beteende? 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Organisationen lever i en värld där det sker en ständig växelverkan mellan olika aktörer, en 

växelverkan med andra organisationer, kunder, regering etcetera. Detta växelspel utvecklar inte 

enbart samhället utan även organisationen (Freeman, 1984). I samma takt som samhället 

förändras utvecklas organisationer i samma riktning, ett samspel som sker automatiskt. I 

samhället finns det trender som kommer och går men en relativt bestående förändring som kan 

tänkas kallas trend är digitaliseringen. Digitaliseringen påverkar samhället i det stora hela men 

även den enskilda organisationen. I samma takt som digitaliseringen växer talas det om ett nytt 

samhälle som med andra ord kallas kunskapssamhälle och som kan utveckla organisationer mot 

en postbyråkrati (Malcolm, 2013). Förr ansågs i många fall chefen som expert inom 

arbetsuppgiften, nu har det i många fall skett en förändring där arbetstagaren anses som 

experten och chefen oftast bedöms vara spindeln i nätet. Det kan göra att arbetstagaren känner 

ett större ansvar för sina arbetsuppgifter (Malcolm, 2013) och då väljer att vara uppkopplad mot 

arbetsplatsen även efter ordinariearbetstid. Det externa sammanhanget påverkar både 

organisationen och dess medlemmar men det är förmodligen inte den enda faktorn som 

påverkar dem. Det är förmodligen organisationen i sig och dess medlemmar som påverka en 

arbetstagare till största del. Studien syftar då på den rådande kulturen och det beteende som 

värderas som accepterat och icke-accepterat bland organisationens medlemmar. Vi människor 

formas och anpassas av det sammanhang vi befinner oss i. Det innebär att vi kan ha varierande 

värderingar och normer beroende på sammanhanget. 

 

Relationer inom organisationen, arbetskollegor emellan eller arbetstagare-chef påverkar hur 

individer inom organisationen beter sig (Katz & Kahn, 1978; Schein, 1988).  Katz och Kahn 

(1978) beskriver organisationskultur som ett gemensamt handlingsmönster som hjälper 

arbetstagarna inom organisationer att bete sig på ett acceptabelt sätt. Organisationskulturen och 

arbetstagarnas beteende inom organisationen påverkas av arbetstagarna och relationerna 

emellan varandra. Arbetstagarna hittar gemensamma normer, värderingar och 

handlingsmönster (Stier, 2004). Detta bidrar till att skapa en gemensam tillhörighet i 

organisationen (Gregory, Harris, Armenakis & Shook, 2009). Arbetstagarna formar och skapar 

ett accepterat och icke-accepterande beteende inom organisationen (Granberg, 2011; Gregory 

et al., 2009; Schein, 2004; Stier, 2004). Relationerna inom organisationen kan därför ha en stor 

påverkan på tjänstemännens användning av arbetsrelaterad kommunikationsteknik. 
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Den rådande kulturen kan ibland försvåra situationen för ledning. Detta i anseende hur 

arbetsgivaren ska styra medlemmarna inom organisationen mot ett gemensamt mål, som inom 

kultur kan handla om att arbetstagarna ska agera utefter samma värderingar och värdesätta 

samma beteende. En organisation kan inte styra sina arbetstagare vartenda steg, men med hjälp 

av maktstrukturer och styrsystem kan organisationen styra en viss del av arbetstagarens 

beteende. Dessa områden benämns i The cultural web (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin 

& Regnér, 2015). Modellen beskriver en organisationskultur som flerdimensionell och komplex 

och att alla dimensioner inte nödvändigtvis behöver vara lika viktiga beroende på vad som ska 

studeras (Johnson et al., 2015). Som exempelvis att olika typer av styrsystem och 

maktstrukturer kan vara med och påverka den rådande kulturen men likaså att chefer och 

arbetsledare inom organisationen studeras (Johnson et al., 2015). Det som gör denna modell så 

användbar är att vi utomstående kan få en bättre bild över vad som påverkar organisationens 

medlemmar mest. När vi förstår hur alla delar hänger ihop kan det bli betydligt lättare att 

implementera en lösning på problemet.  

 

Organisationskultur går hand i hand med den elektroniska kulturen, de samlade attityder, 

beteenden och fullförandet av arbetstagarna inom organisationen som kretsar runt 

kommunikationsteknik (Jucan & Jucan, 2010). Då den elektroniska kulturen påverkas av 

arbetstagarna antas denna kultur påverkas av organisationskulturen. Dagens teknologi har 

bidragit med fantastiska resurser som utvecklat hela världen men den ständiga uppkopplingen 

kan också bidra med negativa påföljder för individen men likaså organisationen. Förändringen 

bidrar till att fler människor vill arbeta flexibla arbetstider, det vill säga att tjänstemännen får 

möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen och på eget initiativ välja vilka 

tider på dygnet som de vill arbeta (Peters, Dulk, & Lippe, 2009). En utveckling som främjas av 

dagens teknologi och som gör det ännu svårare för tjänstemännen att hålla balans mellan arbete 

och privatliv (Taewoo, 2014; Walldius et al., 2015). Då konflikten mellan privatlivet och arbetet 

ökar krävs det att organisationerna arbetar mot att förebygga denna konflikt och hjälpa 

arbetstagaren till att finna en balans mellan privatlivet och arbetet (Peters et al., 2009). 

 

Hur ska organisationen kunna arbeta med att förebygga eventuell ohälsa hos sina arbetstagare 

om de inte vet vad som påverkar den arbetsrelaterade användningen av kommunikationsteknik 

utanför ordinarie arbetstid? För att kunna vidta åtgärder kring problemet med den ständiga 

uppkopplingen, krävs det att organisationen men likaså tjänstemännen faktiskt är medvetna om 
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problemet. Hur problemen uppstår och vad som påverkat det, därefter bör det gå att applicera 

möjliga åtgärder som kan passa utefter den rådande situationen. Vi vill förklara och visa 

organisationer vad det är som påverkar arbetstagarens relation till kommunikationsteknik i 

arbetsrelaterat syfte. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att förklara vad det är som påverkar tjänstemännens arbetsrelaterade 

användning av kommunikationsteknik utanför arbetsplatsen efter ordinarie arbetstid. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

FF1: Förklara hur tjänstemännens arbetsrelaterade användning av kommunikationsteknik ser 

ut efter ordinarie arbetstid. 

 

FF2: Förklara vad som påverkar tjänstemännens arbetsrelaterade användning av 

kommunikationsteknik som sker efter ordinarie arbetstid. 

 

 

2. Teoretisk referensram 

 

2.1 Organisationskultur 

 

Schein menar att begreppet organisationskultur beaktades som ett nytt koncept år 1988, tidigare 

hade psykologer använt sig av liknande begrepp så som ”organisationsklimat” och 

”gruppnormer” (Lewin, Lippitt & White, 1939). Det var inte innan 1970/80-talet som 

psykologer och forskare började använda sig av ”organisationskultur-begreppet” (Katz & 

Kahn, 1978; Schein, 1988). Enligt Stier (2004) är organisationskultur någonting som skapas i 

samverkan mellan individer inom en organisation. Det är ingenting som står nerskrivet på 

papper utan någonting som ibland beskrivs som att ”det sitter i väggarna”. Scheins (2004) 

definition av organisationskultur lyder: 
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The culture of a group can be defined as a pattern of shared basic assumptions that was learned 

by a group as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has 

worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the 

correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems. (s. 17) 

 

Organisationskulturen inom en organisation definieras som ett mönster av gemensamma 

grundläggande antaganden, en uppsättning av normer och värderingar som delas av 

arbetstagarna i organisationen (Granér, 1994; Schein, 1988). ”Organisationsmedlemmarnas 

gemensamma sätt att uppfatta och tolka omvärlden” (Bang, 1999, s. 25).  I denna uppsats är 

det viktigt att förstå innebörden av en organisationskultur då detta kan vara en stor bidragande 

faktor till hur medlemmarna inom en organisation väljer att kommunicera med varandra. Vilken 

typ av beteende som enligt medlemmarna anses som accepterat och icke-accepterat, det är 

därför ett centralt begrepp inom denna studie. Organisationskulturen kommer troligtvis 

ursprungligen från samspelet mellan ägarna och de chefer som började tidigt. Där deras 

ursprung, erfarenheter, värderingar och relationer är med och påverkar kulturen. Detta är i sin 

tur med och bidrar till att skapa en gemensam tillhörighet i organisationen (Alvesson, 2002; 

Gregory et al., 2009). Mintzberg (1983) definierar organisationskultur på följande sätt “Det sätt 

som folk väljs ut, utvecklas, fostras, samordnas och belönas i en organisation” (Granberg, 

2011, s. 193). Schein (2004) menar att det gemensamma mönstret i form av uppfattningar, 

tankar och beteende som växt fram inom gruppen hjälper till att lösa eventuella problem med 

extern anpassning men även med intern integration. Schein (2004) talar om att 

organisationskulturen är en produkt av människans behov av stabilitet, konsistens och 

meningsfullhet, ”The product of our human need for stability, consistency, and meaning” 

(Schein, 2004, s. 17). 

 

2.1.1 Organisationskulturens tre nivåer 

 

Den teori som troligtvis främst används inom organisationskultur grundar sig i Scheins modell 

som beskriver organisationskulturens olika beståndsdelar, som kan förklaras i tre olika nivåer. 

Dessa nivåer är artefakter, uttalade värderingar, och underliggande antaganden (Schein, 

2004). De tre nivåerna brukar ibland förklaras som ett isberg, se figur 1 nedan. Modellen 
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förklarar hur en organisationskultur hänger ihop och hur de olika nivåerna påverkar varandra, 

det är därför en relevant modell att använda sig av i denna studie. 

 

     

Figur 1: En tolkning av de tre nivåerna, Isberget (Schein,1985, s. 26). 

 

Artefakter omfattar den första nivån och ses som toppen av isberget som är över vattenytan, det 

som kan observeras av sinnen, sådant som vi kan känna, se och höra (Schein, 2004). Dock kan 

dessa vara nog så svåra att tolka trots att de oftast är lättillgängliga för observatören. Schein 

(2004) beskriver att en av bristerna som ofta förekommer i analyser av organisationskultur är 

när man studerar de organisatoriska symboler, berättelser, myter och andra artefakter och att 

observatören gör felaktiga slutsatser utifrån dem. Att observatörerna inte finner anslutningen 

till de underliggande antagandena. Observatören ser de synliga artefakterna men finner inte 

kopplingen mellan dessa och de andra två nivåerna som består av de uttalade värderingarna och 

normerna (Schein, 2004). För att förstå de synliga artefakterna måste man i regel ta sig under 

ytan och ner till den första och andra nivån, se figur 1 ovan. Exempel på artefakter är den fysiska 

miljön, arkitektur, klädstil, värderingar som offentliggjorts, ritualer, ceremonier och 

språkbruket som används av arbetstagarna.  

 

För att kunna beskriva varför arbetstagarna beter sig som de gör måste vi enligt Schein (2004) 

titta på den andra nivån och den bit av isberget som är under vattenytan, de uttalade 

värderingarna. Inom denna nivå ingår de olika värderingar som har inflytande på beteendet hos 

organisationens arbetstagare. Dessa värderingar är uttalade inom organisationen, de moraliska 
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och etiska riktlinjer som guidar arbetstagaren inom organisationen (Schein, 2004). Detta skapar 

en förståelse för arbetstagarna kring hur de ska bete sig i olika typer av situationer (Schein, 

2004). Exempel på uttalade värderingar kan vara olika typer av styrdokument eller frontfigurer 

som styr beteendet hos arbetstagaren. Dock visar det sig i Scheins (2004) studier att denna nivå 

kan vara svår att tyda genom intervjuer och liknande då personerna i fråga oftast själva inte vet 

varför de gör som de gör, orsaken till beteendet kvarstår därmed som dolt och omedvetet. 

 

Den tredje nivån i modellen och den del av isberget som är längst ned på botten och som är 

grunden på berget kallas underliggande antaganden. De underliggande antagandena är grunden 

till organisationskulturen och väldigt svåra att identifiera då de enbart delvis är medvetna 

(Schein, 2004). Det är sådant som organisationens arbetstagare tar för givet. Dock ska de inte 

glömmas bort då det är dessa som har störst inverkan på gruppens värderingar och beteende. Se 

figur 1 ovan. 

 

2.1.2 Subkultur 

 

Inom en organisation och dess organisationskultur finns det oftast mindre uppdelningar av 

arbetstagare som kallas subkulturer, detta är små grupperingar av människor som tycker och 

tänker lika och som har saker gemensamt med varandra (Lok, Westwood & Crawford, 2005; 

Subkultur, 2016). Här följer en definition från nationalencyklopedin om begreppet subkultur: 

“Idé-, värde- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större samhällelig enhet. 

En subkultur ställs ofta i relation till en dominerande kultur och uppfattas då som en 

underordnad kultur” (Subkultur, 2016). Lok et al. (2005) beskriver att en subkultur kan ha 

liknande sammansättning och vara funktionellt likvärdig som hela organisationskulturen, det 

enda som skiljer sig är antal arbetstagare. Subkulturer består också av värderingar, 

beteendemönster och artefakter men att det är en mindre del av organisationens arbetstagare 

som är medlemmar i den så kallade subkulturen (Lok et al., 2005). Subkulturer kan utvecklas 

kring olika avdelningar då de har liknande arbetsuppgifter och har ett nära samarbete (Lok et 

al., 2005). Det kan också ha att göra med att de innehar samma yrkesposition, exempelvis 

arbetsledare drar sig till arbetsledare för att de har samma typ av arbetsuppgifter eller att chefer 

gärna träffar chefer för att de känner igen sig själva i det arbetet och därmed känner sig bekväma 

i umgänge med likasinnade (Lok et al., 2005). Marsh och Blau (2007) beskriver att en typisk 

arbetsdag för en chef/arbetsledare upplevs som mycket stressig. Att det finns en skillnad i 
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arbetsbelastning mellan yrkespositionen (Marsh & Blau, 2007), något som kan vara en 

bidragande faktor för att de individer som känner av denna arbetsbelastning tyr sig till varandra 

och skapar egna normer att handla utefter då de hittar gemensamma nämnare sinsemellan 

varandra.  

 

2.1.3 Elektronisk kultur  

 

Digitalisering som ständigt växer och utvecklas i samhället leder till organisationskultur i nya 

riktningar, till en så kallad elektronisk kultur (Jucan & Jucan, 2010). Den elektroniska kulturen 

definieras som den organisationskultur som bildas inom en gemenskap där datorn eller annan 

typ av elektronik används som organisatoriska medel för kommunikation, samt underlag för 

beslut och åtgärder och som påverkar attityder, beteenden och fullförandet av arbetstagaren 

(Jucan & Jucan, 2010). En elektronisk kultur beskrivs som att organisationens arbetstagare har 

ett gemensamt handlingsmönster i hur användningen av elektronik ser ut (Jucan & Jucan, 2010). 

Det kan som exempel innebära att arbetstagarna inom organisationen ser den ständiga 

uppkopplingen som ett måste då flera av kollegorna är kontaktbara efter arbetstid. Jucan och 

Jucan (2010) menar att den elektroniska kulturen inom en organisation beskriver hur den 

arbetsrelaterade användningen av elektronisk teknologi generellt ser ut för arbetstagaren inom 

organisationen. Vidare hur tekniken används arbetstagarna sinsemellan. Jucan och Jucan (2010) 

menar att alla organisationer mer eller mindre är beroende av kommunikationsteknik och det är 

därför viktigt att titta på den elektroniska kulturen och hur organisationens arbetstagare 

påverkas av den. 

 

2.2 The cultural web 

 

Organisationskultur är ett komplext begrepp och kan inte analyseras utifrån en synvinkel. När 

ändamålet är att analysera en organisationskultur kan modellen The cultural web användas, se 

figur 3 nedan (Johnson et al., 2015). Denna modell syftar till att analysera organisationskulturen 

med hjälp av 6 olika områden; historier, symboler, maktstrukturer, organisationsstrukturer, 

kontrollsystem och ritualer & rutiner (Johnson et al., 2015). Modellen visar på att allt hänger 

ihop och fokuserar inte på som Schein (2004) olika nivåer inom organisationskulturen. I 

modellen ses organisationskulturen som ett paradigm, att alla olika delar hänger ihop och 

påverkar varandra på ett eller annat sätt. Denna modell är relevant då vi får en bredare insikt i 
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vad det är som kan påverka den rådande kulturen och som i sin tur kan påverka tjänstemännens 

arbetsrelaterade användning av kommunikationsteknik. Vi får specifika områden som vi kan 

anpassa vår enkät till och på ett lättare sätt beskriva kulturen som råder inom organisationen.  

 

 

Figur 2: The cultural web (Johnson et al., 2015, s.97) 

 

Johnson et al. (2015) beskriver historier som de tidigare händelser och människor som 

organisationen talar om, i och utanför organisationen. Vem och vad företaget väljer att föreviga 

säger en hel del om vad som värderas och vad som uppfattas och uppmuntras som bra beteende. 

Vidare beskriver Johnson et al. (2015) Ritualer och Rutiner innebär hur organisationen 

signalerar ett acceptabelt beteende med hjälp av olika rutiner och ritualer. Att organisationen 

använder sig av olika typer av ceremonier för att visa sina arbetstagare vad som förväntas och 

vad som värderas av ledningen. Symboler beskrivs som de visuella representationerna av 

organisationen inklusive logotyper, formell och informell klädsel, kontorsdesign etcetera 

(Johnson et al., 2015). I organisationsstruktur inkluderas både strukturen som definieras av 

organisationens planering och strategi men även de oskrivna reglerna av makt och inflytande 

(Johnson et al., 2015). Styrsystem definieras som hur organisationen styrs. Dessa inkluderas av 

finansiella- och kvalitetssystem men även hur organisationen belönar och bestraffar sina 

arbetstagare (Johnson et al., 2015). Det sista området enligt Johnson et al. (2015) är 

maktstrukturen, detta innefattar de människor som har störst befogenhet och inflytande över att 
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ta beslut inom verksamheten och i strategisk inriktning. Detta kan innebära en eller två 

nyckelpersoner i ledande yrkesposition, en hel grupp av chefer, eller till och med en avdelning. 

Tanken med modellen är att den som analyserar en organisationskultur kan utgå ifrån dessa 

områden och forma frågor utefter dessa och på så sätt hitta grundläggande antaganden som 

ligger djupt förankrat inom organisationen. Tanken är att modellen ska användas som ett 

verktyg för att analysera den befintliga organisationskulturen (Johnson et al., 2015). Se figur 2 

ovan.  

 

2.3 Postbyråkrati en förändring genom tiden 

 

Forskare som Max Weber, Fredrick Taylor och Henri Fayol är några av de välkända forskare 

som levde och verkade under olika perioder från mitten av 1800-talet till mitten på 1900-talet 

(Granberg, 2011). Enligt Granberg (2011) är dessa män förebilder till det som kallas “de tre 

klassiska organisationsformerna” (s. 674) som främst består av tre olika rationalistiska former 

samt de byråkratiska formerna, som innebär att organisationerna ofta utgick ifrån att människan 

är lat och måste hotas och belönas för att utföra sina arbetsuppgifter (Granberg, 2011). Under 

denna tid var organisationerna uppbyggda enligt den traditionella hierarkin, där makten 

fördelades uppifrån och ned. Detta innebär att organisationens arbetstagare styrdes med hjälp 

av direkt styrning, arbetstagaren visste vad som förväntades och det fanns inte utrymme för 

egna val och beslut (Granberg, 2011). Som exempelvis var chefen ofta experten inom 

arbetsuppgiften, nu ses chefen i många fall som en spindel i nätet där arbetaren själv anses som 

expert inom sitt yrkesområde. Arbetstagaren får idag ta ett större ansvar, det kan leda till att 

arbetstagaren känner ett större behov av att vara uppkopplad efter arbetstid då denne vill utföra 

sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Det är därför av intresse att se ifall denna förändring 

varit med och bidragit till hur arbetstagarens användning av arbetsrelaterad 

kommunikationsteknik ser ut. Maktfördelning som sker uppifrån och ner förekommer 

fortfarande inom många företag men samtidigt så syns tydliga trender på att en transformation 

sker inom området då fler och fler organisationer går mot en mer uppluckrad 

organisationshierarki (Maravelias, 2009). 

 

I takt med digitaliseringen och globaliseringen har organisationer förändrats. Det förekommer 

att vissa av dagens organisationer lever i ett ständigt växelspel mellan omgivningen och måste 
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därför anpassa sig till den externa miljön och följa med i utvecklingen. Det medför att 

organisationerna måste lita på sina arbetstagare och deras kunskap och kompetens (Maravelias, 

2003). Under det senaste årtiondet har det skett drastiska förändringar i samhället, vissa 

organisationer och branscher har utvecklats till att bli mer kunskapsintensiva, detta beskrivs 

som postbyråkrati (Maravelias, 2003; Maravelias, 2009). Byråkratins regler och gränser luckras 

upp i allt högre grad och ansvaret för arbetet förflyttas från arbetsgivaren till arbetstagaren och 

att arbetstagaren får mer utrymme att bestämma själv över sitt arbete (Child & McGrath, 2001). 

Child och McGrath (2001) beskriver att förändringen inte innebär att alla regler ifrån byråkratin 

försvinner, utan snarare att arbetstagaren får större möjlighet att påverka sin egen arbetsbörda. 

Beteendet i dessa organisationer påverkas mer av informella än formella faktorer (Child & 

McGrath, 2001). Med utvecklingen som skett på arbetsmarknaden har man i flertalet av 

organisationerna intresserat sig mer för informella styrinstrument snarare än formella 

styrinstrument, man har utvecklat ett nytt sätt att styra sina arbetstagare, detta med hjälp av 

organisationskultur (Granberg, 2011). Postbyråkrati är ett modernt begrepp som syftar till att 

lyfta fram de förändringar som skett de senaste åren inom samhället. Idag går samhället mot att 

skapa mer kunskapsintensiva organisationer där kunskapen är i fokus. Organisationer som 

tenderar att bedriva sin verksamhet som postbyråkratiska organisationer tenderar alltså att i 

högre grad använda sig av nätverk än vad den traditionella byråkratin gör som bygger upp sin 

organisationsstruktur av hierarkier och ramverk (Child & McGrath, 2001). 

 

Arbetstagaren får ta ett större ansvar, det kan leda till att arbetstagaren känner ett större behov 

av att ta ansvar för att arbetsuppgiften. Det är därför av intresse att se ifall denna förändring 

varit med och bidragit till hur arbetstagarens användning av arbetsrelaterad 

kommunikationsteknik ser ut.  

 

2.4 Tolkningsmodell 

 

I det teoretiska avsnittet har vi valt att beskriva och definiera viktiga begrepp, teorier och 

modeller som kan kopplas samman med vårt syfte och som har hjälpt till att förstå det slutgiltiga 

resultatet. Teorin har använts vid analys av empiri men dels för att utveckla en tolkningsmodell. 

Med hjälp av teorier, modeller och begrepp har vi utvecklat en tolkningsmodell som har använts 

som ett verktyg för att analysera den insamlade empirin. Men likaså vid operationalisering, att 

översätta det abstrakta och egentligen omätbara begreppet till något konkret och mätbart 
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(Bryman & Bell, 2013; Operationell definition, 2016). Så med hjälp av denna modell har vi 

hjälpt oss själva med att bryta ned teorier och begrepp och på ett lämpligt sätt kunnat ringa in 

de centrala områden inom vår studie och vad som påverkar användningen av 

kommunikationsteknik. Med modellen visar vi på vilken relevans de olika teorier och begrepp 

har för just denna studie. Modellen har utgått ifrån att studien på olika nivåer vill studera den 

elektroniska kulturen och vad som påverkar tjänstemännens arbetsrelaterade användning av 

kommunikationsteknik, se figur 3 nedan. 

 

Figur 3: Tolkningsmodell  

 

Modellen består av tre olika nivåer, makro, meso och mikro. Makronivån beskriver 

omgivningen runt omkring företaget och det som sker i samhället i stort. Enligt Statens 

offentliga utredning (SOU 2014:13) är det någonting som hela samhället påverkas av och att 

företagen inte är immuna mot det som sker utanför organisationens fyra väggar. Mesonivå 

handlar om företaget i sig, kan även kallas företagsnivå. Mesonivå beskriver vad som händer 

inom företaget och vad vi efter förinsamling av teorier trodde påverkade tjänstemännens 

arbetsrelaterade användning av kommunikationsteknik. Inom denna nivå har det förelegat ett 

stort fokus på organisationskultur då Schein (2004) beskriver att detta är något som påverkar 

hur kollegor kommunicerar mellan varandra och vilka typer av beteenden som efterfrågas. 

Samtidigt kan det vara viktigt att se vilka typer av styrdokument och rutiner det finns inom 

företaget då dessa också kan vara med och påverka den rådande kulturen (Johnson et al., 2015) 

Mikronivån beskriver hur individen påverkas av den ständiga uppkopplingen, som till exempel 

att individen löper större risk att bli sjukskriven om människan ständigt är uppkopplad och inte 
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tydligt vet var gränsen mellan privatliv och arbete går (Arbetsmiljöverket, 2015; Walldius et 

al., 2015). I vår tolkningsmodell handlar mikronivån om hur individen påverkas av den ständiga 

uppkopplingen, som exempelvis ohälsa. Mikronivån är delvis intressant i det avseendet att 

företaget påverkar individen till att vara uppkopplad, dock finns det inget intresse i att 

undersöka hur den ständiga uppkopplingen påverkar individen i nästa steg. Det som sker på 

både makro- och mikronivån är sådant som vi är medvetna om finns med och påverkar men det 

är inte där fokus ligger, utan fokus i den föreliggande studien handlar om det som sker på 

mesonivån.  

 

3. Metod 

 

3.1 Val av metod   

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att studier som har en kvantitativ metod syftar främst till att 

studera skillnader och samband utifrån numerisk data på ett större urval. För att uppfylla syftet 

med att förklara faktorer som påverkar arbetstagarens arbetsrelaterade användning av 

kommunikationsteknik på ett så tydligt sätt som möjligt anser vi att det bästa valet för oss är att 

genomföra studien med en kvantitativ metod (Eliasson, 2010). Med en kvantitativ metod får vi 

möjligheten att undersöka vårt problem på ett större urval av respondenter samtidigt som vi kan 

ha fokus på varför ett problem uppstår. Det finns flera olika typer av undersökningsmetoder i 

den kvantitativa metoden, i den föreliggande studien har vi valt att genomföra en fallstudie. 

Fallstudien är en form av studie som riktar in sig på ett enda utvalt fall (Bryman & Bell, 2013). 

Bryman och Bell (2013) menar att ordet ”fall” innebär att förstoringsglaset riktas mot ett 

specifikt företag på en specifik plats. Då det endast är ett fall som studeras innebär det också att 

fallet blir unikt då den komplexitet och rådande kultur inom just de företaget spelar stor roll i 

hur utfallet av studien blir (Bryman & Bell, 2013). I den föreliggande studien kommer fallet att 

vara tjänstemännen på huvudkontoret där vi samlat in vår empiri. 

 

I den föreliggande studien har vi haft en deduktiv forskningsansats då vi valt att undersöka vårt 

syfte utifrån befintliga teorier och begrepp men också då vi valt att spekulera själva kring vilka 

faktorer som kan tänkas påverka användning av kommunikationsteknik hos tjänstemännen. 

Forskningsansats handlar om hur studien ser på problemet och hur man väljer att undersöka 

problemet (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) beskriver att en deduktiv ansats 
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används i studier som syftar till att förstå förhållandet mellan teori och praktik. I den 

föreliggande studien har vi valt att tittat på vad man vet inom området sedan tidigare, att titta 

på teorier utifrån vårt problem och därefter analysera empirin med hjälp av teorin (Bryman & 

Bell, 2013). På samma sätt har vi i den föreliggande studien arbetat med en deduktiv analys för 

att kunna besvara våra forskningsfrågor. Vi har skapat ett teoretiskt ramverk för att förstå 

problemet bättre och utifrån detta ramverk har vi analyserat vårt problem. Med detta menar vi 

att det har gjorts en inblick i teorier och utifrån det försökt koppla det mot möjliga förklaringar 

till tjänstemännens användning av kommunikationsteknik om de teorier vi valt kan förklara vårt 

resultat. 

 

3.2 Avgränsning och fall 

 

Den föreliggande studien är gjord på ett större producerande familjeföretag på en ort i Västra 

Götaland. Företaget klassificeras som ett stort företag, detta utifrån en definition ifrån 

bolagsverket (2012). Företaget har fabriker och försäljningskanaler på ett flertal ställen i 

Sverige och finns även representerade i andra länder. Fallet har begränsats till att fokusera 

enbart på tjänstemän som utgår ifrån huvudkontoret, detta beror främst på att det är personer 

med denna yrkesroll som främst påverkas av kommunikationsteknik och som lättast kan ta med 

sig sitt arbete hem eller till annan plats utanför arbetsplatsen. Tjänstemän kan utföra mycket av 

sitt arbete via datorer/mobiler/surfplattor då e-post och databaser är lättillgängliga oavsett var 

de befinner sig.  

 

3.3 Insamling av material 

 

3.3.1 Urval 

 

I den föreliggande studien har vi valt att studera tjänstemän, detta beror främst på att det är 

personer med denna yrkesroll som lättast kan ta med sig sitt arbete hem eller till annan plats 

utanför arbetsplatsen. Tjänstemän kan utföra mycket av sitt arbete via 

datorer/mobiler/surfplattor då e-post och databaser är lättillgängliga oavsett var de befinner sig. 

Arbetar man exempelvis inom produktionen finns oftast inte samma möjlighet till att ta med 

sitt arbete hem då arbetstagaren är direkt beroende till maskiner, redskap och verktyg som 
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kanske endast finns inom fabrikens väggar, detta urval är därför inte lika intressant som 

administrativa tjänstemän. I begreppet tjänstemän förekommer många olika typer av roller och 

vi valde att undersöka roller som chefer, arbetsledare och övriga arbetstagare. Alla dessa roller 

är intressanta då de på olika sätt använder kommunikationsteknik i sina arbetsuppgifter och 

samtidigt roller som på ett eller annat sätt påverkar varandra. Vi önskade en variation hos 

respondenterna i fråga om roller då det är intressant att se huruvida de olika rollerna påverkas 

av den elektroniska kulturen inom företaget, det vill säga att alla inte besatt samma 

yrkesposition eller arbetade inom samma avdelning. 

 

3.3.2 Insamling av empiri 

 

Vi har byggt upp vårt empiriska underlag på en kvantitativ insamlingsmetod, nämligen enkäter 

då vi har haft ett stort antal tjänstemän till vårt förfogande. Ejlertsson (2014) beskriver att det 

är större chans att du får sanningsenliga svar med hjälp av en enkät, detta eftersom personen i 

fråga inte känner sig pressad av en intervjuare utan kan i lugn och ro fundera på sina svar och 

svara sanningsenligt om vad de tycker och tänker. När respondenten är anonym menar Trost 

(2007) att det är en fördel då respondenten ger mer trovärdiga och sanningsenliga svar. I den 

föreliggande studien ansåg vi att en kvantitativ insamlingsmetod var det bästa alternativet för 

att öka trovärdigheten hos läsaren men även för respondenten själv. Detta eftersom de frågor vi 

valt att ställa kan tänkas vara känsliga och att respondenterna i vissa fall svarar oärligt då de 

möjligtvis inte känner att de är helt anonyma gentemot företaget, då arbetsgivare eller kollegor 

oftast vet om vilka som går iväg för en intervju eller liknande. Med hjälp av en enkät får alla 

tjänstemän på företaget möjlighet att besvara frågorna och därför kan individens egen åsikt inte 

urskiljas ifrån mängden. Vi har skickat ut vår enkät till 282 stycken tjänstemän via företagets 

egna intranät, detta för att alla som berörs av problemet ska få möjligheten att besvara enkäten. 

Vi har gjort en totalundersökning då vi skickade ut vår enkät till alla tjänstemän på företaget 

som vi varit och genomfört vår studie hos (Totalundersökning, 2016). Vi valde att utnyttja 

mängden då vi tror att det kan vara till fördel för oss då vi vill se hur det generellt ser ut och 

inte enbart grunda vårt resonemang på vad några enstaka personer tycker (Eliasson, 2010). När 

enkäten var färdigställd skickades enkäten via länk tillsammans med ett följebrev till vår 

kontaktperson på det berörda företaget. Sedan ansvarade vår kontaktperson för att skicka ut vår 

enkät tillsammans med följebrevet till alla berörda tjänstemän så att de via deras e-post/intranät 

fick tillgång till vår webbaserade enkät. Efter att enkäten funnits tillgänglig för tjänstemännen 
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i 8 dagar så skickade vår kontaktperson ut en sista påminnelse på morgonen samma dag för att 

öka svarsfrekvensen och minska bortfallet. Efter den påminnelsen fick respondenterna till 

klockan 15:00 på sig att besvara vår enkät. Vi fick då in ytterligare 17 svar under dagen. Totalt 

fick vi in 151 svar av 282, dock kommer enbart 146 av svaren att användas i analysen, läs mer 

om detta under rubrik 3.3 Bortfall. Materialet från enkäten sammanställdes i Excel, detta för att 

på ett så smidigt sätt som möjligt kunna analysera materialet utifrån forskningsfrågor och syfte. 

 

3.3.3 Enkät 

 

I studien användes en kvantitativ insamlingsmetod i form av enkäter (Wilson & MacLean, 

2011). Enkäten bestod av totalt 23 stycken frågor uppdelade i två delar. I studien var det viktigt 

att fråga kring ålder, kön samt vilken position arbetstagaren har samt information kring syfte 

av studien, dessa frågor fanns med i enkätens första del. I den första delen fick respondenten 

svara i form av ja och nej, olika svarsalternativ eller inom olika spann, exempel: Hur gammal 

är du? 20-30 år, 31-40 år 41-50 år och så vidare. Har du barn som bor hemma? ja eller nej. 

Andra delen av enkäten bestod av frågor som gick att svara inom ett intervall. Detta för att på 

ett smidigt sätt kunna mäta varje respondents åsikt och föreställning av problemet. Exempel på 

fråga som ställdes till våra respondenter: Jag känner starka förväntningar från min 

chef/arbetsledare att svara på exempelvis e-post/telefonsamtal när jag är ledig? I frågan fick 

respondenten möjlighet att svara med hjälp av en linjärskala från 1-5 som visas nedan: 

Stämmer inte alls    1  2 3     4    5    Stämmer mycket bra       

Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenten fick besvara vad de känner påverkar 

deras användning av kommunikationsteknik i arbetsrelaterade ärenden under sin lediga tid 

mest. 

 

3.3.4 Pilotundersökning 

 

När vi var klara med vår konstruktion av frågor till enkäten utförde vi en pilotundersökning. 

Pilotundersökningens syfte var att få feedback på varje enskild fråga men även kommentarer 

på enkätens uppbyggnad. I pilotundersökningen testade vi enkäten på 9 personer, de så kallade 

piloterna befann sig inom det åldersspann som våra ordinarie respondenter förväntades vara. 

Piloterna ombads även att ta tid när de utförde enkäten, detta för att skapa en bild kring hur lång 

tid det kan tänkas ta för att genomföra enkäten. Detta för att vi ska kunna ge någon typ av 
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riktlinje kring hur lång tid det kommer att ta för tjänstemännen att besvara enkäten, då det är 

viktigt att berätta för respondenten hur mycket tid de ungefär kommer behöva avsätta för att 

hinna med att besvara alla frågor. Den genomsnittliga tiden för att hinna besvara alla delfrågor 

i enkäten blev cirka 10 minuter. När pilottestet genomförts fanns det vissa frågor som 

justerades. I frågan om utbildningsnivå hade vi tidigare skrivit ut antal år inom de olika 

utbildningsnivåerna, någonting som flera av våra piloter reagerade på, de tyckte att det kändes 

förvirrande att behöva räkna på fingrarna för att kontrollera sig själva kring hur många år de 

faktiskt gått i skolan. Tanken var från början att vi ville urskilja olika utbildningsnivåer men nu 

efter pilotundersökningen så insåg vi att det skapar förvirring och att antal år inom de olika 

utbildningarna inte har någon större betydelse för studiens syfte eller forskningsfrågor.  

 

Vi fick även feedback på vårt användande av ordet “mobiltelefon”, att vi inte hade gjort någon 

bra urskiljning på om det är den privata mobilen eller arbetstelefon, detta förtydligade vi genom 

att skriva ut “privat-/arbetsmobiltelefon”. En annan förändring vi gjort är samlingsnamnet 

“ärenden” i stället för “svara på telefonen” då vår undersökning handlar om 

kommunikationsteknik som innefattar så mycket mer än enbart mobilen i sig. I mobilen kan 

många idag besvara både sociala medier, e-post, andra chattfunktioner och givetvis 

meddelanden/sms och telefonsamtal. Då inte alla på arbetsplatsen hade en smartphone så valde 

vi här att ändra till “ärenden” istället för “på mobilen” då det inkluderar alla istället för enbart 

en del av alla tjänstemän på företaget där vi gör vår studie. 

 

3.3.5 Operationalisering 

 

Den absolut viktigaste delen i studien är att kunna besvara sitt syfte och forskningsfrågor. För 

att lyckas med detta krävs det en operationalisering. Att bryta ned de abstrakta och komplexa 

delarna av den teoretiska referensramen till något konkret och lite mer applicerbart (Bryman & 

Bell, 2010). I den föreliggande studien har vi därför valt att bygga en teoretisk referensram och 

utefter den skapa frågor till vår enkät och på så sätt bryta ned komplexa teorier till något lite 

mer konkret och lättförståeligt. Att göra en inblick på befintliga teorier och begrepp gör att vi 

som studerar ett fenomen får djupare kunskap inom området och på så sätt kan utveckla en 

enkät som både utgår ifrån tidigare forskning och samtidigt besvara vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. I vår operationalisering valde vi att utgå ifrån vårt syfte och skapa 

forskningsfrågor som hjälper oss att förstå området mer och i slutändan användas för att besvara 

syftet, se figur 4 nedan. Figuren visar hur operationaliseringen sett ut och hur teorierna har 
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applicerats till att förstå kulturer och eventuellt andra strukturer.  

 

Figur 4: Operationalisering 

 

3.4 Bortfall 

 

Bortfall är någonting som är oundvikligt när man skickar ut en enkät. Eftersom enkäten skickas 

ut digitalt kan vi inte vara med och påverka tjänstemännens val att delta som Eliasson (2010) 

skriver. Hade enkäten delats ut på plats med vår egen medverkan hade vi kunnat påverka och 

motivera tjänstemännen till deras medverkan. För att minimera bortfallet valde vi att dels innan 

enkäten publicerades informera om enkäten till alla berörda på företaget. För att minimera 

bortfallet av tjänstemän som kan tänkas vara bortresta måndag till fredag valde vi att lägga 

utskicket av länk till enkäten mitt i veckan, på en onsdag och att enkäten var online i en vecka 

till onsdagen därefter. På detta sätt garderade vi oss med att de personer som var 

lediga/frånvarande eller på tjänsteresa som är en väldigt vanlig företeelse på företaget under 

veckodagarna från måndag till fredag skulle trots sin ledighet/distansarbete ha några dagar på 

sig att fylla i enkäten. Så en orsak till vår svarsfrekvens som inte uppnådde 100 % kan vara att 

vi missat svar från de tjänstemän som eventuellt var lediga onsdag den 6 april till 13 april eller 
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lediga under en längre period över de nämnda dagarna. Det vanliga bortfallet är en faktor som 

alltid finns med, av olika anledningar väljer vissa tjänstemän att inte besvara enkäter (Eliasson, 

2010). Vi saknar internt bortfall då alla frågor i enkäten var obligatoriska för respondenten, det 

vill säga att respondenten behövde fylla i svar på alla frågor i avsnitt 1 för att kunna gå vidare 

till avsnitt 2 och så vidare.  

 

Vi fick in totalt 151 svar varav 5 var kollektivanställda och dessa kommer att exkluderas då de 

arbetar inom produktionen. Eftersom de kollektivanställda inte är tjänstemän fast ändå fått 

länken med enkät innebär det att den gruppen är ett bortfall. Företaget kunde inte välja att skicka 

länken till en yrkesroll inom organisationen där vi kunde bestämma att det enbart var 

tjänstemännen på företaget som skulle erhålla enkäten.  Därför kunde en del av respondenterna 

som besvarade enkäten bestå av kollektivanställda, dessa personer arbetar i produktionen och 

berörs inte av det vi undersökte i samma utsträckning som tjänstemännen på kontoret. Alltså 

var mejl-listorna i viss mån blandade. Detta innebär att vi skickade ut enkäten till arbetstagare 

som inte var intressanta för denna studie, 5 kollektivanställda svarade men det gjorde 

förmodligen inte alla ur denna grupp. Alltså har vi ett okänt antal som vi egentligen ska 

exkludera från det totala antalet. Men på grund av att företaget inte kan ta reda på hur många 

kollektivanställda som inkluderades i de 282 arbetstagare som enkäten skickades ut till så vet 

vi inte hur stort bortfall denna grupp består av. Eftersom vår enkät var web-baserad kunde vi 

styra att alla frågor var obligatorisk och missade man att svara på en fråga så gick det inte att ta 

sig vidare till nästa fråga. Det innebär att vi inte får något internt bortfall, då ingen av 

respondenterna missade att besvara en fråga eller medvetet avstår ifrån att svara (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

3.5 Urval av enkätfrågor 

 

Vid analysen av den insamlade empirin insåg vi snabbt att alla frågor inte var relevanta för att 

besvara syfte och forskningsfrågor. Därför tog vi ett aktivt val att exkludera vissa frågor i 

analysen, som exempel civilstånd, utbildningsnivå och avdelningsuppdelning. Vi valde att 

exkludera vissa frågor på grund av att de rörde externa tänkbara faktorer som vi från början 

trodde påverkade tjänstemännens arbetsrelaterade användning av kommunikationsteknik men 

som i efterhand visade sig inte påverka, eller som organisationen i sig inte kunde vara med och 
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påverka. Som exempelvis var det inte lika intressant att analysera avdelningarna då vi inte 

kunde se någon större skillnad mellan dessa.  

 

3.6 Etiska reflektioner 

 

Etiska principer är någonting vi har tagit hänsyn till i vår studie, det finns fyra olika former av 

krav som är viktiga att ta hänsyn till när det gäller etiska överväganden. Dessa rör områden som 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav, alla krav beskrivs i Byrman (2011).  

 

När det gäller informationskravet har vi under ett tillfälle informerat alla respondenter skriftligt 

på intranätet hos företaget där vi utfört undersökningen om vad enkäten skulle handla om. 

Sedan skickade vi med ett följebrev tillsammans med utskicket av enkäten till alla respondenter 

där vi också berättade om vår enkät och dess uppbyggnad. Byrman (2011) menar att 

informationskravet innebär att respondenterna ska få information om vad de insamlade 

materialen ska gå till och även att det inte på något sätt är obligatoriskt att svara utan frivilligt 

i högsta grad. Eftersom vi utförde insamlingen av empiri på ett företag så finns även ett visst 

intresse från ledande positioner på företaget kring vad vi kommit fram till, därför var det viktigt 

för oss att meddela våra respondenter att svaren är till för vår forskning men samtidigt att 

företaget kommer att få ta del av resultatet från vår undersökning. Genom att vi gett denna 

information anser vi att vi även tagit hänsyn till det andra kravet som handlar om samtycke. Det 

tredje kravet att ta hänsyn till handlar om konfidentialitet, det innebär att vi inte får sprida 

material som vi fått in från våra respondenter. Det kan till exempel röra sig om sekretessbelagd 

information. Vi har i vår enkät valt att aldrig fråga exakta frågor så som exempelvis ålder och 

inom exakt vilken avdelning tjänstemannen arbetar. Detta på grund av att vi inte vill att 

någonting ska gå att spåra till vem som svarat vad. För att kringgå det så skapade vi åldersspann 

och även grupperade avdelningar som arbetar med ungefär samma sak för att vi inte ska kunna 

härleda vem som är vem då enkäten ska vara helt anonym. Det fjärde och sista kravet handlar 

om nyttjande, det innebär att det material vi samlat in inte kommer att utnyttjas till annat än 

forskningssammanhang i samband med vår föreliggande studie. Materialet vi fått in via vår 

enkät syftar till att enbart besvara våra forskningsfrågor och kunna bidra till vår analys av det. 

När vi använt oss av materialet och är klara med den föreliggande studien så kommer allt 

material att raderas, därmed anser vi att vi även uppfyllt det sista kravet om nyttjande som rör 

informationen vi fått in. 
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3.7 Validitet och reliabilitet 

 

I en kvantitativ studie behöver studiens resultat skapa en tillförlitlighet hos läsaren, att 

resultatets anses vara trovärdigt och korrekt. Detta kan göras genom att skapa hög reliabilitet, 

att mäta rätt saker och hög validitet, att mäta saker på rätt sätt (Bryman & Bell, 2013). Denna 

tillförlitlighet skapas med hjälp av empirin, hur vi väljer att samla in och analyserar den. Studien 

säkerställer sin validitet genom noggrann begrepps- och enkät formuleringar. Tydliga frågor 

och svarsalternativ som inte kan tolkas på olika sätt är viktiga för att skapa en hög validitet. 

Med otydliga frågor ökar risken med att mäta saker som undersökningen inte avser att mäta 

(Trost, 2012). För att öka och säkerställa validiteten i denna studie och för att minimera 

syftningsfel och otydliga frågor har studien använts sig av ett pilottest. Detta gör vi för att 

säkerhetsställa att frågorna inte tolkats på ett annat sätt än det som avses mätas (Trost, 2012). 

Hög reliabilitet innebär att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat om mätningen 

görs om på exakt samma sätt (Trost, 2012). Den föreliggande studien är en fallstudie och därför 

kan det vara svårt att säkerställa hög reliabilitet, då det enbart går att implementera studien på 

det fall som studien utgått ifrån. Det är också värt att nämna att det sker en ständig utveckling 

inom teknologin och som i sin tur påverkar digitalisering, en avgörande faktor för att faktiskt 

kunna kommunicera med sina kollegor. Något som kommer utvecklas inom framtiden och det 

är förmodligen svårt att applicera samma tillvägagångssätt om några år och fortfarande få 

samma resultat. Men vi argumenterar då för att detta påverkas av externa ting som vi författare 

inte kan påverka. 

 

Enligt Trost (2012) finns det fyra komponenter som man bör ta hänsyn till när man ska mäta 

reliabiliteten. Dessa är kongruens, precision, objektivitet och konstans. I en studie som bygger 

på empiri insamlat via enkäter är det kongruens som är den viktigaste variabeln att fundera på 

(Trost, 2012). Då detta begrepp syftar till att genom enkäten fånga en nyans och höja 

reliabiliteten, detta menar Trost (2012) att man lättast gör genom att ställa flera frågor som 

syftar till att mäta samma sak. I enkäten valde vi därför att ställa flera frågor som berörde samma 

områden. Som till exempel var vi intresserade av om arbetstagarna var medvetna om att det 

existerade rutiner och styrdokument kring huruvida de förväntas använda 

kommunikationsteknik, om vi hade valt att enbart fråga respondenten om det finns riktlinjer 
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hade vi missat en viktig del i frågan, om de är medvetna om innebörden i dessa rutiner och 

styrdokument. Därför valde vi även att be dem uppskatta deras egen medvetenhet om vad dessa 

rutiner innebär och hur de ska förhålla sig till dem med ett svarsalternativ från 1-5. Precision 

belyser att det ska vara lätt att fylla i enkätfrågorna och objektiviteten handlar om att insamlaren 

av empirin ska skildra materialet ifrån respondenten på ett objektivt sätt, att inte beblanda sina 

egna åsikter i det materialet (Trost, 2012). Då vi valde att samla in vår empiri via enkät ser vi 

inte detta som ett lika stort problem som om vi hade valt en kvalitativ studie med insamling av 

empiri via intervju, detta eftersom vår enkät bestod av svarsalternativ där respondenten på egen 

hand fyller i sina svar. Då våra respondenter har i 23 frågor fått svara med hjälp av olika 

svarsalternativ och vi som tagit fram enkäten kan därför inte gå in och beblanda materialet med 

våra egna åsikter. Dock fick respondenten i den avslutande frågan möjlighet att besvara med fri 

text deras egen uppfattning om vad som orsakar deras ständiga uppkoppling och vid denna fråga 

är det svårt för oss som författare att inte beblanda egna åsikter då det gärna blir en fråga av den 

mer reflekterande arten. Det sista som vi måste vara medvetna om är att det fenomen som 

undersöks är konstant och inte föränderligt under tid (Trost, 2012). För att skapa en hög 

reliabilitet är det därför viktigt att vi funderar på våra frågor i enkäten, att de faktiskt mäter rätt 

saker. Men vi är väl medvetna om att det är svårt att bedöma undersökningens reliabilitet, det 

vill säga studiens tillförlitlighet. Detta eftersom vi inte kan säkerställa att respondenterna 

besvarat enkätfrågorna sanningsenligt utan tvingas lita på att respondenterna talar sanning. Men 

för att utefter bästa förmåga skapa en så hög reliabilitet som möjligt och att enkäten mäter det 

som studien faktiskt avser att mäta kommer enkätens frågor utformas ifrån den teoretiska 

referensramen genom en operationalisering. Att studiens antaganden och frågeställningar 

grundas i teori och tidigare forskning och återspeglar det vi säger oss undersöka. På detta sätt 

hoppas vi skapa ett mer tillförlitligt och förståeligt resultat. 

 

3.8 Metodkritik 

 

Studiens empiri samlades in på ett företag som vi haft kontakt med under uppbyggnaden av den 

föreliggande studien. Kontakten har bestått av några möten samt flera mejlkonversationer med 

vår kontaktperson. För att få ett tillförlitligt och pålitligt slutresultat är det viktigt att vi är 

medvetna om den partiska situation vi befinner oss i. Vi kan tänkas bli partiska mot det företag 

som vi genomför studien på, detta eftersom vi indirekt kan påverkas av det som händer och sägs 
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på företaget och att det i sin tur speglas i vår studie. Det är något som vi måste vara medvetna 

om så att vi förblir objektiva och genomför studien på ett sanningsenligt och korrekt sätt. 

 

Då vi använder oss av en enkät vid insamling av empiri riskerar vi att få svar som inte är helt 

korrekta, respondenten kan inte fråga oss om denne inte förstår frågan, någonting som 

respondenten kan göra om det skulle varit en intervju eller liknande. Detta är en brist som 

kvantitativ forskningsmetod har och som kräver en medvetenhet hos oss som studerar ett 

fenomen. Detta problem är något som vi tagit hänsyn till då vi valt att genomföra ett pilottest, 

för att minska eventuella missförstånd och för att hitta problem i våra frågeställningar redan 

innan enkäten skickas ut till våra respondenter. På så sätt kunde vi undvika misstolkningar och 

missförstånd. I studien har det legat stort fokus på att respondenten ska känna sig anonym och 

att vi inte ska äventyra deras konfidentialitet. Vi har valt att fråga respondenten om ålder men 

även vilket ämnesområde som de arbetar inom, detta kan ifrågasättas då man kan tycka att detta 

kan äventyra deras konfidentialitet. Men vi har valt att låta våra respondenter svara inom 

åldersspann på 10 år och har även fått hjälp av företaget att dela in ämnesområden i större 

områden så att respondenternas konfidentialitet inte ska äventyras. Anledningen till varför det 

är så viktigt att fråga om vilket område du arbetar inom beror på att man inom de olika områdena 

använder kommunikationsteknik på olika sätt. På säljavdelningen har arbetstagaren ett stort 

ansvar gentemot kunden och tvingas därför att vara mer kontaktbar än de som arbetar på 

exempelvis ekonomiavdelningen. Det är därför av stort intresse att titta på respektive område 

och se om det skiljer sig roller eller avdelningar emellan inom organisationen. Då det företag 

som valt att hjälpa oss i vår studie inte har en jämn könsfördelning hos sina tjänstemän kan 

resultatet komma att bli riktat. Det kommer inte heller vara en jämn fördelning i olika 

åldersspann då det direkt beror på vilka åldersgrupper som arbetar på företaget. Vi ser ändå inte 

detta som något större problem då vår studie inte syftar till att se skillnader mellan olika kön 

respektive åldrar. Vi kollade på kön och ålder när vi gick igenom vår empiri men det var 

ingenting som visade på något mönster. Det kan däremot vara intressant med en bättre köns- 

och åldersfördelning vid senare studier om man vill studera skillnaderna mellan dessa. 

 

När insamlingen av empirin var färdig insåg vi hur svårt det var att skriva en enkät, det vill säga 

skapa en enkät som ger ett så tillförlitligt resultat som möjligt och samtidigt ger oss tillräckligt 

med data för att analysera och för att besvara forskningsfrågor och syfte. Trots svårigheterna 

med att operationalisera och utforma frågor har vi på ett enkelt sätt kunnat använda empirin för 

att besvara både forskningsfrågor och syfte. Det är också viktigt att nämna kritik angående våra 
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svarsalternativ på enkätens frågor. Som första exempel så bad vi respondenten att uppskatta hur 

mycket tid de var uppkopplade mot arbetsplatsen via kommunikationsteknik utanför 

arbetsplatsen. I frågan fick respondenten svara utifrån svarsalternativet 0-10 minuter, 11-20 

minuter, 21-40 minuter, 41-60 minuter, 1-2 timmar och över 3 timmar. Detta innebär att alla de 

respondenter som aldrig använder kommunikationsteknik i arbetsrelaterat syfte efter 

arbetstiden kommer inkluderas tillsammans med de respondenterna som uppskattar att de 

använder kommunikationsteknik i arbetsrelaterat syfte upp till 10 minuter per dag efter 

ordinarie arbetstid. Intervallet konstaterar inte om respondenten aldrig använder 

kommunikationsteknik eller använder kommunikationsteknik lite varje dag. Trots detta tror vi 

inte att det har någon större påverkan då 10 minuter inte är så mycket tid och inte kommer 

påverka tjänstemännen i så stor utsträckning. Ett andra exempel på svarsalternativ som hade 

kunnat förtydligas ytterligare är alla de frågor där svarsalternativen innebar en skala från 1-5. 

Vid dessa frågor har vi enbart definierat siffran 1 och 5 i enkäten till respondenten. Detta kan 

ha skapat förvirring över vad siffran 2, 3 och 4 inneburit och att respondenten inte svarat rätt 

utefter vad de anser då de inte visste vad dessa siffror innebar. Vi hoppas att detta inte ska ha 

så stor påverkan på vårt resultat över lag men vi reserverar oss för att detta kan vara en faktor 

som påverkar svårigheten för respondenten att svara så sanningsenligt som möjligt.  

                       

  4. Empiri 

 

4.1 Tjänstemän som grupp och den ständiga uppkopplingen 

 

 

Figur 5: Uppskattning av hur mycket tid tjänstemännen lägger på arbetsuppgifter under ledig tid via kommunikationsteknik 

 

Här har vi ett diagram över alla 146 respondenter på företaget och deras individuella 

uppskattning på hur mycket tid som de dagligen lägger på arbetsuppgifter med hjälp av 
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kommunikationsteknik under deras lediga tid. Vi ser att den största delen av respondenterna 

inte använder kommunikationsteknik i arbetsrelaterat syfte efter ordinarie arbetstid.  

 

 

Figur 6: Påverkar den ständiga uppkopplingen tjänstemännens ordinarie arbetsuppgifter negativt? 

 

Stapeldiagrammet visar på att tjänstemän som grupp inom företaget inte upplever att den 

ständiga uppkopplingen påverkar deras ordinarie arbetsuppgifter negativt. Det vill säga att de 

inte hinner med sina ordinarie arbetsuppgifter på arbetsplatsen då de tvingas svara i telefon eller 

mejl, att det medför att de är uppkopplade efter ordinarie arbetstid.  En större del av totalt 146 

tjänstemän upplever inte att den ständiga uppkopplingen bidrar med negativa effekter som går 

utöver de ordinarie arbetsuppgifterna. Siffran vid stapel 1 innebär att tjänstemännen uppskattar 

den negativa påverkan som mycket liten, medan stapel 5 innebär att de känner en stark 

påverkan.   

 

 

Figur 7: I hur hög grad tjänstemännen känner förväntningar från kollegor att svara på exempelvis e-post eller telefon under 

ledig tid 

 

I detta stapeldiagram ser vi i vilken grad som tjänstemännen uppskattar att deras kollegor 

förväntar sig att de ska vara kontaktbara under ledig tid. Det vill säga om tjänstemännen 

upplever att deras kollegor har höga förväntningar på att de ska vara kontaktbara även under 
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ledig tid. Siffran 1 innebär att tjänstemännen uppskattar att de inte känner någon förväntan ifrån 

kollegor medan 5 menar att de känner en stor förväntan ifrån kollegor. Det är tydligt att en 

större del av respondenterna inte känner starka förväntningar ifrån sina kollegor om att vara 

kontaktbara under ledig tid.  

 

 

Figur 8: I hur hög grad tjänstemännen känner förväntningar från arbetsgivare att svara på exempelvis e-post eller telefon under 

ledig tid 

 

I detta stapeldiagram ser vi i vilken grad som de 146 tjänstemännen uppskattar att deras 

överordnade förväntar sig att de ska vara kontaktbara under ledig tid. Det vill säga om 

tjänstemännen upplever att deras överordnade har höga förväntningar på att de ska vara 

kontaktbara även under ledig tid. Siffran 1 innebär att tjänstemännen uppskattar att de inte 

känner någon förväntan ifrån överordnad medan 5 innebär att de känner en stor förväntan ifrån 

överordnade. I diagrammet ser vi ett liknande förhållningssätt som i figur 7, det vill säga att 

respondenterna inte känner några större förväntningar ifrån deras överordnade ifråga att vara 

kontaktbara under ledig tid.  

 

4.2 Uppdelning av tjänstemän och den ständiga uppkopplingen 

 

Fördelning av yrkesposition 

Chef/arbetsledare 15 %  

Övriga arbetstagare 82 %  

Kollektivanställda 3 % 

 
Tabell 1: Fördelning av yrkesposition mellan tjänstemän 
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Tabell 1 visar hur många av de totalt 151 respondenterna som var chef/arbetsledare respektive 

övriga arbetstagare och kollektivanställda. Då företaget inte haft möjlighet att välja urval för 

våra respondenter i form av att enbart inkludera tjänstemän har vi valt att fråga efter 

kollektivanställda och som i detta företag innebär att man jobbar i produktion. Svar från denna 

grupp har exkluderats ifrån studien då syftet är att enbart inrikta sig mot tjänstemän.  

 

 

 

Figur 10: Uppskattning av hur mycket tid som chefer/arbetsledare lägger på arbetsuppgifter under ledig tid via 

kommunikationsteknik 

 

I diagrammet visas hur mycket tid som de 22 chefer/arbetsledare individuellt uppskattade att 

de var uppkopplade mot arbetet via kommunikationsteknik efter ordinarie arbetstid. Man kan 

då konstatera att 96 % av cheferna/arbetsledarna uppskattar att de är uppkopplade mot arbetet 

mer än 11 minuter efter ordinarie arbetstid varje dag. Det är enbart 4 % (1 person) som 

uppskattar att de är uppkopplade mindre än 10 minuter per dag.  

 

 

Figur 11: Uppskattning av hur mycket tid som övriga arbetstagare lägger på arbetsuppgifter under ledig tid via 

kommunikationsteknik 
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I denna figur visas hur mycket tid de 124 övriga arbetstagarna i företaget individuellt uppskattar 

att de dagligen är uppkopplade mot arbetsplatsen efter ordinarie arbetstid. 64 % av 

respondenterna anger att de använder kommunikationsteknik i arbetsrelaterat syfte efter 

ordinarie arbetstid mindre än 10 minuter.  

 

 

Figur 12: Hur ofta chefer/arbetsledare uppskattar att de kommunicerar med kollegor efter arbetstid i arbetsrelaterat syfte  

 

I denna figur visas hur ofta som de 22 cheferna/arbetsledarna i företaget individuellt 

uppskattade mellan 1-5 att de kommunicerar med kollegor efter arbetstid i arbetsrelaterat syfte 

via kommunikationsteknik. Vi kan då se att en stor andel av cheferna/arbetsledarna uppskattar 

att de ofta eller väldigt ofta har kontakt med kollegor efter ordinarie arbetstid i arbetsrelaterat 

syfte. Siffran 1 innebär att chef/arbetsledare uppskattar att de väldigt sällan har kontakt med 

kollegor medan 5 innebär att de väldigt ofta har kontakt med kollegor.  

 

 

Figur 13: Hur ofta de övriga arbetstagarna uppskattar att de kommunicerar med kollegor efter arbetstid i arbetsrelaterat syfte  

 

I denna figur visas hur ofta som de 124 övriga arbetstagarna i företaget individuellt uppskattade 

mellan 1-5 att de kommunicerar med kollegor efter arbetstid i arbetsrelaterat syfte via 

kommunikationsteknik. En större andel av de övriga arbetstagarna anger att de aldrig eller 

väldigt sällan har kontakt med sina kollegor. Siffran 1 innebär att övriga arbetstagare uppskattar 
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att de väldigt sällan har kontakt med kollegor medan 5 innebär att de väldigt ofta har kontakt 

med kollegor.  

 

4.3  Arbetsrelaterad e-post kopplad till privat enhet 

 

 

Figur 14: Har du din arbetsrelaterade e-post kopplad till dina privata mobila enheter? 

 

I denna figur kan vi se hur många av de 146 tjänstemän som hade sin arbetsrelaterade e-post 

kopplad till sin privata mobilenhet.  

 

 

Figur 15: Sambandet mellan den uppskattande tiden som används till att vara uppkopplad mot arbetsplatsen efter ordinarie 

arbetstid och de som har sin arbetsrelaterade e-post kopplad till sin privata mobilenhet 

 

I denna figur väljer vi att lyfta fram likheten mellan den uppskattade tiden som används till att 

vara uppkopplad mot arbetsplatsen efter ordinarie arbetstid, se figur 5, och de som har sin 

arbetsrelaterade e-post kopplad till sin privata mobilenhet. Här belyser diagrammet att 80 % av 

tjänstemännen som angett att de har sin arbetsrelaterade e-post kopplad till sin privata 

mobilenhet anger att de är uppkopplade mer än 11 minuter per dag mot arbetet efter ordinarie 

arbetstid. 
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Figur 16: Sambandet mellan den uppskattade tiden som används till att vara uppkopplad mot arbetsplatsen efter ordinarie 

arbetstid och de som inte har sin arbetsrelaterade e-post kopplad till sin privata mobilenhet 

 

Detta diagram visar tydligt på skillnaden mellan de som har sin arbetsrelaterade e-post kopplad 

till sin privata mobilenhet och de som inte har det. Här visas den uppskattade tiden som används 

till att vara uppkopplad mot arbetsplatsen efter ordinarie arbetstid, se figur 5, och de som inte 

har sin arbetsrelaterade e-post kopplad till sin privata mobilenhet. Här belyser diagrammet att 

det enbart är 34 % av de tjänstemän som angett att de är uppkopplade mer än 11 minuter per 

dag mot arbetet efter ordinarie arbetstid, som inte har sin arbetsrelaterade e-post kopplad till sin 

privata mobilenhet. Det förekommer alltså en stor skillnad mellan den uppskattade tiden som 

läggs på arbetet utanför ordinarie arbetstid för de tjänstemän som har sin arbetsrelaterade e-post 

kopplad till sin privata mobilenhet och de som inte har det.  

 

4.4  Tillgänglighet 

 

 

Figur 17: Hur snabbt får tjänstemän svar från sin överordnade efter att de kontaktat denne?  

 

I detta diagram visas uppdelningen av svar ifrån de 146 respondenterna där de ombads att 

uppskatta hur snabbt de får svar från sin överordnade efter att de kontaktat denna. 1 innebär att 

tjänstemännen uppskattar att de får svar efter mycket lång tid medan respondenterna som svarat 



33 

 

5 uppskattar att de får svar direkt. Stapeldiagrammet visar på att de allra flesta får svar nästintill 

direkt. Diagrammet visar att arbetstagarna generellt uppskattar att de får kontakt med sina 

överordnade nästan direkt vid det tillfälle som de kontaktar dem.   

 

 

Figur 18: Hur snabbt svarar tjänstemän när deras överordnade kontaktat dem? 

 

När vi sedan vände på frågan och frågade de 146 respondenterna hur fort de själva uppskattar 

att de svarar sin överordnade när de kontaktat dem så blev utfallet likt som i figur 17. 

Arbetstagarna uppskattade själva att de svarar mycket fort. Siffran 1 innebär att tjänstemännen 

uppskattar att de svarar sin överordnad efter mycket lång tid medan respondenterna som svarat 

5 uppskattar att de svarar sina överordnade direkt. Stapeldiagrammet visar på att de allra flesta 

svarar nästintill på direkten. 

 

4.5 Uppdelning av kön samt ålder 

 

4.5.1 Kön 

 

Fördelning av kön  

Kvinnor 43 % 

Män 57 % 

 

Tabell 2: Visar hur många av respondenterna som var kvinnor respektive män.  
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Figur 19: Uppskattning av hur mycket tid som kvinnor inom företaget lägger på arbetsuppgifter under ledig tid via 

kommunikationsteknik. 

 

I diagrammet visas hur mycket tid som kvinnorna inom företaget individuellt uppskattade att 

de var uppkopplade mot arbetet via kommunikationsteknik efter ordinarie arbetstid. Man kan 

då konstatera att 60 % av kvinnorna uppskattar att de är uppkopplade mindre än 10 minuter per 

dag.  

 

  

Figur 20: Uppskattning av hur mycket tid som män inom företaget lägger på arbetsuppgifter under ledig tid via 

kommunikationsteknik 

 

I diagrammet visas hur mycket tid som männen inom företaget individuellt uppskattade att de 

var uppkopplade mot arbetet via kommunikationsteknik efter ordinarie arbetstid. Man kan då 

konstatera att 52 % av männen uppskattar att de är uppkopplade mindre än 10 minuter per dag. 

Det finns en stor likhet mellan kvinnor och män om vi jämför figur 19 och 20.   
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4.5.2 Ålder 

 

Fördelning av ålder  

21 – 30 år 7 % 

31 – 40 år 17 % 

41 – 50 år 40 % 

51 – 60 år 31 % 

61 + 5 % 

 
Tabell 3: Visar på vilken ålder våra respondenter befann sig inom. 

 

Figur 21: Uppskattning av hur mycket tid arbetstagarna lägger på arbetsuppgifter under ledig tid via kommunikationsteknik 

utifrån ålder.  

I diagrammet visas likheten mellan de olika åldrarna och deras egna individuella uppskattning 

på hur mycket tid de dagligen är uppkopplade mot arbetet via kommunikationsteknik efter 

ordinarie arbetstid. Det visar att det är finns en likhet mellan de olika ålderskategorierna där 

minst 50 % av respondenterna för respektive ålderskategori anger att de inte är uppkopplade 

mot arbetsplatsen efter ordinarie arbetstid mer än 10 minuter per dag.  

 

4.6 Öppen fråga 

 

I slutet av enkäten ställdes det en öppen fråga till respondenterna där de ombads svara på vad 

som personligen mest påverkar deras användning av kommunikationsteknik i arbetsrelaterade 

ärenden under sin lediga tid. När en sammanställning hade gjorts på dessa svar kunde vi se ett 

tydligt mönster på att en större del av respondenterna svarat att det var främst kollegor, 
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arbetsuppgift/arbetsbelastning, akuta ärenden och nyfikenhet för arbetet som påverkade deras 

användning av kommunikationsteknik i arbetsrelaterat syfte mest. Nedan presenteras även citat 

ifrån respondenterna som använts i analysen. 

 

“Min chef, jag tror att det förväntas att jag alltid har telefonen med mig, även om det 

är andra som jag ev. kommunicerar med” 

 

“Tidigare har jag jobbat mycket även utanför arbetstid men det kom till en punkt när det gick 

ut över familjen. Då skaffade jag privat mobil. Nu stänger jag av jobbmobil och dator när jag 

jobbat färdigt. Men visst krävs det en viss beslutsamhet för att vänja sig av med att alltid vara 

tillgänglig. Dock är jag av åsikten att det i längden inte är bra för oss. Alla behöver vila och 

återhämtning!” 

 

“Mina egna krav och kollegors krav på tillgänglighet. Jag har svårt att leva upp till 

dessa under arbetstiden vilket gör att jag ibland "städar av" korta mejl på fritiden.” 

 

“Ringer någon på min privata telefon så ställer man upp om man har möjlighet, för det hoppas 

jag att mina kollegor gör om jag behöver hjälp ex. när man ersätter någon vid sjukdom, 

semester m.m.” 

 

“Eftersom min arbetstid är mellan 07:30-16:24 så har jag själv valt att lämna min 

arbetstelefon (urkopplad) på arbetsplatsen då jag vet att jag är tillräckligt nyfiken för 

att inte titta på den om jag har den med hem…” 

 

“Jag tror att vi har en bra överenskommelse att vi bara ringer varandra när vi verkligen 

behöver. Däremot tar många med sig sin dator hem eftersom vi har en stor arbetsbörda och 

känner att man behöver jobba över även om man är på hemmaplan.” 

“Om jag kan hjälpa någon annan på företaget för att undvika senare problem ställer 

jag självklart upp.” 

 

“Folk behöver ha svar snabbt, finns mycket att göra även när man är ledig och därför kan man 

inte släppa det helt utan behöver i alla fall gå igenom några uppgifter.” 
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4.7 Att besvara forskningsfrågor 

 

Här väljer vi att informera kring vilka figurer som används för att analysera och besvara 

forskningsfråga 1: Förklara hur tjänstemännens arbetsrelaterade användning av 

kommunikationsteknik ser ut efter ordinarie arbetstid. För att besvara och analysera FF 1 

kommer figur 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17 och den öppna frågan användas.  

 

forskningsfråga 2: Förklara vad som påverkar tjänstemännens arbetsrelaterade användning av 

kommunikationsteknik som sker efter ordinarie arbetstid. För att besvara och analysera FF 2 

kommer figur 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 användas. 

 

Anledningen till det beror på att vi vill förtydliga hur den empiri som presenterats är relevant 

och hur empirin kommer användas. Observera att vissa figurer används för att analysera och 

besvara både FF1 och FF2, detta eftersom FF2 är direkt kopplad till hur tjänstemännens 

arbetsrelaterade användning av kommunikationsteknik ser ut.  

.  

 

5. Analys 

 

Syftet med denna studie är att förklara vad det är som påverkar tjänstemännens arbetsrelaterade 

användning av kommunikationsteknik utanför arbetsplatsen efter ordinarie arbetstid. Är 

organisationen en bidragande faktor till den elektroniska kultur som skapats kring användandet 

av kommunikationsteknik och den ständiga uppkopplingen? I analysen har vi försökt att anta 

ett objektivt synsätt på empirin och förstå empirin ur ett större perspektiv. Analysen kommer 

främst att fokusera på de interna faktorerna då det till största del är dessa som organisationen 

själv kan påverka. Men det är viktigt att nämna att det finns vissa externa faktorer som kan vara 

med och påverka tjänstemännens handlingsmönster när det gäller kommunikationsteknik. 

Exempel på externa ting som kan tänkas påverka är tidszoner då vi idag handlar med stora delar 

av välden och därmed påverkas av vilken tid på dygnet andra kan tänkas vara uppkopplade och 

anträffbara. En avdelning som exempelvis ansvarar för försäljning kan påverkas av kunder som 

ringer ifrån en annan tidszon. Dessa arbetstagare bör svara dessa kunder även under ledig tid 

för att behålla en bra kundkontakt, då företaget är beroende av dessa kunder och leverantörer. 

Externa faktorerna är oftast med och påverkar organisationen men kan som vi nämnt ovan vara 
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svårt för organisationen att själva påverka. Därför kommer analysen inte lägga någon stor vikt 

vid detta, den föreliggande studien syftar till att förstå hur företaget själva är en bidragande 

faktor till den elektroniska kultur som skapats kring användandet av kommunikationsteknik och 

den ständiga uppkopplingen. Men även hur organisationen kan förändra eller påverka den 

elektroniska kulturen.  

 

5.1 Alla är vi olika 

 

Det går inte att applicera ett problem på alla människor av just den enkla anledningen att vi alla 

är olika. Människan påverkas av det sammanhang som den befinner sig i men har ändå en egen 

personlighet och egna åsikter. Dessa olikheter hos individer kan generera till att vi förhåller oss 

olika till kommunikationsteknik. I empirin kan vi se tendenser av detta fenomen, att vi alla är 

olika. Det går inte att dra alla över en kam då många tycker olika, se figur 5 och 6. Vissa 

människor trivs med att vara uppkopplade och vara kontaktbara medan andra inte alls 

uppskattar denna typ av tillgänglighet (Harwood et al., 2014). Harwood et al. (2014) beskriver 

att ju högre kapacitet en mobilenhet har desto högre nivåer av depression och stress visar 

användaren. Samtidigt visar studien på att det varken är den mobila smarta-enheten i sig eller 

omfattningen av användningen som är orsaken till depression och stress, utan de beror på vilken 

typ av relation användaren har till sin smarta enhet (Harwood et al., 2014). En person som 

exempelvis sitter med sin mobiltelefon x antal timmar/dygn kommer inte automatiskt lida av 

depression och stress, utan det handlar främst om vad personen har för förhållningssätt och 

relation till den mobila enheten. Det går att tolka Harwood et al. (2014) som att det personliga 

ställningstagandet att koppla ifrån mobiltelefonen efter arbetstiden förmodligen kommer 

generera till att denna individ inte är lika uppkopplad mot arbetet som de individer som aktivt 

valt att vara kontaktbara dygnet runt. Det personliga valet huruvida du vill att dina kollegor ska 

kunna nå dig när som helst kan således eventuellt vara en avgörande faktor till att enskilda 

tjänstemän är mer uppkopplade respektive mindre uppkopplade än sina jämbördiga kollegor. 

Om arbetstagaren väljer att exempelvis koppla arbetsrelaterad e-post till de privata enheterna 

kommer detta förmodligen leda till att de är uppkopplade fler timmar än övriga kollegor. Detta 

eftersom de accepterar att vara kontaktbara även efter ordinarie arbetstid. En företeelse som vi 

kan se tendenser av i empirin där de som anger att de väljer att vara kontaktbara via deras 

arbetsrelaterade e-post och arbetstelefon under ledig tid är uppkopplade fler timmar mot arbetet 

än de som angivit något annat, se rubrik 4.3 Arbetsrelaterad e-post kopplad till privat enhet. 
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Vi kan inte applicera ett sådant fenomen över en hel population då vi alla är olika. Således 

kommer individers olikheter och individuella val förmodligen påverka den arbetsrelaterade 

användningen av kommunikationsteknik, både privat och yrkesmässigt. Där vissa individer 

tycker det är skönt att alltid vara kontaktbara och vara uppdaterade medan andra vill vara helt 

lediga efter ordinarie arbetstid. Dock kommer individerna alltid påverkas av det sammanhang 

som de befinner sig i och påverkas av de yttre omständigheterna, ett sådant sammanhang kan 

beskrivas som organisationskultur. Detta avsnitt hjälpte till att besvara FF2: Förklara vad som 

påverkar tjänstemännens arbetsrelaterade användning av kommunikationsteknik som sker efter 

ordinarie arbetstid. Vi tolkar empirin utifrån att de individuella val tjänstemannen tar i huruvida 

denna accepterar att vara kontaktbar eller inte under ledig tid är en bidragande faktor till att 

tjänstemannen är uppkopplad en större del av sin lediga tid. Empirin visade på att de individer 

som valt att aktivt vara kontaktbar under ledig tid genom att koppla arbetsrelaterade mejl till 

privata mobila enheter är uppkopplade betydligt mer än de individer som inte kopplat 

arbetsrelaterade mejl till privata mobila enheter.  

 

5.2 Organisationskultur 

 

Organisationskultur är en komplex företeelse som inte går att förklara i detalj eller ta en stillbild 

på. En organisationskultur går att tolka men det är desto svårare att på ett precist sätt beskriva 

hur den ser ut och varför den ser ut som den gör. Dock går det ofta att finna vissa områden eller 

mönster som kanske har lite extra stor betydelse för den rådande kulturen inom organisationen. 

Något som kan ha en stor betydelse för användandet av kommunikationsteknik är den 

elektroniska kulturen, en kultur som går hand i hand med organisationskulturen (Jucan & Jucan, 

2010). Den elektroniska kulturen som råder inom organisationen kan komma att påverka hur 

tjänstemännen använder sig av kommunikationsteknik både på arbetsplatsen men också 

utanför. Detta eftersom organisationskultur definieras som ett mönster av normer och 

värderingar som delas av arbetstagarna i organisationen (Granér, 1994; Schein, 1988). Samma 

jargong mellan kollegorna består förmodligen både utanför och innanför arbetsplatsens fyra 

väggar. Empirin kan tolkas utifrån att det finns en rådande elektronisk kultur i huruvida 

tjänstemännen ska använda sig av kommunikationsteknik både på men även utanför 

arbetsplatsen. Empirin visar på att det finns förväntningar hos kollegorna sinsemellan att man 

bör vara kontaktbar även efter arbetstid. Inom vissa avdelningar eller områden finns det en 
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förväntning om att tjänstemännen ska vara närvarande även efter arbetstiden, se rubrik 4.6 

Öppen fråga. Samtidigt visar empirin att en större del av arbetstagarna anger att de inte känner 

av en förväntan på att vara kontaktbara efter arbetstid av varken kollegor och överordnade, se 

figur 7 och 8. Detta säger emot att det finns en elektronisk kultur som påverkar arbetstagaren i 

den riktningen, att vara uppkopplad eller kontaktbar efter ordinarie arbetstid. Trots detta uppger 

ändå en stor del av tjänstemännen att de är uppkopplade efter ordinarie arbetstid och 

arbetsplatsen. Vi kan alltså se tendenser av att de säger emot sig själva. De anger att de inte 

känner starka förväntningar på att vara uppkopplad från varken kollegor eller överordnade, 

samtidigt anger tjänstemännen att de är uppkopplade efter ordinarie arbetstid. 

 

Enligt Schein (2004) består en organisationskultur av tre olika nivåer artefakter, uttalade 

värderingar, och underliggande antaganden, se figur 1. Schein (2004) menar att det finns vissa 

mönster som ligger så djupt förankrat inom organisationen att de är svåra att definiera, dessa 

kallas underliggande antaganden. Det är sådant som styr arbetstagaren automatiskt utan att 

ifrågasättas. Det kan exempel finnas vissa typer av förväntningar arbetstagarna emellan, hur de 

bemöter varandra eller vilken typ av beteende som efterfrågas (Schein, 2004). De underliggande 

antagandena växer ofta fram utifrån de två övre nivåerna, artefakter och uttalade värderingar. 

Detta eftersom det oftast är dessa som organisationen eller ledarna själva kan påverka och styra. 

Då elektronisk kultur och organisationskulturen som helhet avspeglar varandra kan detta 

eventuellt vara med och påverka hur arbetstagarna bemöter varandra på arbetsplatsen men 

likaväl hur de förväntas använda kommunikationsteknik på och utanför arbetsplatsen (Schein, 

2004). Om individen ifråga känner att det finns en förväntan hos kollegor om hur 

kommunikationsteknik ska användas kommer det förmodligen påverka individen. Enligt 

Schein (2004) kan sådana förväntningar om att alltid vara nära tillhands för kollegor vara djupt 

förankrade inom organisationskulturen. Dessa värderingar planterades kanske redan vid 

uppstarten av grundaren och har sedan utvecklats från chefer till arbetstagare och kan ligga 

djupt förankrat bland arbetstagarna som ett självklart beteende. I organisationen är det självklart 

att kollegor hjälps åt och finns nära tillhands för varandra. Det kan tänkas finnas en förväntning 

på att arbetstagaren inom organisationen ska vara kontaktbar även under ledig tid och att det är 

något som växt längre och längre ned inom kulturen. Det är då ett beteende som förmodligen 

lärs ut till nya arbetstagare och förankrar sig ännu djupare ned organisationen i takt med att 

organisationen växer (Schein, 2004). 
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Det är inte helt ovanligt att det pratas om att det är chefer och ledare som sätter prägeln på 

organisationskulturen (Schein, 2004). Beteendet hos dessa yrkespositioner avspeglas på övriga 

arbetstagare, en företeelse som kan kopplas ihop med studiens empiri, se rubrik 4.4 

Tillgänglighet. Figur 16 visar på att en stor andel av tjänstemän som grupp anger att de snabbt 

får kontakt med sina överordnade när de kontaktar dem. Alvesson (2002) och Gregory et al. 

(2009) beskriver att organisationskulturen troligtvis ursprungligen kommer från samspelet 

mellan ägarna och de chefer som började tidigt. Där är deras ursprung, erfarenheter, värderingar 

och relationer med och påverkar kulturen. Schein (2004) beskriver att den andra nivån i 

isberget, se figur 1 de moraliska och etiska riktlinjer som guidar arbetstagaren inom 

organisationen kan påverkas av styrdokument eller frontfigurer. Det kan också tolkas till att 

människor med ledande positioner påverkar övriga arbetstagare i större utsträckning än vad de 

övriga arbetstagarna påverkar varandra. I The cultural web, se figur 2 nämns maktstrukturer 

som en avgörande faktor för hur organisationskulturen utvecklar sig (Johnson et al., 2015). 

Maktstrukturer innefattar de människor och yrkespositioner som har störst befogenhet och 

inflytande över att ta beslut inom verksamheten och i strategisk inriktning. Johnson et al. (2015) 

beskriver att maktstrukturen kan bestå av några enstaka individer i ledande yrkesposition eller 

en hel grupp av chefer. Även detta kan då tolkas som att cheferna och arbetsledarna har en stor 

roll för huruvida kulturen inom organisationen ter sig. Även om cheferna och arbetsledarna inte 

har uttalat förväntningar om att övriga arbetstagare ska vara kontaktbara under ledig tid kan 

deras eget beteende avspeglas till övriga arbetstagare. När chef eller arbetsledare svarar i 

telefonen under ledig tid kan detta ses som ett förväntat beteende för den övriga arbetstagaren 

och att de då tar över beteendet och ser det som en självklarhet. Vidare ser vi i empirin att även 

den största delen av tjänstemän som grupp anger att de svarar sina överordnade väldigt snabbt, 

se figur 17. Vi tyder denna empiri som att arbetstagarna påverkas av cheferna och arbetsledarna. 

Detta kan även tydas utifrån empirin där flera arbetstagare valde att beskriva chefens 

förväntningar som en av de största orsakerna till att vara uppkopplad efter arbetstiden, se rubrik 

4.6 Öppen fråga.  

 

Schein (2004) menar att organisationskulturen har en stor påverkan på arbetstagaren, det är 

kulturen som leder arbetstagarna mot ett önskat beteende. Dock kan det utvecklas en kultur i 

motsatt riktning, där arbetstagaren handlar utefter ett oönskat beteende. Det är därför viktigt att 

organisationen ser till att förtydliga vilken typ av beteende som är önskat och oönskat. Detta 

kan organisationen enkelt göra med sina frontfigurer, cheferna och arbetsledarna. Definiera vad 

som önskas och vägled cheferna och arbetsledarna i denna riktning, så kommer förmodligen de 
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övriga arbetstagarna följa med i samma riktning (Schein, 2004). Detta avsnitt hjälpte till att 

besvara FF1: Förklara hur tjänstemännens arbetsrelaterade användning av 

kommunikationsteknik ser ut efter ordinarie arbetstid. I empirin kan vi se att det finns tydliga 

tendenser av att det finns en rådande kultur i hur medlemmarna inom organisationen förväntas 

använda kommunikationsteknik efter ordinarie arbetstid.  Vi kan som exempelvis se att flertalet 

av respondenterna nämner att de vill hjälpa kollegor i nöd. Att det finns en förväntan kollegorna 

sinsemellan att vara kontaktbar även under ledig tid ifall en annan kollega behöver hjälp med 

något brådskande. Vidare visade studien tendenser av en rådande elektronisk kultur inom 

organisationen men där yrkespositioner skapat mer eller mindre betydelsefulla subkulturer. Det 

vill säga att inom de olika yrkesrollerna finns det tydligare/otydligare förväntningar på hur 

arbetstagaren ska använda kommunikationsteknik, men det kommer analyseras i avsnittet 

under.  

 

5.3 Yrkesposition 

 

En djupdykning i empirin visade på en stor skillnad mellan chefer/arbetsledare och övriga 

arbetstagare. Empirin, se figur 9 och 10 visar på att den största delen av cheferna och 

arbetsledarna är uppkopplade efter ordinarie arbetstid medan en betydligt mindre del av övriga 

arbetstagare anger att de inte är uppkopplade. Vi ser alltså i empirin att det är en stor skillnad 

yrkespositioner emellan. Vad är det som skiljer sig mellan positionerna förutom att chefen har 

ansvar för den övriga arbetstagaren? Vad händer inom organisationen som gör att dessa roller 

skiljer sig åt? Svårigheten med att koppla vad som påverkar en människas beteende med en 

konkret teori blir nu ännu mer uppenbar, att med hjälp av en teori förklara och förstå varför det 

blir som det blir. Denna svårighet har uppenbarat sig när skillnaderna mellan olika 

yrkespositioner ska förklaras, då det överlag är vanligt att arbetstagare med någon typ av 

ledarbefattning har mer ansvar och att det i många fall automatiskt genererar till att denne 

person arbetar mer efter ordinarie arbetstid än en övrig arbetstagare utan ledaransvar. Ansvar 

är någonting som är svårt att sätta en tidslapp på. Det handlar om att sköta sitt jobb och inte 

göra stora missar, därav är det svårt att utifrån fall till fall bedöma vad som är rimligt tidsmässigt 

för att klara av att sköta sitt arbete. Marsh och Blau (2007) beskriver att en typisk arbetsdag för 

en chef/arbetsledare upplevs som mycket stressig då individen inte hinner med alla ordinarie 

arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid då de ofta sitter på möten en större del av dagen eller 

hjälper till med akuta ärenden. Detta leder till att de tvingas svara på mejl eller arbeta med andra 
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arbetsrelaterade ärenden efter ordinarie arbetstid utanför arbetsplatsen, en arbetstillvaro som 

gynnas av den nya teknologin (Marsh & Blau, 2007). Marsh och Blau (2007) visar på att det är 

skillnad i arbetsbelastning mellan yrkespositionen men inte hur organisationen formellt eller 

informellt påverkar detta beteende. Det som empirin trots allt kan fastställa är att inom just det 

specifika företaget så är det en skillnad mellan yrkespositioner. Detta tolkar vi utifrån The 

cultural web att den formella maktstrukturen, hierarkin påverkar både organisationskulturen 

och den elektroniska kulturen, se rubrik 2.3 The cultural web. Dock säger inte empirin varför 

den formella maktstrukturen är med och påverkar den ständiga uppkopplingen, men vi kan ändå 

konstatera att så är fallet. Det kan vara lätt att med hjälp av en enkät avgöra att det är på ett visst 

sätt, desto svårare är det att tolka varför det är som det är, det gäller således i detta fall. Dock 

tror vi ändå att empirin kan visa på att olika områden inom The cultural web påverkar den 

rådande kulturen mer eller mindre där den formella maktstrukturen verkar vara ett av de 

områdena som påverkar den elektroniska kulturen mest (Johnson et al., 2015). När man 

analyserar en organisationskultur får man dock inte glömma att det enbart går att tolka en kultur, 

det är oerhört svårt att beskriva en kultur i minsta detalj. Det är därför The cultural web är en 

användbar modell eftersom författarna ser organisationskultur som ett paradigm; där alla 

områdena är med och påverkar kulturen på ett eller annat sätt (Johnson et al., 2015). Det är inte 

meningen att med hjälp av modellen beskriva varenda detalj utan snarare få en mer översiktlig 

syn på kulturen.  

 

Detta avsnitt hjälpte till att besvara FF2: Förklara vad som påverkar tjänstemännens 

arbetsrelaterade användning av kommunikationsteknik som sker efter ordinarie arbetstid. Då 

vi kan se att den formella hierarkin påverkar arbetstagarens användande av 

kommunikationsteknik. Chefer och arbetsledare är uppkopplade betydligt mycket mer än vad 

de övriga arbetstagarna är. Det visar på att den formella hierarkin är med och påverkar 

tjänstemännens behov men också förväntan på att vara uppkopplad efter ordinarie arbetstid. 

 

5.3.1 Subkultur  

 

En organisation kan generellt påverka sina arbetstagare på många olika sätt, om vad som är 

acceptabelt och icke-acceptabelt, till exempel genom styrdokument eller formella rutiner, men 

det finns vissa gråzoner. Dessa zoner kan benämnas med “det som sitter i väggarna”. Det är 

sådant arbetstagarna gör automatiskt utan att direkt tänka på vad de gör (Schein, 2004). Ibland 

blir det som det blir utan någon tydligt orsak, människor inom organisationen agerar omedvetet 
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utefter vad som anses vara accepterat och icke-accepterat. En stor del av kulturen kan formas 

utifrån formella riktlinjer och bestämmelser, till exempel vad ledningen anser är acceptabelt 

och icke-acceptabelt men den kan även utvecklas ifrån informella normer och värderingar hos 

arbetstagarna (Alvesson, 2002; Gregory et al., 2009; Schein, 2004). Det finns alltså en möjlighet 

för organisationen att påverka sina arbetstagare med hjälp av styrdokument som tydligt visar 

på vad som är acceptabelt och icke-acceptabelt eller ritualer där organisationen på något sätt 

visar för arbetstagarna vilken typ av beteende som är önskvärt (Johnson et al., 2015). Det är 

dock inte enbart uttalade styrdokument och värderingar som påverkar organisationskulturen 

utan vissa saker sker bara automatiskt utan någon större orsak. Det finns underliggande 

antaganden som vi inte kan identifiera då dessa ligger djupt förankrat inom organisationen 

(Schein, 2004).  

 

Man kan i vår empiri se trender på att det råder vissa typer av mer accepterade handlingsmönster 

än andra. Som exempel kan vi i empirin se tendenser av att de olika yrkespositionerna skapat 

sig egna handlingsmönster, se rubrik 4.2 Uppdelning av tjänstemän och den ständiga 

uppkopplingen. Något som kan förklaras med begreppet subkultur. Under rubrik 2.2.2 

Subkultur förklaras att subkultur innebär mindre uppdelningar av organisationskulturen, 

grupperingar av människor som tycker och tänker lika och som har saker gemensamt med 

varandra (Lok et al., 2005; Subkultur, 2016). Vi kan se en tydlig trend på att det inte är enskilda 

individer i respektive yrkesposition som påstår någonting och inte heller att tjänstemän som 

grupp är överens utan att inom de olika yrkespositionerna finns det vissa gemensamma 

värderingar och normer. Den största delen av cheferna/arbetsledarna medger att de är 

uppkopplade till arbetsplatsen via kommunikationsteknik efter ordinarie arbetstid. Likaså anger 

en större del av denna grupp att de har kontakt med sina kollegor väldigt ofta, se figur 9 och 11. 

Medan övriga arbetstagare inte uppger att de är uppkopplade i lika hög grad som chefer och 

arbetsledare, de anger inte heller att de har kontakt med sina kollegor i lika hög grad som sina 

chefer och arbetsledare, se figur 10 och 12. Detta samband visar på att det finns vissa mönster 

på normer och värderingar för denna grupp, att de inom olika yrkespositioner utvecklat 

subkulturer. Dessa mindre grupperingar har vuxit fram bland individer som tycker och tänker 

lika. Tillsammans har de skapat en separat kultur inom gruppen. Gruppens medlemmar har 

tillsammans skapat handlingsmönster för vad som är acceptabelt och icke-acceptabelt. I empirin 

kan vi utläsa att inom chefer och arbetsledare förväntas det att vara kontaktbar en större del av 

dygnet, medan de övriga arbetstagarna inte verkar förvänta samma typ av beteende från sina 

jämbördiga arbetskollegor.  
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Det skiljer sig yrkespositioner emellan och detta resultat kan då ligga som stor grund till vad 

som påverkar tjänstemännens användning av kommunikationsteknik utanför arbetsplatsen och 

efter ordinarie arbetstid. Detta avsnitt har därför varit med och besvarat FF2: Förklara vad som 

påverkar tjänstemännens arbetsrelaterade användning av kommunikationsteknik som sker efter 

ordinarie arbetstid. Det är inte enbart arbetsuppgifter eller arbetsbördan som påverkar, utan 

empirin visar även på att de olika yrkespositionerna skapat egna handlingsmönster för hur 

medlemmarna inom subkulturen ska använda kommunikationsteknik utanför arbetsplatsen 

efter ordinarie arbetstid. Ifrån empirin har vi kunnat se tendenser av att det inom de olika 

yrkespositionerna skapats mer eller mindre betydelsefulla subkulturer. Där cheferna och 

arbetsledarna skapat en subkultur där det anses vara betydligt viktigare att vara kontaktbara 

under ledig tid i relation till den subkultur som de övriga arbetstagare skapat. Där det inte alls 

råder samma krav på att vara kontaktbar.  

 

5.4 Likheten mellan kön och ålder 

 

Den insamlade empirin visar på att det inte finns någon större skillnad mellan varken ålder eller 

kön i frågan om hur mycket tjänstemännen är uppkopplade mot arbetet efter ordinarie arbetstid, 

se figur 19, 20 och 21. Empirin visar på att kvinnor och män anger att det är uppkopplade nästan 

i lika stor grad, med några undantag. En anledning till att det finns vissa undantag där en liten 

större del av männen anger att de är uppkopplade mer än kvinnor kan bero på att det är fler män 

som arbetar inom rollen som chef eller arbetsledare till skillnad från kvinnorna. Empirin visar 

även att de olika ålderskategorierna är uppkopplade nästan i lika stor grad. Dock kan vi även 

inom ålderskategorierna se tendenser av vissa undantag där vissa individer inom 

ålderskategorin 41 – 50 år anger att de är uppkopplade lite mer än de andra individerna inom 

de olika ålderskategorierna. Det kan bero på att det är inom denna ålderskategori som flest 

chefer och arbetsledare arbetar. Trots detta kommer dessa undantag inte som någon större 

överraskning då vi tidigare i analysen konstaterat att det är en stor skillnad mellan 

yrkespositionerna. Däremot är det av intresse att det inte finns några större skillnader varken 

kön eller ålder emellan, då dessa områden från starten av studien antogs kunna påverka.  

Studien har vid flertalet tillfällen belyst vikten av organisationskultur och att kulturen är med 

och påverkar det mesta som sker inom en organisation. Det vill säga att organisationskulturen 

påverkar relationerna kollegorna sinsemellan och hur kollegorna förväntas agera i olika typer 
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av sammanhang (Schein, 2004). Vi tolkar empirin som att det finns en enhetlig kultur där 

kollegorna tillsammans försöker att inkludera alla inom kulturen och inte exkludera 

medlemmar. Empirin visar på att kulturen inom organisationen inkluderar samtliga medlemmar 

och som Schein (2004) beskriver, att värderingar och normer växer sig djupare och djupare ned 

inom organisationen och lärs ut till nya medlemmar som även de inkluderas i kulturen. Vi menar 

då att anledningen till att det inte är någon större skillnad mellan exempelvis åldrarna beror på 

den ”grund” kultur där första stenen i grunden för kulturen introducerades redan när företaget 

grundades. Det finns en kultur som varit befäst i många år och som lärs ut till nya medlemmar. 

Självklart sker det alltid en viss modifiering men det finns ändå vissa värderingar och normer 

som mer eller mindre alltid kommer finnas kvar inom ett företag, så vida inte någon medvetet 

försöker ändra eller utveckla dessa normer och värderingar. Från början fanns det en tanke om 

att den yngsta ålderskategorin är uppkopplad mer än de äldsta, då individer i åldern upp till 30 

år är uppväxta med teknologin på ett annat sätt än de som befinner sig i den äldre 

ålderskategorin. Men enligt empirin kunde vi konstatera att så inte var fallet. Vi menar då att 

en stor anledning till att de yngre inte är uppkopplade mer än de äldre beror på som Schein 

(2004) beskriver att det är den befintliga kulturen och dess gamla medlemmar som formar de 

nya medlemmarna. Då vi kunde se att den största delen av de äldre ålderskategorierna har verkat 

inom företaget en längre tid än de yngre. De yngre påverkas av de äldre och anpassar sina 

normer och värderingar till dem, detta för att inte i onödan sticka ut ur mängden och riskera att 

bli exkluderar från sammanhållningen och den stora gruppen, detta beskrivs även Schein 

(2004).  

Detta avsnitt har varit med och besvarat FF1: Förklara hur tjänstemännens arbetsrelaterade 

användning av kommunikationsteknik ser ut efter ordinarie arbetstid. Vi kunde i empirin se att 

det inte var någon större skillnad bland olika åldrar eller kön i frågan om hur mycket individerna 

var uppkopplade i arbetsrelaterat ärenden utanför arbetsplats efter ordinarie arbetstid. Detta 

tolkar vi utifrån att det finns en betydelsefull och djupt förankrad kultur inom organisationen. 

En kultur som lärs ut ifrån gamla medlemmar till de nya och som växer sig längre och längre 

ned inom organisationen.  
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5.5 Postbyråkrati 

 

Gränserna mellan privatliv och arbete har luckrats upp och i takt med det har samhället skapat 

fler kunskapsarbetare som har fått större eget ansvar än tidigare, se rubrik 2.4 Postbyråkrati en 

förändring genom tiden. Postbyråkrati är ett relativt nytt begrepp och dess betydelse för 

organisationer kan tänkas öka i takt med digitaliseringen. Detta då arbetstagaren kan utföra 

arbetet var denne än är. Maravelias (2009) beskriver att postbyråkratin handlar främst om att 

hierarkin luckras upp då arbetare nu har tillgång till mer kunskap än vad de hade förut, det kan 

tolkas som att tillgångarna för information ökar i takt med att tekniken utvecklas. Vart vi än är 

kan vi hitta användbar information, något som kan tänkas göra människan ännu mer kompetent 

och på så sätt klara sig bra på egen hand. I den föreliggande studien fanns det som utgångspunkt 

att det postbyråkratiska samhället borde påverka organisationen till att ge arbetstagare större 

frihet över sin arbetsbörda. Något som då kan tänkas påverka den ständiga uppkopplingen då 

de individer med stor frihet kanske känner ett större ansvar för sina arbetsuppgifter än de 

individer som inte har någon större frihet. Dock kan den insamlade empirin inte se någon 

speciell trend mellan de olika kunskapsarbetarna i stort, det vill säga en tydlig koppling mellan 

de som angivit att de har stor frihet för sina arbetsuppgifter och hur mycket de uppskattar att de 

använder kommunikationsteknik i arbetsrelaterat syfte. Det går inte heller att läsa ut ur empirin 

att den formella hierarkin har luckrats upp och påverkat organisationen. Vi tolkar empirin 

tvärtemot, att det fortfarande finns en tydlig hierarki och att gränserna inte har luckrats upp i 

den mån som vi hade trott, då en betydligt större del av cheferna och arbetsledarna anger att de 

är uppkopplade mer i arbetsrelaterat syfte efter arbetstid än vad de övriga arbetstagarna anger, 

se rubrik 4.2 Uppdelning av tjänstemän och den ständiga uppkopplingen, figur 9 och 10.  

Detta avsnitt har varit med och besvarat FF2: Förklara vad som påverkar tjänstemännens 

arbetsrelaterade användning av kommunikationsteknik som sker efter ordinarie arbetstid. Men 

då att det så kallade kunskapssamhället, postbyråkrati inte varit med och påverkat den rådande 

kulturen eller hur organisationens medlemmar förväntas använda arbetsrelaterad 

kommunikationsteknik utanför arbetsplatsen efter ordinarie arbetstid.  
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6. Slutsatser 

 

6.1 Avslutande diskussion 

 

31 mars 2016 trädde en ny föreskrift i kraft som gäller just arbetstiden och dess förläggning. 

Denna föreskrift belyser problemet som den ständiga uppkopplingen kan bidra med, både på 

individnivå men likaså organisationsnivå. I den nya AFS:en (2015:4) 12 § kan vi läsa 

“Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning 

leder till ohälsa hos arbetstagarna” (s.10).  Att arbeta mycket och oregelbundna tider kan i 

vissa fall leda till att arbetstagaren blir sjukskriven och därmed drabbas företaget negativt 

(Arbetsmiljöverket, 2015; Franklin & Pagan, 2006; Walldius et al., 2015). Det kan därför vara 

av intresse att fundera över hur organisationen kan och bör förändra den arbetsrelaterade 

användningen av kommunikationsteknik. 

 

I AFS:en (2015:4) kan vi vidare läsa: Arbetsgivaren bör redan vid planeringen av arbetet ta 

hänsyn till hur arbetstidens förläggning kan inverka på arbetstagarnas hälsa. Exempel på 

förläggning av arbetstider som kan medföra risker för ohälsa är 1. skiftarbete, 2. arbete 

nattetid, 3. delade arbetspass, 4. stor omfattning av övertidsarbete, 5. långa arbetspass, och 6. 

långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med förväntningar på att 

vara ständigt nåbar. (s.10)  

 

Vidare har vi valt att ställa oss frågan; Hur kan företaget påverka arbetstagarens användning av 

kommunikationsteknik och påverka de anställda mot samma riktning, det vill säga att alla 

arbetstagare får samma information om hur företaget tänker kring användandet av 

kommunikationsteknik i arbetsrelaterat syfte utanför arbetsplatsen efter ordinarie arbetstid? 

Vilken typ av beteende som organisationen eftersträvar hos sina arbetstagare och vad som kan 

tänkas anses som acceptabelt och icke-acceptabelt.  

 

I AFS:en (2015:4) nämns att “Arbetsgivaren bör redan vid planeringen av arbetet ta hänsyn 

till hur arbetstidens förläggning kan inverka på arbetstagarnas hälsa” (s. 10). Arbetsgivaren 

ska fundera över den ständiga uppkopplingen redan vid planering av arbetsuppgifter så att 

denne ger arbetstagaren de bästa förutsättningarna för att upprätthålla god hälsa. Dock vill den 

föreliggande studien även visa på att det är minst lika viktigt för arbetsgivaren att fundera på 
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den rådande kulturen kring hur arbetstagaren förväntas använda kommunikationsteknik utanför 

arbetsplatsen efter ordinarie arbetstid. I analysen har studien kunnat visa på att det finns vissa 

tendenser av elektronisk kultur kring hur arbetstagaren använder sig av kommunikationsteknik 

utanför arbetsplats efter ordinarie arbetstid. Det kan därför vara av stor vikt att arbetsgivaren 

funderar på hur företaget kan påverka den elektroniska kultur som i dagsläget råder. Hur kan 

företaget påverka de förväntningar som i dagsläget finns hos arbetstagarna? Dock är det viktigt 

att komma ihåg att det oftast är svårt att förändra eller påverka ett invant mönster då detta oftast 

ligger djupt förankrat i kulturen.  

 

Schein (2004) beskriver att en organisation främst kan påverka den rådande kulturen med hjälp 

av artefakter, förändra det som är synligt och uttalade värderingar, att utveckla eller förändra 

de moraliska och etiska riktlinjer, se rubrik 2.2.1 Isberget, figur 2. Schein (2004) menar att 

organisationen kan använda sig av exempelvis arbetskläder, arkitektur, ceremonier, skriftliga 

värderingar eller uttalade riktlinjer för att påverka kulturen inom företaget. Det är oftast lätt att 

förändra de etiska och moraliska riktlinjerna, det svåra blir däremot att få tjänstemännen att leva 

upp till de nya styrdokumenten och handla utefter dessa värderingar och inte återgå till gamla 

invanda mönster. Även Johnson et al. (2015) beskriver att styrdokument och rutiner är med och 

påverkar organisationskulturen, se figur 3. Dessa styrdokument kan tolkas som olika typer av 

rutiner men också som symboler, sådant som symboliserar och visar vilket beteende som 

efterfrågas (Johnson et al., 2015). För att skapa en enhetlighet inom företaget och få alla 

arbetstagare att vandra mot samma mål kan företaget skapa gemensamma riktlinjer i form av 

uttalade värderingar och riktlinjer genom exempelvis policy och styrdokument. Dessa 

styrdokument kan alltså användas som ett verktyg för att förändra och påverka kulturen i den 

riktning som företaget vill. När det saknas riktlinjer kring vad som är ett önskvärt beteende 

inom en organisation kan det tänkas skapa en viss osäkerhet kring hur arbetstagarna bör handla 

i en viss situation vilket skulle kunna resultera i att personen i fråga handlar utefter vad denne 

personen själv känner sig trygg med. Vilket skulle kunna leda till att många arbetstagare handlar 

på olika sätt då de inte har någon gemensam riktlinje att ta hänsyn till. 

 

På det specifika företaget finns det i dagsläget styrdokument i huruvida arbetstagaren ska och 

förväntas hantera kommunikationsteknik på arbetsplatsen, se bilaga 8.3 Policydokument hos 

företag x, nedan. I detta styrdokument står det som exempel hur arbetstagaren ska hantera sin 

telefon på arbetsplatsen.  I bilagan framgår det att under arbetstid ska arbetstagaren svara i 

arbetstelefonen innan eller på 3: e signalen. Det framgår även tydligt i bilaga 8.3 
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Policydokument hos företag x, om punkterna i styrdokumentet överträds kan det leda till 

arbetsrättsliga åtgärder som exempelvis muntlig erinran, skriftlig erinran eller avskedande 

etcetera. Självklart kommer inte en arbetstagare bli avskedad om denne missar ett arbetssamtal 

eller svarar efter 3 signaler men det kan för vissa människor upplevas som ett stressmoment 

och skapa en stor oro. Då det inte finns några styrdokument för huruvida arbetstagaren ska 

hantera kommunikationsteknik utanför arbetsplats efter arbetstid kan de befintliga 

styrdokumenten för vad som gäller på arbetsplatsen tänkas påverka arbetstagaren på 

hemmaplan. Då arbetstagaren inte har några andra preferenser till hur arbetsrelaterad 

kommunikationsteknik ska användas förutom de styrdokument som i dagsläget existerar och 

att arbetstagaren därför tar med sig dessa riktlinjer hem och använder dem lika väl utanför 

ordinarie arbetstid som på arbetsplatsen. 

 

Avslutningsvis utan styrdokument kan det vara svårt för en arbetstagare att veta vad som 

förväntas och vad som är ett acceptabelt beteende. Gemensamma riktlinjer är dels viktigt för att 

få en sammanhållning inom gruppen enligt Lok et al. (2005), men också för att alla ska känna 

att de har fått samma information och att ingen känner sig utanför. Vidare är en viktig aspekt 

av detta att arbetsgivaren inte bör beblanda sig med arbetstagarnas privatliv allt för mycket, 

men med tanke på det vi sett i studien så kanske det är någonting som kommer behövas i 

framtiden om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu. Att arbetsgivaren beblandar sig i 

privatlivet i den mån som behövs för att undvika ohälsa hos arbetstagaren.  

 

6.2 Slutsatser av den föreliggande studien 

 

Syftet med denna studie var att förklara vad det är som påverkar tjänstemännens 

arbetsrelaterade användning av kommunikationsteknik utanför arbetsplatsen efter ordinarie 

arbetstid. För att förklara detta har vi valt att analysera de 2 forskningsfrågorna, som nedan 

kommer att besvaras. 

 

FF1: Förklara hur tjänstemännens arbetsrelaterade användning av kommunikationsteknik ser 

ut efter ordinarie arbetstid. Vi kan överlag se att det inte går att dra alla individer över en kam, 

alla är vi olika och påverkas i olika hög grad av den ständiga uppkopplingen likt Harwood et 

al. (2014). Trots detta visar studien tendenser av en rådande elektronisk kultur inom 

organisationen, en kultur som lärs ut ifrån gamla medlemmar till de nya och som växer sig 
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längre och längre ned i organisationen, Schein (2004) beskriver det som en vanlig företeelse 

när det anländer nya medlemmar.  Samtidigt kan studien visa på en kultur där yrkespositioner 

skapat mer eller mindre betydelsefulla subkulturer likt Lok et al. (2005) som beskriver att 

subkulturer skapas mellan individer som har en gemensam nämnare, som exempelvis 

yrkesposition. Där de övriga arbetstagarna skapat sig en mer avslappnad attityd till skillnad från 

chefer och arbetsledare där det råder en starkare kultur kring huruvida arbetstagaren ska 

använda kommunikationsteknik utanför arbetsplatsen efter ordinarie arbetstid. 

 

 FF2: Förklara vad som påverkar tjänstemännens arbetsrelaterade användning av 

kommunikationsteknik som sker efter ordinarie arbetstid.  I studien har det visat sig att det som 

förmodligen påverkar den arbetsrelaterade användningen av kommunikationsteknik mest är den 

formella hierarkin, vilken yrkesposition som arbetstagaren har. Detta då chefer och arbetsledare 

anger att de är uppkopplade en betydligt större del än de övriga arbetstagarna, det kan beskrivas 

med att den formella maktstrukturen kan påverka kulturen inom organisationen (Johnson et al., 

2015). Det finns dock individer inom övriga arbetstagare som också är uppkopplade en större 

del av sin lediga tid, i detta fall har studien visat på en koppling mellan det individuella 

förhållandet till uppkopplingen och vilka val individen tar angående uppkoppling likt Harwood 

et al. (2014).  Tar man ställning att vara tillgänglig i större delar av dygnet så är man också det, 

då väljer tjänstemän till exempel själva att koppla sina privata mobiler till deras arbetsrelaterade 

mejl. En spännande slutsats var att det så kallade kunskapssamhället, postbyråkrati inte varit 

med och påverkat den rådande kulturen eller hur organisationens medlemmar förväntas 

använda arbetsrelaterad kommunikationsteknik utanför arbetsplatsen efter ordinarie arbetstid.  

 

Nu har vi besvarat FF1 och FF2 och kan nu besvara studiens syfte. Vi kunde alltså med hjälp 

av FF1 konstatera att det fanns en rådande elektronisk kultur där det fanns vissa förväntningar 

sinsemellan kollegorna hur de bör hantera kommunikationsteknik utanför arbetsplatsen. Dock 

kan studien visa på att det formats mer eller mindre betydelsefulla subkulturer kring 

yrkespositioner, där chefer och arbetsledare format och utvecklat en starkare kultur medan 

övriga arbetstagare inte har några direkta ”regler” över hur de ska använda 

kommunikationsteknik. Utifrån detta kan studien konstatera att det som främst påverkar en 

tjänstemans användning av kommunikationsteknik i arbetsrelaterat syfte utanför arbetsplats 

efter ordinarie arbetstid är: 1) Alla människor är olika och påverkas olika av den ständiga 

uppkopplingen. 2) En avgörande faktor är det individuella valet, att individen accepterar att bli 

kontaktad efter ordinarie arbetstid. 3) Yrkespositionen är en faktor som påverkar 
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tjänstemännens användning av kommunikationsteknik, där olika yrkespositioner utvecklat 

subkulturer. 4) Den nya arbetstagaren påverkas av de äldre medlemmarna och introduceras till 

den befintliga kulturen.  

 

6.3 Studiens praktiska bidrag 

 

Denna studies resultat är av intresse främst för arbetsgivaren då resultatet visar vilka faktorer 

som i huvudsak är med och påverkar tjänstemännens arbetsrelaterade användning av 

kommunikationsteknik utanför arbetsplatsen efter ordinarie arbetstid. Det är kunskap som 

arbetsgivaren kan ha användning av när det finns tendenser av ett negativt mönster av en 

rådande kultur i hur de anställda använder arbetsrelaterat kommunikationsteknik kollegorna 

emellan. 

  

6.4 Studiens teoretiskt bidrag 

 

Studien har bidragit med ett nytt perspektiv på hur tjänstemän använder kommunikationsteknik 

i arbetsrelaterat syfte utanför arbetsplats efter ordinarie arbetstid, ett område som sedan tidigare 

inte är så välstuderat. Studien har bidragit med att identifiera vissa faktorer som kan tänkas 

påverka tjänstemännens användande av kommunikationsteknik i arbetsrelaterat syfte.   

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

Efter att vi gjort vår fallstudie på ett företag om den elektroniska kulturen så tycker vi det skulle 

vara intressant att se vad det är inom de olika yrkespositionerna som skiljer sig åt. Varför det är 

sådan stor skillnad yrkespositioner emellan, varför känner vissa inom specifika positioner att 

de behöver vara mer uppkopplade än andra?  
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8. Bilagor 

 

8.1 Enkät 

 

Följebrev 

Denna enkät syftar till att finna ett samband mellan organisationskultur och tjänstemännens 

arbetsrelaterade användning av kommunikationsteknik (mobiltelefon, dator, surfplatta, 

hemtelefon; teknik som används för att kommunicera med). Med hjälp av denna enkät och dina 

svar vill vi finna ett samband mellan vad som sker inom företaget och hur företaget och dess 

medlemmar påverkar tjänstemännens behov av att ständigt vara uppkopplad mot arbetet, att vi 

drivs i en riktning mot att arbete och privatliv blir allt mer integrerat med varandra. 

Enkäten består av 2 avsnitt med totalt 23 frågor och beräknas ta cirka 10 minuter att besvara 

och du kommer vara helt anonym. Vänligen läs varje påstående noggrant och välj sedan det 

alternativ som du anser stämmer bäst in på dig. Inget svar är rätt eller fel. Varje fråga är av stor 

vikt och vi ber dig därför besvara samtliga frågor så sanningsenligt som möjligt. Enkäten 

kommer vara online t.o.m. onsdagen 13 april, klockan 15.00. När du är klar klickar du på 

“skicka” som finns längst ner på sista sidan. 

Avsnitt 1 består av korta och snabbsvarade frågor. 

Avsnitt 2 består av frågor som besvaras med hjälp av olika svarsalternativ, du kommer alltså få 

svara i intervall; 1-5. 

Länk till enkät: 

Med vänliga hälsningar Eveline Andersson och Lina Dahlén, Högskolan i Skövde. 

Instruktioner 

IT-kultur på företag X 

Vänligen läs varje påstående noggrant och välj sedan det alternativ som du anser stämmer bäst 

in på dig. Inget svar är rätt eller fel. Varje fråga är av stor vikt och vi ber dig därför besvara 

samtliga frågor så sanningsenligt som möjligt. Du kommer vara helt anonym. 

Avsnitt 1 består av korta och snabbsvarade frågor. 

Avsnitt 2 kommer du som respondent svara med hjälp av olika typer av svarsalternativ, kan 

vara genom en skala likt 1-5 eller flervalsalternativ (ja, nej). Vänligen läs varje påstående 

noggrant och välj sedan det alternativ som du anser stämmer bäst in på dig.  

(svarsalternativen anges innanför parentesen) 
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Avsnitt 1 

1.  Kön (Man/Kvinna) 

 

2.  Hur gammal är du? (-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 60+) 

 

3.  Civilstånd (Singel, Gift, Sambo, I ett förhållande ) 

 

4.  Har du barn som bor hemma? (Ja, nej) 

 

5. Utbildning (Grundskola, gymnasienivå, Högskole-/universitetsnivå eller annan 

eftergymnasial utbildning till exempel YH-Utbildning, folkhögskola etcetera) 

 

6. Vad har du för yrkesposition? (Chef/Arbetsledare, Tjänsteman eller Kollektivanställd) 

 

7.  Inom vilket område arbetar du inom? 

M&C (Marketing & Communication/Marknadskommunikation), 

BRD (Brand, Range & Design/Sortiment/Produktinformation), 

Finance (Ekonomi, IT, Verksamhetsutv.), 

HR (Human Recourses/Utbildning, personal, restaurang, Träteknisk skola, Facility), 

Corporate Sustainability (Quality/ Miljö, Provlabb), 

Operations  (Production, Supply Chain eller D&TD, 

Backoffice (Helpdesk / Produktion, Inköp, Leverans, Produktutveckling, ) 

Sales  (Försäljning, Key account/Nyckelkunder), 

eller Övrigt 

 

8.  Hur många år har du arbetat på företag X? (-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-

40, 41+) 

 

9. Avsluta meningen: På företag X har jag arbetat som... (Enbart som tjänsteman, Både som 

tjänsteman och inom andra delar av företaget) 

 

I avsnitt 2 kommer du som respondent svara med hjälp av olika typer av svarsalternativ, kan 

vara genom en skala eller flervals. Vänligen läs varje påstående noggrant och välj sedan det 

alternativ som du anser stämmer bäst in på dig. 
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10. Jag har en arbetsrelaterad e-post kopplad till min privata mobiltelefon? 

( Ja, Nej, jag har ingen smartphone, Nej, men jag har en smartphone) 

 

11. Vänligen uppskatta hur många timmar du (dagligen) lägger på arbetsuppgifter under din 

lediga tid? (Kan innebära att svara på arbetsrelaterade e-post, telefonkontakt med arbetskollegor 

eller kunder etcetera) 

 (0-10 min, 11-20 min, 21-40 min, 41-60 min, 1 <, 2<, 3<,) 

 

12. Påverkas du negativt i arbetet av att du är ständigt uppkopplad med att svara på e-post/ 

telefonsamtal etcetera (t ex att detta leder till att du inte kan planera och genomföra dina 

oridnarie arbetsuppgifter)  

(Stämmer inte alls 1 - 5 Stämmer mycket bra) 

 

13. I mina arbetsuppgifter finns det rutiner för hur jag ska använda kommunikationsteknik 

(mobiltelefon, e-post etcetera) (Ja, nej, vet ej) 

 

14.   Jag är medveten om vad dessa rutiner innebär och hur jag ska förhålla mig till dessa 

(stämmer inte alls 1 – 5 stämmer mycket bra) 

 

15. Hur ofta kommunicerar du i arbetsrelaterat syfte via kommunikationsteknik med dina 

kollegor efter arbetstid? 

(Händer aldrig 1 - 5 Händer väldigt ofta) 

 

16. Hur ofta kommunicerar du via kommunikationsteknik med din överordnad efter arbetstid? 

(Händer aldrig 1 - 5 Händer väldigt ofta) 

 

17. Uppskatta hur snabbt du får svar av din överordnade efter att du kontaktat denna? 

 (Får svar efter mycket lång tid 1 - 5  Får svar direkt) 

 

18. Uppskatta hur snabbt du svarar din överordnade efter att dem kontaktat dig?  

(Svarar efter mycket lång tid 1 - 5 Svarar direkt) 
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19. Jag känner starka förväntningar från min arbetsgivare att svara på exempelvis e-post, 

telefonsamtal när jag är ledig? 

 (stämmer inte alls 1 – 5 stämmer mycket bra) 

 

20. Jag känner starka förväntningar från mina arbetskollegor att svara på exempelvis e-post, 

telefonsamtal när jag är ledig?  

(stämmer inte alls 1 – 5 stämmer mycket bra) 

 

21. Jag är nyfiken på vad som händer på arbetsplatsen när jag inte är där.   

(stämmer inte alls 1 – 5 stämmer mycket bra) 

22. Jag har en stor frihet för mina arbetsuppgifter och väljer själv när och var jag ska utföra 

dem.  

(stämmer inte alls 1 – 5 stämmer mycket bra) 

 

23. Som avslut kommer här en öppen fråga: 

Vad känner du personligen mest påverkar din användning av kommunikationsteknik i 

arbetsrelaterade ärenden under din lediga tid? Vi kräver inget långt svar, det räcker om du enbart 

skriver ett ord, till exempel kollegor. 
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8.2 Policydokument hos företag x 

 


