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Abstrakt 

Denna uppsats handlar om hur distansarbetssättet via smartphone, Office Home Smartphone, 

påverkar balansen mellan det privata och det arbetsrelaterade livet. Här presenteras denna balans 

som Work Life Balance, även kallat WLB; vad det är, hur man uppnår det och om det är 

någonting att sträva efter. Även det ovannämnda arbetssättet Office Home Smartphone, även 

kallat OHS, presenteras; vad det är, hur det används och hur det påverkar WLB. Teorier kring 

dessa två begrepp kommer att utvärderas i en empirisk undersökning, vilket i sin tur bygger på 

den undersökningsmodell som har tagits fram. I slutet av uppsatsen presenteras ett resultat av 

dessa teorier och den empiriska undersökningen. Det visar sig att tidigare teorier inte helt 

stämmer överens med vår undersökning. Uppsatsen avslutas med ett förslag för hur denna 

undersökning kan tas vidare. 
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1 Introduktion 

I denna del av uppsatsen kommer en bakgrund av smartphonens användning, samt hur 

smartphonen påverkat de anställda i deras arbetsrelaterade men också privata liv att presenteras. 

Därefter kommer problemdefinition, den forskningsfråga som ska behandlas, uppsatsens syfte 

samt avgränsningar att läggas fram. 

1.1 Smartphonen genom arbetet 

Smartphonens användande har ökat drastiskt under de senaste fyra åren. Detta är något som 

Heggestuen (2013) skrivit om i Business Insider som är en erkänd finansblogg av bland annat 

tidningen TIME i deras artikel "Best 25 Financial Blogs" av skribenterna McIntyre & Allen, 

2009. Enligt en undersökning som har genomförts av Business Insider visade det sig att 

smartphoneanvändandet har ökat drastiskt under en fyra-års-period (Heggestuen, 2013). 

Business Insiders undersökning visar att användandet av smartphonen blev större än laptopen 

någon gång vid mitten av 2012. Det visade sig även att det fanns ca en smartphone per fem 

personer i världen år 2013 (Heggestuen, 2013). 

 

Även utan diverse statistik och rapporter är det tydligt att smartphoneanvändandet är vanligt 

förekommande. Vi har märkt att i dagens moderna samhälle använder personer smartphonen i 

kommunikation- och underhållningssyfte, vid flera olika platser och för flera olika aktiviteter.  

Det är till och med så att människor idag arbetar genom deras smartphones (Sarker et al., 2012; 

Yun et al., 2012). Efter en undersökning som utförts av det amerikanska APA (American 

Psychological Association) svarade mer än hälften av de 1084 tillfrågade personer att de under 

sin privata tid använder sin smartphone för att uppdatera sig gentemot sitt arbete. 54 procent 

utför samma procedur när de har stannat hemma på grund av sjukdom och hela 44 procent 

svarade att de uppdaterar sig fastän de är på semester (American Psychological Association 

(APA), 2013). Enligt den svenska statistiska centralbyrån har cirka 75 procent av dagens svenska 

företag, med minst tio anställda, tillgång till mobila anslutningar över antingen 3g eller 4g. Detta 

är en ökning med ca 55 procent sedan 2004 (Statistiska centralbyrån, 2013).  

 

Inom IT-branschen har det fysiska kontoret flyttat sig och skapat möjlighet för anställda att 

arbeta mer flexibelt och frekvent, detta tack vare smartphonen (Sarker et al., 2012) i form av 

OHS - Office Home Smartphone (Yun et al., 2012). Detta har i sin tur ökat risken att skapa stress 

som kan leda till att anställda upplever en rubbad balans mellan arbetsliv och privatliv, eftersom 

mycket av arbetet sköts utanför de ordinarie arbetstimmarna (Ahuja et al., 2007).  

Yun et al. (2012) skriver om OHS som en vidareutveckling på arbetssättet telecommuting, vilket 

innebär att arbeta på distans med verktyg som t.ex. laptop. De menar att OHS har tagit "steget 

längre" än telecommuting. Med uttrycket "steget längre" menas att det blir svårare än vid andra 

arbetstekniker att skapa en gräns då jobbet borde läggas ut sidan, på grund av den höga 



Nu plingar det igen, härligt väl?  Sörensen & Wannö Söderberg 
 

6 

 

mobiliteten som OHS erbjuder. Yun et al. (2012) menar på att smartphonen har skapat en "open 

door"-policy och att gränsen mellan professionellt arbetsliv och privatliv är otydlig. 

 

Sarker et al. (2012) skriver att smartphonen kan fungera som ett effektivt verktyg för att förhålla 

sig aktiv, uppdaterad och engagerad i sitt jobb. Den ständiga uppkopplingen, i form av OHS, kan 

i vissa fall vara främjande för både individen och företaget från ett produktivitetsperspektiv. 

Dock påvisar Sarker et al. (2012) att smartphonen, i form av OHS, från en viss individs 

förhållningssätt kan, som Yun et al. (2012) också föreslår, skapa stress. OHS kan alltså innebära 

extra arbete, vilket anställda ställer sig olika till. Sarker et al. (2012) menar att de olika anställdas 

reaktioner beror på de uppgifter som utdelas och de människor som den anställde arbetar med. 

Även Ashforth et al. (2000) menar på att anställda kan uppnå en bättre WLB då de får arbeta 

med likasinnade personer. Genom att utforma strategier och policys kan hantering av personer 

vilka förhåller sig olika till sitt arbete göras med fördel, vilket i sin tur kan främja WLB (Sarker 

et al., 2012; Ashforth et al., 2000; Yun et al., 2012).  

 

Två modeller gällande effekterna av WLB presenteras i en artikel skriven av Kumar & 

Chakraborty (2013). Författarnas första modell, gällande de positiva effekterna av en fullgod 

WLB, visar att ett balanserat arbetsliv leder till nöjda och lyckliga anställda. Detta leder i sin tur 

till ett förbättrat arbetsliv och privatliv för de anställda, samt främjar organisationen den anställde 

arbetar vid. Författarnas andra modell, gällande de negativa effekterna från ett ofullständigt 

WLB, visar hur ett obalanserat WLB kan leda till missnöjda och otillfredsställda anställda. Detta 

kan i värsta fall leda vidare till en organisatorisk kris (Kumar & Chakraborty, 2013).  

 

Forskning visar på att OHS kan försvåra att skapa en tydlig gräns mellan arbetsliv och privatliv, 

vilket kan leda till stress och missnöje. Dock visar det sig att arbete genom smartphone även kan 

hjälpa en individ genom att göra denne flexibel och frekvent uppdaterad. 

Efter undersökningar visar det sig att en viss typ av person upplever det problematiskt att skapa 

en god balans på grund av den ständiga kontaktbarheten som dagens teknik erbjuder. Andra 

typer av människor finner ro i att alltid erhålla den möjlighet att vara uppkopplad och hålla sig 

uppdaterad gentemot sitt arbete (Yun et al. 2012; Sarker et al. 2012; Ashforth et al. 2000). 

 

Sammanfattningsvis kan vi, genom ovanstående text, konstatera att med hjälp av dagens teknik 

är det möjligt för personer inom IT-branschen att ständigt vara uppkopplade på såväl det privata 

som det arbetsrelaterade livet. 
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1.2 Problemet med smartphonens påverkan på den anställde 

En del av dagens anställda har problem att finna balans mellan deras arbetsliv och privatliv, detta 

fenomen kallas för WLB. Detta kan påverka välmående hos den anställde eftersom att denne då 

känner sig stressad (Sarker et al., 2012; Yun et al., 2012; Yuan et al., 2010; Ahuja et al., 2007). 

Detta är ett problem som uppstått då dagens anställda har möjligheten att arbeta utanför kontoret 

och därför också oftare. Detta är på grund av möjligheten till distansarbete genom OHS (Yun et 

al., 2012). 

1.3 Syfte 

Syftet är att testa teorier från Sarker et al. (2012) och Yun et al. (2012) genom att pröva dessa i 

en empirisk undersökning. Detta gör vi för att undersöka OHS påverkan på WLB.  

1.4 Forskningsfråga 

Hur stämmer de teorier presenterade av Sarker et al. (2012) och Yun et al. (2012) överens med 

en kvalitativ empirisk undersökning? 

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats koncentrerar sig på att undersöka smartphonens påverkan av WLB i arbetssyfte, 

därför kommer endast privatlivet att undersökas när det har med arbetet att göra. Den kommer 

alltså inte att behandla situationer som kan uppkomma endast i privatlivet. 

Uppsatsen ämnar behandla organisationer som är nischade åt IT-branschen. Därför är 

undersökningen utförd hos ett företag som bedriver IT-relaterat arbete. 

1.6 Sammanfattning av inledning 

Kapitlet presenterade bakgrund, problemdefinition, syfte, forskningsfråga, målgrupp samt 

avgränsningar till denna uppsats. Budskapet i detta kapitel är att smartphonen används i allt 

större utsträckning. Denna utveckling har även skett på det arbetsrelaterade planet då anställda 

inom IT-branschen använder smartphonen mer och mer i arbetssyfte, något som har visat sig 

skapa både positiva och negativa effekter. Från detta underlag har vi ställt en forskningsfråga där 

svaret bidrar till att undersöka OHS påverkan på WLB. Nästa kapitel kommer att innehålla fakta 

för att skapa underlag till den empiriska undersökningen som skall genomföras. 
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2 Litteraturgenomgång 

Detta kapitel kommer att presentera underliggande fakta till undersökningen, samt presentera en 

undersökningsmodell.  

Vi har valt att använda teorier från Sarker et al. (2012) och Yun et al. (2012) som utgångspunkt 

för denna uppsats. Detta på grund av att vi anser att dessa teorier är lämpliga att använda för att 

genomföra en undersökning gällande vilken effekt OHS har på WLB. Vi anser dessa lämpliga 

eftersom de är ämnesrelaterade samt publicerade i väl ansedda informatiska journaler.   

I det här avsnittet presenteras även kompletterade teorier för att styrka trovärdigheten i de teorier 

som vi huvudsakligen har valt som utgångspunkt för vår undersökning.  

2.1 Definition av Work Life Balance, Work Life Conflict och Work 

Family Conflict 

Det finns flertalet definitioner av vad WLB egentligen innebär (Reiter, 2007), dock är 

betydelserna väldigt snarlika. Termen Work Life Balance, i sin moderna form, myntades först 

1986. Dock är WLB ett fenomen som har existerat längre än så, då det har funnits kurser och 

program om hur man hantera denna arbetsbalans sedan 1936 (Kahn & Aghta, 2013). Sarker et al. 

(2012) definierar WLB som sättet en individ kan balansera temporära, känslomässiga och 

beteendemässiga krav i både arbetslivet och privatlivet. Det som inkräktar på WLB, eller bristen 

på WLB, beskrivs som WLC - Work Life Conflict eller WFC - Work Family Conflict (Ahuja et 

al., 2007). Detta uppkommer enligt Netemeyer et al. (1996) när arbetsbördan är så pass krävande 

att familjära eller privata åtaganden påverkas och rubbas av WLC.   

 

"WFC is the role tension that occurs as job demands interfere with the performance of family 

duties." (Ahuja et al., 2007, s. 2). 

 

Vidare i uppsatsen kommer vi att endast använda oss av WLB, detta kommer då att innefatta de 

ovanstående teorierna. Det vill säga att WLB i vår uppsats även är WLC och WFC. 

2.2 Balans mellan arbets- och privatliv 

Kumar & Chakraborty (2013) menar att en persons totala livsrum kan segmenteras upp i två 

delar: arbetsliv och privatliv. Enligt dem så uppkommer en fullgod WLB genom en balans 

mellan arbets- och privatlivet. Det som strävas efter är njutning både i arbetslivets prestationer 

såväl som i privatlivets insatser. Genom detta så reduceras stress, prestationer ökar, resultat 

förbättras samt att arbetsbördan framkommer som mindre och mer lätthanterlig (Kumar & 

Chakraborty, 2013). Dock hävdar Kahn & Aghta (2013) att saker som kan inkräkta på denna 

balans är till exempel smartphonen. Smartphones bidrar till en mer mobil arbetsplats som är känd 

som OHS (Yun et al., 2012). Yun et al. (2012) beskriver OHS som den högsta nivån av att arbeta 
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mobilt, det vill säga inte i fasta lokaler. I artikeln av Yun et al. (2012) presenteras en 

övergripande tabell för att beskriva OHS (se tabell 2.1).  

 
Tabell 2.1: Tabell som definierar OHS (Yun et al., 2012).

  
 

Ur tabellen kan det läsas att OHS är ett arbetsförhållande vilket skapar en tillgänglighet för 

arbete, men också privata syften 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Detta koncept kan 

användas av hela verksamheten, oavsett roll. De mobila enheter som huvudsakligen används är 

smartphones och surfplattor (Yun et al., 2012). Detta kan jämföras med en annan nivå av mobilt 

arbete som heter "telecommuting". Enligt Yun et al. (2012)  kan telecommuting tolkas som ett 

arbetskoncept där de anställda kan utföra en del eller hela deras arbete från någon annanstans än i 

företagsbyggnaden. Detta arbetskoncept utförs då genom datorer och IT-system. Dock menar 

Yun et al. (2012) att detta sätt inte är lika mobilt eller användbart för alla i ett företag och 

befinner sig därför en mobilitetsnivå under OHS-konceptet. 

2.3 Effekterna av Work Life Balance 

Det kan ofta förekomma en inofficiell konflikt mellan anställda och deras arbetsgivare på grund 

av en bristande WLB (Kumar & Chakraborty 2013). Företag har börjat förespråka en WLB allt 

eftersom att konceptet har växt, dock har anställda generellt svårt att finna en god WLB på grund 

av den stress som uppkommer på arbetsplatsen (Kumar & Chakraborty, 2013). Det vill säga att 

den anställde ges möjligheten att arbeta mer flexibelt via OHS (Yun et al., 2012), och kan därför 

planera och optimera sitt eget arbete. Men samtidigt har en press utvecklats på den anställde då 

denne har svårt att stänga ut jobbet, även när denne inte arbetar (Yun et al., 2012).  

2.4 Uppnå en god Work Life Balance 

Vad är då utmaningen med att uppnå en god WLB? Kumar & Chakraborty (2013) menar att 

ledningen ofta kan vara negativt inställda till att inleda en strategisk WLB, vilket är strategin för 

att skapa en god arbetsbalans. Detta beror på att ledningen inte har kunskap om fördelarna med 

en god WLB, men framförallt nackdelarna med en obalanserad sådan (Kumar & Chakraborty, 
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2013). Även anställda kan vara negativt inställda till att applicera de faktorer som är nödvändiga 

i sitt arbetsliv för att uppnå WLB (Kumar & Chakraborty, 2013). Detta eftersom individer 

möjligen förespråkar ett konservativt tankesätt gällande arbetssituationen. Ett problem med att 

införa en strukturerad WLB beskrivs som låg tillförlitlighet till ledningens initiativ av WLB och 

dess fördelar (Kumar & Chakraborty, 2013). 

 

Kumar & Chakraborty (2013) hävdar att det en verksamhet måste göra är framförallt att 

identifiera vad det är som förhindrar möjligheterna till en väletablerad WLB. Därefter etablera 

någon strategi som är förberedande för WLB. Kumar & Chakraborty (2013) ger exempel på 

byggstenar som kan användas för att konstruera en sådan strategi:  

● Aktiviteter och motion i arbetet. 

● Flextid, frihet under ansvar. 

● Öka anställdas involvering i verksamheten (t.ex. möten angående arbetsuppgifter) 

Dessa faktorer kommer sedan, enligt Kumar & Chakraborty (2013), att bidra till en bättre WLB. 

2.5  Perspektiv och strategier av Work Life Balance 

Sarker et al. (2012) skriver att det finns flertalet perspektiv att arbeta utifrån, samt flertalet 

strategier för att förena anställda som arbetar utifrån dessa perspektiv för att bibehålla en god 

WLB på en arbetsplats. I detta avsnitt presenteras dessa perspektiv och strategier med hjälp av ett 

antal artiklar.  

 

I Sarkers et al. (2012) artikel beskrivs WLB i samband med mobiltelefonen som någonting som 

både kan främja och försämra arbetsbalansen för en anställd beroende på hur denne förhåller sig 

till sitt arbete. Sarker et al. (2012) har byggt denna artikel på flertalet års forskning kring 

individer som arbetar inom den professionella IT-sektorn. Dock påstår Sarker et al. (2012) att 

deras resultat är högst relevanta till andra typer av branscher där så kallade ”knowledge workers” 

arbetar mot tidsbegränsade mål, även kallat deadlines, i projekt eller team som är åtskilda av tid 

eller rum. Dessa arbetar även för att tillfredsställa diverse intressenter i en distribuerad miljö. 

 

Sarker et al. (2012) skriver att undersökningen var svår att genomföra då WLB definieras på en 

individuell nivå. Detta nämner även Ashforth et al. (2000) som olika typer av profiler på en 

arbetsplats. Därför har tre stycken olika perspektiv tagits ur Sarkers et al. (2012) undersökning 

och presenterats i denna uppsats. De tre olika perspektiven kan ses som olika grader av hur 

bekväm en individ är att arbeta över sina 40 timmar i veckan. Perspektiven är uppdelade i låg 

bekvämlighet, hög bekvämlighet och någonting där i mellan.  
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2.5.1 Segmenteringsperspektivet inom Work Life Balance 

Det första perspektivet har vi valt att översätta till segmenteringsperspektivet, här befinner sig de 

personer som förhåller sig till en låg bekvämlighet till att arbeta över 40 timmar i veckan (Sarker 

et al., 2012). Sarker et al. (2012) skriver att de anställda som ser den mobila teknologin i 

arbetslivet ur detta perspektiv ställer sig negativt till att arbeta mer än de timmar som normalt sett 

utgör en arbetsvecka. 

 

Genom att dela upp arbetsliv och privatliv i olika segment, menar Sarker et al. (2012) att vid 

detta perspektiv är det acceptabelt att arbetsmässigt använda och kommunicera genom mobil 

teknologi, men utanför arbetet ska sådan kontakt inte ske. Utanför de timmar som utgör en 

arbetsdag ska full fokus läggas på andra aktiviteter och sysslor (Sarker et al., 2012). 

 

Från Sarker et al. (2012) framgår det att de personer som arbetar utifrån detta perspektiv kan 

hitta lycka från andra källor än sitt arbete. En möjlighet som Sarker et al. (2012) tar upp är att 

personer endast arbetar för lönens skull och nödvändigtvis inte tycker om sitt arbete. De 

personerna som förhåller sig till segmenteringsperspektivet har enligt Sarker et al. (2012) en god 

förmåga att forma gränser. Vidare skriver författarna att dessa personer generellt tycker om att 

använda sin mobila teknologi för att optimera och effektivisera sitt arbete, men stänger ute 

arbetet efter arbetsdagens slut. Ahuja et al. (2007) menar att vissa personer finner det stressande 

att hantera både privata och yrkesmässiga problem, och framförallt att prioritera mellan dessa. 

Därför försämras förmågan att lösa dessa problem (Ahuja et al., 2007). 

 

Det framgår ur Sarkers et al. (2012) artikel att detta perspektiv är en av två extrempunkter, 

eftersom att detta perspektiv är de som ställer sig längst ifrån att blanda in arbets- och privatliv. 

Även om de personer som förhåller sig till detta perspektiv är bra på att skapa egna gränser, kan 

de vara svåra att samarbeta med då de inte arbetar utanför sina gränser (Sarker et al., 2012; 

Ashforth et al., 2000). 

2.5.2 Överlappandeperspektivet inom Work Life Balance 

Det andra perspektivet har vi valt att översätta till överlappandeperspektivet, här befinner sig de 

personer som förhåller sig någonstans mellan hög och låg bekvämlighet till att arbeta över 40 

timmar i veckan (Sarker et al., 2012). Sarker et al. (2012) skriver att de anställda som förhåller 

sig till den mobila teknologin i arbetslivet ur detta perspektiv ställer sig både negativt och 

positivt till att arbeta utanför de planerade arbetstimmarna. Detta perspektiv representerar ett 

arbetssätt som generellt liknar dagens kunskapsbransch mest (Sarker et al., 2012). Personer inom 

detta perspektiv accepterar att ett samarbete med andra intressenter kan innebär en förändring för 

deras WLB i form av ändrad arbetsbörda eller arbetstider. Detta på grund av att dessa personer 

värderar mjuka värden så som karaktären på arbetsuppgifter och den generella livssituationen. 
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Sarker et al. (2012) hävdar att personer som arbetar genom detta perspektiv accepterar och 

eventuellt finner det åtråvärt att arbeta på sin fritid. Vidare skriver författarna att personer 

generellt inom detta perspektiv antingen accepterar att bli kompromissade för det extra arbete de 

utför, alternativt lever sig ut genom sitt arbete och blir lyckliga av att jobba (Sarker et al., 2012). 

Dock poängterar Sarker et al. (2012) att dessa personer har en belastningsgräns då de finner 

arbetet vara för mycket. Denna gräns är svårtolkad eftersom att den beror på en del andra 

faktorer så som; vilken typ av problem, hur pass brådskande problemet är och vart personen i 

fråga befinner sig i livet (Sarker et al., 2012). 

 

Ashforth et al. (2000) skriver att tydliga profiler, det vill säga, tydliga perspektiv i sig är lättare 

att arbeta med, om de får arbeta tillsammans. Ashforth et al. (2000) menar att det är lättare att 

identifiera en gräns som samtliga anställda är bekväma med, om samtliga anställda erhåller 

samma perspektiv. Dock är detta någonting som inte appliceras på personer inom detta 

perspektiv. Sarker et al. (2012) menar på att personer inom överlappandeperspektivet har lättare 

för att anpassa sig till andra, på grund av att dessa personer är generellt sämre på att sätta gränser. 

Det vill säga att de varken vill motsäga sig extra arbete, eller arbeta dygnet runt och passar därför 

lättare in i ett samarbete med personer som förhåller sig till de mer extrema perspektiven. 

2.5.3 Omfamnandeperspektivet inom Work Life Balance 

Det tredje och sista perspektivet har vi översatt till omfamnandeperspektivet, här befinner sig de 

personer som förhåller sig till en hög bekvämlighet till att arbeta över 40 timmar i veckan (Sarker 

et al., 2012). Sarker et al. (2012) skriver att de anställda som utnyttjar den mobila teknologin i 

arbetslivet ur detta perspektiv gör ingen skillnad på arbetsliv och privatliv, de har integrerat båda 

med varandra. För dessa personer innebär termen att vara framgångsrik som någonting vilket 

endast är kopplat till arbetslivet (Sarker et al., 2012). 

 

Personer som arbetar utifrån detta perspektiv är generellt målinriktade personer som är bestämda 

och vill lyckas arbetsmässigt. De har dock mindre fokus på familje- och privatliv. 

Enligt Clark (2000) kan familjelivet bli bortprioriterat av en person som arbetar utifrån detta 

tillvägagångssätt. Det vill säga att de personer som befinner sig i detta perspektiv kan uppfatta 

större stress från privatlivet än från arbetslivet (Clark, 2000). Vi tolkar det som att personer i 

detta perspektiv inte prioriterar, eller finner det önskvärt att göra en karriär med familj - de tar 

uttrycket "gift med jobbet" bokstavligt. Generellt sätt är personer inom det här perspektivet de 

som gynnas och tycker bäst om dagens mobila teknologi då det tillåter personen i fråga att vara 

uppkopplad mot sitt arbete dygnet runt, sju dagar i veckan (Sarker et al., 2012). 

2.5.4 Distansarbete  

Felstead et al. (2002) har i deras forskning kommit fram till några faktorer som påvisar vilken 

typ av människor det är som arbetar hemifrån. Denna uppsats definierar distansarbete som att 

arbeta genom till exempel OHS, då IT, så som en smartphone, är nödvändig. De personer som 
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arbetar hemifrån enligt Felstead et al. (2002) är till största del personer som besitter högre 

kompetens, större ledarkvaliteter och, till en mindre del, personer med kortsiktiga 

anställningskontrakt. Det arbete som görs i samband med denna arbetsstil är varierande, fria och 

inte specifikt planerade. 

 

Vidare skriver Felstead et al. (2002) att arbete hemifrån skapar en bättre kontakt med kollegor 

och ledning. Tack vare denna kontakt utförs arbete genom bättre samarbete, vilket visar sig 

ständigt öka utvecklingen och kvalité hos de anställda, samtidigt som organisationen blir plattare 

och "vi"(den anställda) mot "dem"(cheferna)-känslan försvinner. För att undvika att forma 

grupper av anställda som har svårt för att samarbeta med varandra har Sarker et al. (2012), 

genom de intervjuer som genomförts som underlag för deras artikel, skapat fyra stycken 

strategier för att hantera samtliga typer av perspektiv och när de tvingas att arbeta tillsammans. 

 

2.5.5 Strategier 

Den första strategin har vi översatt till kompensationsstrategin (Sarker et al., 2012). Sarker et al. 

(2012) skriver att denna strategi går ut på att betala anställda för att arbeta extra. Vidare skriver 

författarna att det visar sig att de anställda som befinner sig i en behaglig ekonomisk situation 

inte svarar särskilt väl på denna strategi. Sarker et al. (2012) menar på att denna strategi 

förmodligen lämpar sig bäst åt de personer som endast jobbar för lönens skull, till exempel de 

som förhåller sig till segmenteringsperspektivet. Strategin lämpar sig även åt de personer som är 

villiga att arbeta extra och tycker att kompensationen är värd arbetet, till exempel de personer 

som förhåller sig till överlappandeperspektivet. Detta eftersom att en kompensation visar på 

uppskattning för de anställda på arbetsplatsen (Sarker et al., 2012). 

 

Den andra strategin har vi översatt till förhandlingsstrategin (Sarker et al., 2012). Sarker et al. 

(2012) skriver att denna strategi går ut på att inte peka ut den extra bördan som existerar, utan 

istället visa på ett samarbete mellan arbetsplatsen och den anställde. Sarker et al. (2012) 

exemplifierar en projektledare som har blivit beviljad en två-veckors-semester, med det kravet 

att denne kontrollerar sin mail och fjärr-ansluter sig till måndagsmötet. Dock menar Sarker et al. 

(2012) att det måste finnas en tydlig gräns av hur mycket en person kan tänka sig att arbeta över 

för att en förhandlingsstrategi ska vara effektiv ur ett anslutnings- och responssammanhang. Det 

vill säga att även här kan pressen bli för stor, och för att skapa en god arbetsharmoni måste 

arbetsledaren därför göra grundliga förberedelser för att utse vilka personer som lämpar sig åt en 

sådan strategi (Sarker et al., 2012). Sarker et al. (2012) menar att även denna strategi lämpar sig 

väl åt de som arbetar från ett segmenterings- samt överlappandeperspektiv. 

 

Den tredje strategin har vi översatt till integrationsstrategin (Sarker et al., 2012). Denna strategi 

talar för att det inte längre finns någonting som heter WLB. Sarker et al. (2012) skriver att 
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arbetet genom denna strategi är sammanfogat med det privata livet. Därför försöker företag att 

designa arbetsplatser på så sätt att de känns familjära (Sarker et al., 2012). 

Tanken är att ge anställda den känslan att de inte missar något utanför arbetsplatsen och på så 

sätt motivera sina anställda att arbeta mer, genom att få dessa att känna sig som hemma (Sarker 

et al., 2012). Clark (2000) skriver dock att anställda har problem med att finna sig i denna 

strategi. Detta eftersom att lämpar sig till alla de anställda, då den kan ses som tidskrävande och 

inkräktande på fritiden (Clark, 2000). Anledningen till detta är för att man tacklar problem på 

olika plan, det vill säga på det professionella respektive emotionella planet (Clark, 2000). Sarker 

et al. (2012) skriver att denna strategi är passande för de individer som är arbetsmässigt 

målinriktade och vill prioritera sitt arbete över sitt privata liv. Detta stämmer även bra överens 

med Clarks (2000) tidigare nämnda påstående. Därför lämpar sig denna strategi väl mot de 

personer som förhåller sig till ett omfamnandeperspektiv (Sarker et al., 2012). 

 

Den fjärde och sista strategin har vi översatt till skyddsstrategin (Sarker et al., 2012). Denna 

strategi är genomförbar på alla de tre perspektiv och appliceras genom att först analysera och 

utvärdera de anställdas olika arbetsgränser, se vilket perspektiv de tillhör. Därefter segmentera de 

anställda efter lämpliga perspektiv (Sarker et al., 2012). Detta görs för att dels skydda anställda 

från att bli utbrända, vilket kan ske genom att beblanda personal som förhåller sig till olika typer 

av perspektiv. Sarker et al. (2012) skriver att denna strategi speciellt bör appliceras på de 

personer som förhåller sig till det omfamnande perspektivet och segmenteringsperspektivet, då 

dessa representerar två extrempunkter. Som tidigare nämnt skriver Ashforth et al. (2000) att det 

finns ett stort motstånd i att blanda personer som arbetar utifrån två extrema perspektiv, detta 

motstånd kan då leda till ett sämre WLB och välmående för de anställda.  

 

Utöver dessa strategier nämner Ashforth et al. (2000) att en komplett integration av anställda 

förmodligen inte är möjlig, utan en hög integration är mer realistisk. Vi tolkar alltså att det inte är 

möjligt att tillgodose samtliga behov på en arbetsplats, gällande arbetsbalans och arbeta genom 

smartphones. 

 

Kumar & Chakraborty (2013) och Sarker et al. (2012) menar att det är nödvändigt att ha en 

strategi för att uppnå WLB, men enligt Ashforth et al. (2000) att det även krävs att identifiera de 

anställda i en verksamhet. Detta för att diverse typer av personer hanterar arbetsbördor och stress 

på olika sätt (Ahuja et al., 2007). 

 

Sammanfattningsvis har vi nu förstått att om WLB kan uppnås finns det goda möjligheter för 

verksamhetens anställda att bli mer kontaktbara, flexibla, koordinerade, produktiva och 

harmoniska. Detta för om god WLB uppnås finns det möjlighet att optimera och effektivisera 

eget arbete samt den generella verksamheten genom att arbeta oftare, när det behövs. 

Möjligheten finns att personer som förhåller sig till olika perspektiv kan arbeta tillsammans. 

Dock kräver detta en aktiv dialog med arbetsledare och kollegor för att se till att de anställda 
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arbetar mot närliggande eller samma krav. Dock är detta svårt att koordinera och kräver en 

mängd resurser för att sammanställa de förberedelser som krävs för att säkerhetsställa alla de 

anställdas behov. Ashforth et al. (2000) menar att ju tydligare profiler av samma typ som finns, 

desto lättare är det att samordna ett arbete internt mellan dessa personer, till exempel om 

samtliga anställda befinner sig inom segmenteringsperspektivet. Dock belyser Ashforth et al. 

(2000) att om det finns flera av olika starka profiler vid en arbetsplats, är det också svårare att 

hitta en god WLB vid ett samarbete av dessa personer. 

2.6 Office Home Smartphone med Work Life Balance 

Med “Open Door Policy” så menar Yun et al. (2012) att i ett fysiskt kontorslandskap i en 

verksamhet, så kan de anställda välja om kontorsdörren skall vara stängd, öppen eller någonting 

däremellan. Detta skapar då en möjlighet för andra anställda, när dörren är öppen, att komma in 

och diskutera jobbrelaterande ärenden när som helst. Det Yun et al. (2012) menar med detta är 

att OHS har bidragit till ett stadie av ständig kontaktbarhet gällande OHS i verksamheten.  

Det är kontaktbarhet som kopplas till de nya organisatoriska funktionerna som OHS erbjuder 

verksamheten, såsom mail, olika SMS-tjänster samt integration med verksamhetens privata 

kontaktnät (Liang & Wei, 2004). Allt detta bygger på att ett ökat antal företag har tillåtit sina 

anställda att använda smartphones för jobbrelaterade uppgifter (Gruman, 2010). 

2.6.1 Office Home Smartphone i arbetet 

Användandet av smartphonen i arbetssyfte har ökat (Yun et al., 2012). Flera verksamheter 

förespråkar användandet av anställdas smartphones för att underlätta arbetsuppgifter. Detta 

refererar till begreppet “Bring your own device” (BYOD), samt att verksamheter tillåter 

användandet av företagsägda smarthphones i privatlivet (Gruman, 2010). Yun et al. (2012) 

menar att detta öppnar en dörr till påverkan av arbetsrelaterade ärenden 24 timmar om dygnet. 

Anställda som använder en smartphone innehållande applikationer för att underlätta arbetet har 

förmågan att ta emot och skicka kritisk information, samt att utföra arbetsuppgifter utanför 

kontoret med större variation än att fysiskt vara på plats. Detta är, enligt Yun et al. (2012), ett 

argument för varför OHS gynnar en verksamhet, just att både nyckelpersoner och andra anställda 

kan fatta beslut utanför verksamheten. Genom att denna flexibilitet erbjuds av användandet av 

OHS ökar därmed produktiviteten hos de anställda, vilket i sin tur leder till att effektiviteten i 

organisationen ökar (Gebauer & Shaw, 2004).  

 

Dock visar det sig att ständigt ha dörren öppen till arbetet resulterar, enligt Yun et al. (2012) i ett 

”dubbeleggat svärd". Med detta menar Yun et al. (2012) att stressen kan öka och att känslan att 

alltid vara uppkopplad kan förekomma. 

 

”Jag är nästan konstant bunden till telefonen... Jag har alltid min smartphone vid sängen och 

skulle jag vakna någon gång under natten så kontrollerar jag alltid mina meddelanden.” 

(Orlikowski, 2007, s. 122).  
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Yun et al. (2012) presenterar också att runt 35 % av Samsung Groups anställda uttrycker 

negativa åsikter gällande OHS och dess användningsområde. Detta är grundat i ett 

arbetsöverflöde främst gällande e-mail. 

 

En studie gällande ett annat företag visade att de anställda utför arbete genom sina smartphones, 

lika mycket på helgdagarna som en typisk måndag (Yun et al., 2012). Shinmun (2010) menar att 

det som främst bidrar till problem gällande användandet av OHS är att gränsen mellan privatliv 

och arbetsliv blir suddigare och suddigare. Det är även ett problem som har nämnts tidigare av 

Sarker et al. (2012). 

 

Tidigare har studier gällande de negativa aspekterna tagits upp men det förekommer minst lika 

många studier, enligt Yun et al. (2012), som förespråkar användandet av OHS i verksamheten. 

Dessa presenterar de positiva aspekterna i ett ”work-to-life impact”-perspektiv, exempelvis så 

visar dessa studier av Yun et al. (2012) att den flexibilitet som OHS har på arbetsplatsen kan 

resultera i en positiv ”spill over”-effekt. Detta menas med att de anställda kan dra nytta av 

varandras resultat på ett positivt sätt. Detta främjar sedan WLB och tillåter denne att bli uppnådd. 

En studie visar att anställda föredrar att använda OHS som ett verktyg att skapa ett lugn i sitt 

privatliv (Karlson et al., 2009).  

Detta genom att alltid vara kapabel till att kontrollera saker som bidrar till en känsla av kontroll 

och lugn. Denna kontroll grundas i flexibiliteten som OHS erbjuder sina användare. 

 

Anledningen till att OHS har fått en stor plats i organisationers hjärta är att de erbjuder en större 

portabilitet och är mer mobila än t.ex. laptops och surfplattor och att samtalsfunktionen erbjuder 

en större smidighet, då det underlättar kommunikation (Pitt et al., 2011). Vidare beskriver Pitt et 

al. (2011) att portabla enheter definieras som en sammanslagning av: 

● Anpassningsbarhet – kan anpassas efter användaren. 

● Användareffektivitet – erbjuder användning i form av kommunikation. 

● Förmågan att hålla information – enhetens förmåga att ta emot, behandla och skicka 

information. 

 

Yun et al. (2012) menar att anledningen till att smartphonen blivit ett sådant viktigt verktyg i 

organisationer är att de uppfyller dessa tre beskrivningar bättre än andra mobila enheter. 

Laptops har visserligen en god förmåga att hålla information och att behandla denna på ett 

enklare sätt, medan mobiliteten inte är den samma som med en smartphone. Surfplattor erbjuder 

större mobilitet än laptops, men det når ändå inte upp till smartphonens mobilitetsnivå (Yun et 

al., 2012). Alltså är det mobiliteten som smartphonen erbjuder som skapat ett så pass stort 

användande av denne. Yun et al. (2012) beskriver även smartphonens utveckling från den 

vanliga mobiltelefonen. Komplexiteten på uppgifterna som en smartphone kan utföra skiljer sig 

oerhört ifrån den vanliga mobiltelefonen. Yuan et al. (2010) ger exempel som förmågan att 
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editera och skapa dokument gällande organisationen och verksamheten, även mailfunktioner som 

hjälper till att underlätta åtkomsten av information för sin användare. 

 

Under en studie som Yun et al. (2012) har genomfört gällande smartphonens påverkan på 

arbetslivet presenterades ett antal hypoteser som ligger till grund för undersökningen, där två 

huvudhypoteser var: 

● Arbetsöverflöd skapat av OHS ökar (minskar) arbetsrelaterad stress. 

● Produktivitet skapat av den flexibilitet som OHS erbjuder minskar (ökar) “work-to-life 

conflict”. 

 

Undersökningen visade sig bära blandat resultat. Resultatet har dels speglat en negativ påverkan 

på WLB med smartphone, då den ökade flexibiliteten har gjort gränsen mellan arbetsliv och 

privatliv mer otydlig. Men även att produktiviteten har ökat då användarna känner ett större lugn 

över sitt arbete genom känslan att alltid vara kapabel till att kontrollera det (Yun et al., 2012). 

Två huvudattribut som OHS har bidragit till är flexibilitet och produktivitet. Flexibiliteten visade 

sig, även här, i vissa fall öka arbetsöverflödet för sin användare, dock så uppkom resultat där 

arbetsöverflödet verkade minska. Produktiviteten verkade i sin tur minska på arbetsbördan och 

öka kvalitén inom verksamheten. Effektiviteten har ökat och produktiviteten bidrar även till att 

arbetskvalitén är högre (Yun et al., 2012).  

 

Sammanfattningsvis kan OHS orsaka en rubbad WLB där gränserna mellan privatlivet och 

arbetslivet blir otydligare. Detta eftersom att OHS möjliggör en större flexibilitet där 

arbetsmöjligheterna inte kräver en specifik tid eller plats. Dock så bidrar OHS till ett smart 

arbetssätt tack vare de ovanstående faktorerna: ingen specifik tid eller plats.  

Det är därför viktigt att företag har en tydlig policy angående detta, både gällande hur det ska 

användas och när. Davenport & Pearlsson (1998) menar att det därför är viktigt att företag har en 

tydlig policy angående distansarbete, både gällande hur det ska användas och när eftersom 

kontoret blir mer och mer virtuellt. Om OHS används på ett bra sätt kan både produktivitet och 

kvalitén öka samt minska både arbetsöverflöd och ”work-to-life”-konflikter (Yun et al., 2012). 

2.7 Undersökningsmodell 

Eftersom denna uppsats fokuserar på OHS påverkan på WLB, finner vi det relevant att 

undersöka tre faktorer i denna kontext. Dessa faktorer är perspektiv inom WLB, effekter på 

WLB av OHS samt strategi för WLB och OHS. Anledningen till att vi valt just dessa är för att 

Sarker et al. (2012) och Yun et al. (2012) fokuserar mycket på dessa faktorer i deras artiklar. Vi 

anser också att genom att undersöka vilket perspektiv en anställd förhåller sig till så ger det en 

bra utgångspunkt för att förstå hur denne arbetar. Effekterna är sedan relevanta att undersöka 

eftersom det beskriver vilken påverkan OHS har på WLB. Därefter är det relevant att undersöka 

om det finns några strategier i verksamheten gällande smartphoneanvändning och arbetsbalans. 
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2.7.1 Perspektiv inom Work Life Balance 

I vår teoridel framgår det att det finns olika typer av perspektiv till anställda som förhåller sig på 

olika sätt till sitt arbete. Vissa personer förhåller sig till ett perspektiv som tycker det är 

tillfredställande att arbeta ofta, medan andra personer föredrar att arbeta så lite som möjligt. 

De perspektiv som vi finner relevanta att undersöka är de som finns presenterade i Sarker et al. 

(2012) artikel. Dessa är segmenteringsperspektivet, överlappandeperspektivet och slutligen 

omfamnandeperspektivet. Vi vill identifiera dessa perspektiv, för att testa om de existerar, samt 

undersöka vilket perspektiv en person håller. Detta skapar en utgångspunkt för att kontrollera om 

ett visst perspektiv förhåller sig annorlunda till OHS, vilket ger underlag för att besvara vår 

forskningsfråga. 

2.7.2 Effekter på Work Life Balance av Office Home Smartphone 

Vi vill undersöka effekterna av OHS i WLB eftersom en viktig del i Yuns et al. (2012), Ashforth 

et al. (2000), Sarker et al. (2012) samt Ahuja et al. (2007) artiklar grundas på att OHS eller annat 

liknande arbete har stor inverkan på just WLB. Yun et al. (2012) menar att likaväl som OHS 

gynnar nyckelpersoner i en verksamhet så kan det även uppkomma en större arbetsrelaterad 

stress. Denna stress är någonting som även Ashforth et al. (2000) och Sarker et al. (2012) även 

belyser. De författarna menar att när anställda tvingas att arbeta utanför kontoret samt ständigt är 

kontaktbara ökar detta risken för arbetsrelaterad stress. Ahuja et al. (2007) talar mycket för att 

stress kan uppkomma när man tvingas att prioritera mellan arbete och familj. På den andra sidan 

hävdar Yun et al. (2012) i vår teoridel att om en person kan utnyttja OHS på ett passande sätt så 

upplever denne goda effekter i arbetslivet. Vi kommer därför att undersöka effekterna hos våra 

intervjupersoner både i privatlivet och arbetslivet, gällande de arbetsrelaterade ärendena. Vi 

anser att detta är relevant att undersöka eftersom det spelar en stor del till att besvara vår 

forskningsfråga, som sedan leder till vårt syfte; undersöka OHS påverkan på WLB. 

 

2.7.3 Strategi för Work Life Balance och Office Home Smartphone 

Under teoridelen av denna uppsats framkommer det att strategier kan vara en främjande faktor 

för att anställda ska erhålla en god balans mellan privatlivet och arbetslivet(Sarker et al., 2012; 

Yun et al., 2012; Kumar & Chakraborty, 2013). Sarker et al. (2012) förespråkar olika strategier 

för detta, medan Yun et al. (2012) benämner att företaget kan etablera policys för att styra själva 

arbetet genom smartphonen. Vi finner det relevant att kontrollera om de anställda känner till om 

det finns någon sorts strategi eller policy för att de ska erhålla WLB. Detta för att det ger 

underlag till att besvara vår forskningsfråga. 

2.7.4 Modell 

Nedan följer en illustration av vår undersökningsmodell. Med denna tabell ämnar vi att visa hur 

vår undersökning är uppbyggd. Vi ska undersöka om de perspektiv inom WLB som Sarker et al. 
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(2012) har tagit fram och som har presenteras i kapitel 2 "Litteraturgenomgång" kan identifieras i 

vår undersökning genom intervjuer. Vi vill även undersöka om de effekter som tagits fram av 

Yun et al. (2012), Sarker et al. (2012), Ahuja et al. (2007) och Ashforth et al. (2000) som 

presenterats i kapitel 2 "Litteraturgenomgång" är likadana i en empirisk undersökning. Slutligen 

ämnar vi undersöka om de vi intervjuar arbetar efter någon strategi eller policy, så som Sarker et 

al. (2012), Yun et al. (2012) och Ashforth et al. (2000) skriver om i kapitel 2 

"Litteraturgenomgång". 

 

Tabell 2.2: En modell som sammanfattar vår undersökningsmodell. 

 

2.8 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Sammanfattningsvis framkommer det att WLB bygger på att personer har olika inställningar till 

arbetslivet. Dessa inställningar kan delas upp i olika perspektiv samt hanteras genom olika 

strategier. Beroende på hur dessa perspektiv hanteras påverkas WLB olika av arbetssätt så som 

OHS. De inställningar i form av perspektiv inom WLB, strategier samt hur OHS kan påverka 

WLB ligger till grund för undersökningsmodellen som presenteras. Vidare i nästa kapitel 

presenteras metoder för den empiriska undersökningen grundade på undersökningsmodellen.  
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver hur den empiriska undersökningen skall gå till. Här presenteras metodval, 

metod för datainsamling, respondenter, val av intervjuteknik, etiska aspekter, frågor och 

motivering samt metod för analys av insamlad data. Intervjufrågorna är helt baserade på kapitel 

2.7 “Undersökningsmodell” som presenterades i föregående kapitel. Varje fråga i intervjun under 

3.7 "Frågor och motivering" är explicit hänvisad till den teoridel som tidigare har presenterats i 

kapitel 2 “Litteraturgenomgång”. 

3.1 Metodval 

Det vi har gjort är att intervjua sex anställda på ett företag gällande WLB samt deras användning 

av smartphones i arbetssyfte och ställt deras svar mot vår undersökningsmodell. 

Analysen som har gjorts har utförts genom att koppla fakta från transkriberingar till vårt 

teorikapitel genom vår undersökningsmodell. Det vill säga att har vi hittat fakta i våra 

transkriberingar som kan relateras till fakta i vårt teorikapitel. Denna fakta skall också vara 

relevant för de områden som presenterats i vår undersökningsmodell. På detta sätt skapar vi 

värde av den information som erhållits ur intervjuerna.  

 

Eftersom att denna uppsats ämnar finna en förståelse, snarare än att precisera kvantiteter av 

information gällande balansen mellan människan och smartphonen, anser vi att denna uppsats 

lämpar sig bäst mot en kvalitativ undersökning. Detta med motiveringen att denna uppsats inte 

behandlar tre faktorer som förespråkar en kvantitativ undersökning. 

De faktorer som skall närvara för att motivera en kvantitativ undersökning är (Wilkinson & 

Birmingham, 2003): 

1. När man är intresserad av väldigt precisa resultat. 

2. Det finns en risk att den samlade datan kan vara partisk (vinklad). 

3. När datan som hanteras kan relateras till numeriska värden. 

 

Uppsatsen ämnar tillgodose ett rikt och beskrivande resultat av ett komplext problem. 

Enligt Wilkinson & Birmingham (2003) är det i flertalet situationer bättre att använda en 

kvalitativ metod för att förstå och identifiera teman och problem än vad det är att använda sig av 

en kvantitativ metod.  

 

Med denna motivering anser vi att det är klargjort för varför en kvalitativ undersökningsmetod är 

lämplig att använda. Metoden kommer att appliceras genom semistrukturerade intervjuer (se "val 

av intervjuteknik", 3.6), för att få ett tillförlitligt djup av data vid intervjuerna genom ett mer 

avslappnat men ändå strukturerat samtal. 

 

Wilkinson & Birmingham (2003) menar att ett konkret resultat är lättare att skapa ur en 

kvantitativ undersökning. Detta eftersom att det en kvalitativ undersökning kräver en 
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innehållsanalys, vilket ger värde åt själva innehållet. Det vill säga, att man sätter innehållet i en 

form av kontext. Vi anser att detta har varit en utmaning eftersom vi dels vill ställa rätt sorters 

frågor för att kunna förhålla oss opartiska. Men också för att analysera data, utan att bli bekväma 

och tolka det som vi vill.  

 

Vi har därför försökt att följa Wilkinsons & Birminghams (2003) riktlinjer kombinerat med 

Jacobsens (2011) teorier kring empiri, då vi har genomfört våra analyser och relaterat dessa till 

vår undersökningsmodell. Trots detta vill vi uppmärksamma läsaren att det kan förekomma en 

viss vinkling, då vi inte är erfarna forskare och inte har använt oss av dessa analystekniker innan. 

Dock finner vi det nödvändigt att genomföra vår undersökning på det sätt som vi har gjort. Vi 

har sökt ett större djup, för att kombinera och undersöka teorier från Yun et al. (2012) och Sarker 

et al. (2012). Vi har testat dessa teorier genom intervjuer, med öppna frågor, på olika typer av 

personer och roller. Därför tycker vi att vår undersökning, trots eventuella vinklingar, är legitim. 

3.2 Metod för datainsamling 

Enligt Wilkinson & Birmingham (2003) är det bra att göra någon form av förberedelse för att 

förbereda intervjupersonerna vad det är för ämne som ska hanteras och varför man utför 

undersökningen. Förberedelsen är också av vikt för att dela andra upplysningar som kan vara bra 

för de intervjuade att veta, till exempel om resultatet från intervjun kommer att hållas anonyma 

eller inte. Enligt Wilkinson & Birmingham (2003) görs denna förberedelse via ett formellt så 

kallat "cover letter", det vill säga ett kort meddelande som anger ovanstående fakta för de 

inblandade. 

 

Som förberedelse inför de intervjuer som ska äga rum angående denna uppsats, fanns fördelen att 

säkerställa kontakt med en av de anställda på de företag som ska intervjuas via en informell 

kontakt. Därför har valet gjorts att inte göra en formell förberedelse.  

 

En informell förberedelse har istället valts i form av mail- och telefonkontakt med en 

kontaktperson som får veta vårt syfte, samt intervjufrågor och därefter skapa ett urval av 

passande individer att intervjua, samt vidarebefordra information till dessa.  

3.3 Val av företag  

Vi har valt att undersöka WLB-fenomenet från just ett verksamhetsperspektiv. Anledningen till 

detta är för att vi anser att det är tillräckligt med ett stort företag för att motivera och beskriva de 

olika sorter personer och roller som kan använda sig av smartphones. Företaget vi valt är ett 

tekniskt tillverkande företag som är giganter i smartphone- och IT-industrin. Vi anser att vårt 

valda företag är en god kandidat till vår undersökning eftersom företagets anställda arbetar med 

IT i en IT-baserad miljö. Detta matchar de egenskaper som en liknande informatisk 

undersökning innefattade, gjord av Ahujas et al. (2007) gällande WLB inom IT-branschen.  
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3.4 Respondenter 

Vi gjorde inga önskemål gällande de respondenter som valdes ut, förutom de krav att deras 

arbete var förankrat med IT samt att de använde sig av en smartphone, vilket användes genom 

deras arbete. Tillvägagångssättet att inte själv handplocka respondenter såg vi som en faktor 

vilket främjar trovärdigheten i vår undersökning. Detta eftersom det förhindrar att vi vinklar vår 

undersökning genom att välja respondenter som troligen kunnat ge svar som vi förväntade. 

Samtliga respondenter utom en var i medelåldern. En av dem var något yngre och samtliga 

respondenter hade familj. 

De roller som respondenterna besatt var: 

● Chefer 

● Projektledare 

● Testledare 

Vi finner möjligheten att intervjua olika roller, men också personer som besitter samma eller 

liknande roller positivt för trovärdighetens skull. Detta eftersom att vi då kan kontrollera olika 

aspekter mellan samma och olika roller.   

3.5 Etik  

Inom de etiska aspekterna har vi valt att förhålla oss till Jacobsen (2011). Jacobsen (2011) hävdar 

att frivilliga intervjupersoner tenderar att ge bättre respons. Därför har vi indirekt, genom en 

kontaktperson, informerat dessa intervjupersoner om våra frågor i förväg. Detta för att de själva 

skulle få bestämma om de ville delta i undersökningen. Enligt Jacobsen (2011) är det viktigt att 

respektera intervjupersonens privatliv, vi har därför tagit detta i åtanke och informerat varje 

intervjuperson att deras svar är anonyma och att deras företag kommer att förbli anonymt i denna 

uppsats.  

3.6 Val av intervjuteknik 

Eftersom vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, kommer vi att genomföra intervjuer 

med en person åt gången med frågor som ger möjlighet till diskussioner. Detta kallas för 

semistrukturerade intervjuer. Jacobsen (2011) säger att semistrukturerade intervjuer består av 

frågor som kan besvaras med öppna svar, vilket ger underlag till djupare resultat. Detta 

tillvägagångssätt har även valts då vi från föregående akademiska arbeten har gått tillväga genom 

denna metod och fått positiv respons. Framförallt finner vi det lättare att få ett naturligt samtal 

och ställa följdfrågor vid en intervju genom detta tillvägagångssätt. Vi finner det även lättare att 

läsa av personer när en intervju beter sig som en vanlig konversation, då det tidigare har ökat 

bekvämlighetsfaktorn hos både oss och den intervjuade. Samt skriver Wilkinson & Birmingham 

(2003) att semistrukturerade intervjuer ger en möjlighet för de som intervjuare att styra denna 

konversation, utan att eliminera en möjlighet för den intervjuade att påverka samtalet. Således 

kommer vi att öppna med våra förberedda frågor samt följa vårt intervjuprogram, men ge 

utrymme för ytterligare följdfrågor och kommentarer. 
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Slutligen anser vi att semistrukturerade intervjuer är det som passar denna uppsats bäst. Detta 

eftersom att det ger oss en möjlighet att få ett bra djup i intervjun och erhålla högst relevant 

information utan någon risk att utelämna något (till exempel faktorer och aspekter som inte täcks 

upp av de initiala frågor som har förberetts). 

3.7 Frågor och motivering 

Vi har valt att utforma de intervjuer som ska genomföras genom att ställa frågor som är relevanta 

till vår undersökningsmodell (se 2.7 “Undersökningsmodell”). Härnäst presenteras de 

intervjufrågor som har tagits fram med tillhörande motivering och koppling till teorin (kapitel 2 

“Litteraturgenomgång”). 

 

F1. Hur noggrant tycker du det är att hålla arbetstimmar (40h/veckan)? 

Motivering: Sarker et al. (2012) menar på att olika perspektiv har olika gränser för vad som är att 

arbeta för mycket. Genom att ställa denna fråga vid en intervju kan det hjälpa oss att förstå 

vilken typ av perspektiv den intervjuade håller (se kapitel 2.5 "Perspektiv och strategier av Work 

Life Balance"). Syftar till 2.7.1 “Perspektiv inom Work Life Balance” i vår 

undersökningsmodell. 

 

F2. Hur mycket uppskattar du att du arbetar i veckan (tack vare din smartphone, ex: 

kontrollera mail, telefonsamtal, interna appar och intranät etc.) 

Motivering: Denna fråga ställs som komplement till frågan ovan (fråga 1). Vi vill undersöka hur 

den intervjuade känner inför att arbeta så många timmar som denne gör. 

Till exempel kan den intervjuade personen tycka att denne ska arbeta 40h/veckan, men arbetar 

50h och tycker det är okej. Därför hjälper denna fråga oss att fastställa vad den intervjuade 

verkligen känner inför fråga ett. Syftar till rubriken 2.7.1 "Perspektiv inom Work Life Balance" i 

vår undersökningsmodell. 

 

F3. Finner du din arbetsplats familjär? 

a) Varför/ Varför inte? 

Motivering: Sarker et al. (2012) menar på att arbetsplatser kan forma sig till att vara familjära för 

att hjälpa deras anställda att känna att de inte saknar någonting i sitt arbetsliv från sitt privata liv. 

Detta är en strategi för att främja en högre WLB i en organisation (Sarker et al., 2012). 

Därför vill vi ställa denna fråga för att se om den intervjuade upplever att deras arbetsplats är 

familjär. Syftar till rubriken 2.7.3 “Strategi för Work Life Balance och Office Home 

Smartphone” i vår undersökningsmodell. 

 

F4. I vilken utsträckning har du din smartphone med dig? 

Motivering: Enligt Sarker et al. (2012) har personer inom segmenteringsperspektivet en tendens 

att göra sig okontaktbara utanför arbetstimmarna (genom att till exempel stänga av sin 
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smartphone). Vi ställer därför denna fråga för att identifiera de som eventuellt är inom 

segmenteringsperspektivet. Syftar till rubriken 2.7.1 “Perspektiv inom Work Life Balance” i vår 

undersökningsmodell. 

 

F5. Vad är din generella känsla inför att vara ständigt kontaktbar? 

Motivering: Denna fråga ställs som ett komplement till frågan ovan (fråga 5). Yun et al. (2012) 

menar på att en person kan uppfatta en förändring i arbete till följd av att smartphonen används 

så frekvent. Även Sarker et al. (2012) belyser att den ständiga kontaktbarheten kan innebära en 

viss förändring för de anställda. Ashforth et al. (2000), Ahuja et al. (2007), Yun et al. (2012) 

samt Sarker et al. (2012) påstår att extra arbete förändrar en anställds WLB. Därför vill vi 

undersöka hur pass bekväm en anställd är vid att alltid vara kontaktbar. Syftar till rubriken 2.7.2 

“Effekter på Work Life Balance av Office Home Smartphone” i vår undersökningsmodell. 

 

F6. Hur tolkar du ordet "framgångsrik"?  

Motivering: Enligt Sarker et al. (2012) har olika personer olika definitioner av framgångsrik. En 

person i det segmenterande perspektivet finner framgångsrikt som någonting utanför jobbet (till 

exempel familj) medan en person i det omfamnande perspektivet finner framgångsrikt som 

någonting innanför jobbet (till exempel lön eller ansvar).  

Genom att ställa denna fråga vid en intervju kan det hjälpa oss att förstå vilken typ av perspektiv 

den intervjuade håller, beroende på hur pass mycket denne integrerar arbetet i sitt svar. Syftar till 

rubriken 2.7.1 “Perspektiv inom Work Life Balance” i vår undersökningsmodell. 

 

F7. Scenario: 

Låt den intervjuade personen utforma ett själv. 

Motivering: Detta för att få den anställde att själv forma ett scenario, vilket kan komma göra det 

lättare för att identifiera ett perspektiv eller ett smartphoneberoende. Syftar till rubrikerna “2.7.1 

Perspektiv inom Work Life Balance”, 2.7.2 “Effekter på Work Life Balance av Office Home 

Smartphone” och 2.7.3 “Strategi för Work Life Balance och Office Home Smartphone” i vår 

undersökningsmodell. 

 

F8. Använder du din smartphone i arbetssyfte på privat tid? 

a) I vilken utsträckning? 

Motivering: Detta för att se om Smartphonen används mest på privat- eller arbetstid. Yun et al. 

(2012) menar att användandet av smartphone i arbetsrelaterade sammanhang har ökat. Syftar till 

rubrikerna 2.7.1 "Perspektiv inom Work Life Balance" i vår undersökningsmodell. 
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F9. Använder du din smartphone i privata syften på arbetstid? 

a) I vilken utsträckning? 

Motivering: Detta för att se om Smartphonen används mest på privat- eller arbetstid. Yun et al. 

(2012) beskriver också att smartphones används även i privat syfte på arbetstid. Syftar till 

rubrikerna 2.7.1 "Perspektiv inom Work Life Balance" i vår undersökningsmodell. 

 

F10. Ökar Smartphonen din möjlighet att vara flexibel på? 

a) Arbetsplatsen 

b) Privatlivet 

Motivering: Denna fråga ställs för att få en uppfattning av vilket område en smartphone är mest 

användbar, dvs. på arbetsplatsen genom bättre kontakt till det privata livet, eller tvärtom. Yun et 

al. (2012) och Sarker et al. (2012) hävdar att flexibiliteten har ökat tack vare användning av 

smartphones. Syftar till rubriken 2.7.2 "Effekter på Work Life Balance av Office Home 

Smartphone" i vår undersökningsmodell. 

 

F11. Har arbetsbördan ändrats i samband med mer frekvent användande av Smartphone? 

Motivering: Denna fråga ställs för att kontrollera om de anställda finner att Smartphone har ökat 

eller minskat bördan. Yun et al. (2012) menar att på grund av den flexibilitet som smartphonen 

erbjuder, så har även arbetsbördan ökat. Detta är dock, enligt Sarker et al. (2012), beroende på 

vilket perspektiv den anställa befinner sig i. Syftar till rubriken 2.7.2 "Effekter på Work Life 

Balance av Office Home Smartphone" i vår undersökningsmodell. 

 

F12. Har du fått mer eller mindre fritid genom att vara mer flexibel på jobbet, tack vare 

Smartphonen? 

Motivering: Denna fråga ställs för att kontrollera om en anställd kan, genom mer flexibelt arbete, 

avlasta enklare arbetsbördor och på så sätt erhålla mer fritid. Yun et al. (2012) menar att om 

OHS används på rätt sätt så kan detta bidra till ett bättre privatliv. Även här speglas de perspektiv 

in som Sarker et al. (2012) pratar om. Framförallt att de olika segmenten uppskattar att blanda 

privatliv och arbetsliv på olika nivåer.  Syftar till rubriken 2.7.2 "Effekter på Work Life Balance 

av Office Home Smartphone" i vår undersökningsmodell. 

 

F13. Har Smartphonen direkt påverkat din produktivitet på arbetsplatsen? 

Motivering: Denna fråga speglas till Yun et al. (2012) och Sarker et al. (2012) som påstår att om 

smartphonen används på rätt sätt så ökar den anställda produktiviteten, vilket i sin tur hela 

organisationen drar nytta av. Syftar till rubrikerna 2.7.2 "Effekter på Work Life Balance av 

Office Home Smartphone" i vår undersökningsmodell. 
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F14. Känner du ett större eller mindre behov att vara behövd och tillgänglig, tack vare din 

Smartphone? 

Motivering: Denna fråga ställs för att se om Smartphonen har skapat mer lugn eller stress i 

arbetet, eller i det privata livet. Gällande detta så menar Yun et al. (2012) att flexibiliteten kan 

skapa en stressfaktor genom att den anställda alltid är tillgänglig. Denna stressfaktor är något 

som kan påverka de anställdas välmående (Ashforth et al., 2000; Ahuja et al., 2007; Sarker et al., 

2012; Yun et al., 2012). Syftar till rubrikerna 2.7.2 "Effekter på Work Life Balance av Office 

Home Smartphone" i vår undersökningsmodell. 

 

F15. Känner du någon ökad eller minskad press, gällande saker du vill "hinna med att 

göra" både i arbetsliv och i privatliv genom att du ständigt är kontaktbar via Smartphone? 

Motivering: Denna fråga ställs för att kontrollera om anställda finner det stressigt om 

arbetsledare eller kollegor tar kontakt på den privata tiden, eller att anhöriga tar kontakt på 

arbetstid. Även denna fråga är relaterad till att alltid vara tillgänglig som Yun et al. (2012) pratar 

om, denna känsla skapas då genom smartphonens flexibilitet. Syftar till rubrikerna "2.7.2 

Effekter på Work Life Balance av Office Home Smartphone" i vår undersökningsmodell. 

 

F16. Känner du till om ditt företag har någon policy gällande smartphoneanvändning? 

Motivering: Denna fråga ställs för att veta om företaget försöker reglera användandet av 

smartphones och OHS i verksamheten. Yun et al. (2012) påstår att det är viktigt för företag att ha 

en etablerad policy för att få de anställda att inte överanvända sina smartphones. Syftar till 

rubriken 2.7.3 "Strategi för Work Life Balance och Office Home Smartphone" i vår 

undersökningsmodell.  
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3.8 Metod för analys av intervjudata 

För att analysera vår kvalitativa data från intervjuerna har vi valt att använda en metod 

presenterad av Jacobsen (2011). Denna metod går ut på att beskriva data vilket innebär att 

registrera data så noga som möjligt (Jacobsen, 2011). Detta kommer göras via ljudinspelningar 

för varje enskild intervju, vilket sedan skall sammanställas via transkriberingar. Jacobsen (2011) 

hävdar att detta är lämpligt vid en kvalitativ undersökning. Detta ska göras, enligt Jacobsen 

(2011), utan att bidra med egna åsikter för att undvika att materialet vinklas. Därefter ska data 

från intervjuerna systematiseras och kategoriseras, med detta beskriver Jacobsen (2011) att sålla 

bort redundant information. I vårt fall görs detta som ett resultatkapitel där vi sammanställer 

informationen från våra transkriberingar till ren fakta och summerar denna information under 

varje kriterium som vår undersökningsmodell presenterar.  

 

Nästa steg är, enligt Jacobsen (2011), att kombinera data. Detta skall göras genom att datan 

tolkas och undersöks närmare. I vårt fall kommer vi analysera vårt resultat genom att jämföra 

informationen från resultatet med vårt teorikapitel för att hitta liknelser och skillnader. Detta 

kommer att presenteras i kapitel 5 “Diskussion och analys”. Slutligen så kommer detta att mynna 

ut i en slutsats där vår forskningsfråga besvaras. 

3.9 Sammanfattning av metod 

I detta kapitel har metodvalet för undersökningen presenterats och argumenterats för samt har 

etik, respondenter, företag och en intervjuguide presenterats. Det framgår att den metod som har 

valts för att genomföra den empiriska undersökningen är en kvalitativ metod och att själva 

intervjutekniken består av semistrukturerade frågor. Det framgår även att analysen kommer att 

ske genom att sätta in undersökningsdata i kategorier från undersökningsmodellen, detta sker i 

kapitel 5 “Diskussion och analys”. Vidare i nästa kapitel presenteras det resultat som har 

framkommit ur den empiriska undersökningen. 
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4 Resultat 

Följande kapitel presenterar de resultat som har tagits fram ur den empiriska undersökningen. 

Datan som presenteras är kategoriserat från de kategorier som har skapats i 

undersökningsmodellen i teoridelen kapitel 2.7 "Undersökningsmodell". 

4.1 Perspektiv inom Work Life Balance 

Resultatet under denna rubrik är svar från frågorna: F1, F2, F4, F7, F6, F8 och F9 i kapitel 3.7 

“Frågor och motivering”. 

 

I vår undersökning visade det sig att samtliga personer inte förhåller sig till de ordinarie 

timmarna, utan att de jobbar över de 40 timmar som normalt sett utgör en arbetsvecka. En person 

säger att hen arbetar utanför kontoret via sin smartphone i cirka tjugo minuter om dagen. Två 

personer säger att de arbetar utanför kontoret via deras smartphone i cirka en timme om dagen 

samt visar det sig att två personer arbetar utanför kontoret via deras smartphone en kvart om 

dagen. Slutligen menar den sjätte personen att hen arbetar en halvtimme om dagen utanför 

kontoret med hjälp av sin smartphone.  

 

En person berättar att smartphonen är bra att använda när denne behöver flexa ut för privata 

ärenden. Fem personer hävdar att de huvudsakligen använder sig av kalendern och mailen för att 

kommunicera och uppdatera sig, samt för att planera framtiden. Det framgår även att 

smartphonen används mycket för samtal. Undersökningen visar att själva arbetet utanför ofta inte 

sker planerat, utan snarare att arbetet ter sig spontant på grund av att man är lättillgänglig. 

Samtliga av de intervjuade påstår att de alltid bär med sig sin smartphone. Utan sin smartphone 

beskriver de intervjuade att de känner sig något obekväma.  

 

"Då vänder jag och hämtar den!" (intervju 6, s.61, rad 66) var ett svar som gavs då vi frågade 

om vad som händer om smartphonen skulle råkas glömmas hemma. 

  

Samtliga personer hävdar att de använder smartphonen på privat tid för arbetsrelaterade 

uppgifter.  

Fem personer hävdar att de använder smartphonen på arbetstid till privata ärenden under endast 

korta stunder. En person menar dock att hen använder sin smartphone mer till privata ärenden på 

arbetstid, än för arbetsrelaterade ärenden på privat tid. 

 

När det kom till frågan huruvida de intervjuade förhöll sig till ordet framgångsrik så indikerade 

samtliga personer förutom en att framgångsrik är någonting som berör ens liv generellt. Det vill 

säga att en person inte behöver vara framgångsrik på grund av en karriär, utan att faktorer 

utanför det arbetsrelaterade livet också spelar roll. Dock var det en person som indikerade att 

denne relaterade framgångsrik primärt till sitt arbete.   
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4.2 Effekter på Work Life Balance av Office Home Smartphone 

Resultatet under denna rubrik är svar från frågorna: F5, F7, F10, F11, F12, F13, F14 och F15 i 

kapitel 3.7 “Frågor och motivering”. 

 

Undersökningen visade sig att samtliga personer anser att smartphonen ökar deras möjlighet att 

vara flexibel på. Dock så menar tre personer att arbetsbördan har ökat på grund av just denna 

flexibilitet. Två personer tyckte dock inte att arbetsbördan hade ändrats, en av dessa ansåg att det 

hade med rutinen för företaget att göra. Hen sa att om hen skulle börja på ett nytt jobb där 

arbetsuppgifterna och prioriteringar inte var lika klara som de uppgifter hen för nuvarande 

arbetar med, hade förmodligen arbetsbördan ökat. En person hävdade också att arbetsbördan inte 

ökat, men att det ställs andra förväntningar på en såsom att kollegor förväntar sig en större 

tillgänglighet. Detta gäller framförallt mail.  

 

Tre av intervjupersonerna hade inte uppfattat någon förändring gällande fritiden tack vare 

flexibiliteten från smartphonen. Två personer ansåg att fritiden hade ökat. En person sa att denne 

hade uppfattat en ökad fritid eftersom att denne kunde planera själv och lägga upp arbetet på 

egen hand. Dock var det en av personerna som hävdade att det berodde på vilken projektfas som 

denne befann sig i. 

 

Gällande uppfattningen av en ökad smidighet och produktivitet tack vare smartphonen var det 

två stycken som höll med. En intervjuperson hävdade att hen kunde vara mer uppdaterad till 

jobbet, men att det inte fanns någon plats för mer produktivitet. En annan person hävdade att det 

kunde synas en förändring i vissa situationer, till exempel mail. Den sista personen ansåg att 

denne blivit mindre produktiv och att detta hade att göra med att folk vidarebefordrar allt mer, 

vilket gav upphov till större del av irrelevant information i mailen. 

 

Hen sa:  

 

“Nja, snarare att det tar längre tid att städa undan för att få fram det man egentligen behöver, 

eftersom att folk idag vidarebefordrar så pass mycket." (intervju 6, s. 63, rad 157).  

 

Angående om att känslan för att vara mer tillgänglig ökat så svarade fyra personer att en sådan 

känsla uppkommit. Dock så hävdade en av dessa att det berodde på situationen och framförallt 

vem som ingick i arbetsgruppen just då, samt alla menar att det handlar om projektfasen och 

projektgruppens kultur. Två ansåg att behovet inte ökat speciellt mycket. Om det fanns möjlighet 

att sköta arbetsrelaterade saker utanför kontoret så var det inga problem, men känslan var att det 

inte var hela världen om denne inte skulle ha tid att utföra dessa.  

 

Fyra personer hävdade att pressen ökat till följd av införskaffandet av smartphones till 

verksamheten, dock så menar dessa att denna press styrs av framförallt händelser men också 
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kollegor. Det beror också här på, enligt dem, vilken fas i arbetet som är aktuell samt 

arbetsbördan. De resterande två personer känner ingen förändring av press då den ena menar att 

den förändring kom redan när den enkla mobiltelefonen infördes. Den andra personen känner 

ingen förändring på grund av den flextid som erbjuds på företaget.  

4.3 Strategi för Work Life Balance och Office Home Smartphone 

Resultatet under denna rubrik är svar från frågorna: F3, F7 och F16 i kapitel 3.7 “Frågor och 

motivering”. 

 

Sex personer höll med om att arbetsplatsen var familjär. Dock kommenterade en person att vissa 

platser på kontoret kändes opersonliga. Hen säger att det förmodligen finns andra som har 

problem med detta.  

 

“Jag kan känna att jag själv inte har några problem med det, men det finns nog andra personer 

som har det” (intervju 6, s. 61, rad 55).  

 

Det var även en annan person som kommenterade:  

 

“Sen finns det ju personer som man tycker mer eller mindre om. Men det är en bra familjär 

arbetsplats” (intervju 4, s. 52, rad 42).  

 

Samtliga hade ingen större vetskap angående policy. Några visste att man fick utskick med 

information om månadskostnader för sitt abonnemang för att göra den anställde medveten om 

vad dennes abonnemang kostar. Dock var det inget som tydde på att det fanns någon policy eller 

strategi för att hantera arbetet. Nämnvärt är också det som tidigare har kommit fram under 4.1 

"Perspektiv inom Work Life Balance", att de anställda arbetar under flextid. 

4.4 Sammanfattning av resultat    

Det framkom att personer i vår undersökning snarare kände en större produktivitet tack vare 

smartphones än stress. Vidare gavs det underlag för att de perspektiv som har tagits fram ur 

kapitel 2.5 "Perspektiv och strategier" existerar. Slutligen kände personerna i undersökningen 

inte till någon policy angående deras arbetssätt genom smartphone. Dock påvisade samtliga 

intervjupersoner att de fann deras arbetsplats familjär. Vidare i nästa kapitel kommer detta 

resultat att analyseras genom en diskussion. 
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5 Diskussion och analys 

I detta kapitel kommer den data som återfinns i det föregående kapitlet att analyseras genom att 

föra en diskussion där data från den empiriska undersökningen jämförs med den data som kan 

utvinnas ur teoridelen, kapitel 2 "Litteraturgenomgång". 

 

Här kommer det undersökas vilka teorier ställda i kapitel 2 “Litteraturgenomgång” som stämmer 

och inte stämmer överens med den empiriska undersökningen. Detta kommer att presenteras 

utifrån tre kategorier: perspektiv inom Work Life Balance, effekter på Work Life Balance av 

Office Home Smartphone samt strategi för Work Life Balance och Office Home Smartphone. 

Dessa kategorier speglar de kategorier som kan återfinnas i den undersökningsmodell som 

tidigare har skapats under rubriken 2.7 "Undersökningsmodell".  

5.1 Perspektiv inom Work Life Balance 

I den empiriska undersökningen försökte vi kontrollera om de perspektiv som finns presenterat i 

vårt teorikapitel 2.5 under rubriken "Perspektiv och strategier av WLB" existerade. Det vi kom 

fram till är att olika typer av perspektiv existerar. Människor är olika inställda till vad som ska 

prioriteras. Dock tycker vi inte att de resultat som framkommit från vår undersökning stödjer de 

perspektiv som har presenteras tidigare. Snarare har vi funnit att de anställda vi intervjuade 

förhåller sig till olika fragment av de olika perspektiven. Till exempel var intervjuperson i 

intervju 6 en driven och engagerad arbetare då hen hade stor fokus på arbetet, tog stort ansvar 

och jobbade cirka tio till femton timmar övertid i veckan. Hen kände sig familjär på 

arbetsplatsen, men märkte att några av hens kollegor kanske inte gjorde det. Detta tycker vi tyder 

på att denna person är medveten om att andra inte trivs lika mycket som hen, och att personen i 

fråga har så pass stort intresse för sitt arbete att hen inte uppfattar några störsmål. Utifrån denna 

information hade denna person kunnat placeras i det tredje presenterade perspektivet, 

omfamnandeperspektivet då hen omfamnar sitt arbete och verkar integrera det totalt med sitt 

privata liv. Dock är denna person också den som talar gott om tydliga gränser och familj. Hen 

tillåter sig själv att prioritera privata ärenden på arbetet, samt tydligt påvisar att denne prioriterar 

sitt privatliv på fritiden. 

 

" Det är inga problem… Jag har som sagt telefonen på dygnet runt och svarar när någon ringer. 

Men jag kan också säga att, "det tar vi imorgon" eller "jag ringer om en stund, jag äter med 

barnen". (intervju 6, s. 61, rad 68). 

 

Samtliga intervjuer har liknande resultat, där personer som först verkar te sig åt ett perspektiv för 

att sedan beblandas med något annat. Därför tycker vi oss inte riktigt kunna validera den teori 

som tidigare presenteras under rubriken 2.5 "Perspektiv och strategier av Work Life Balance", då 
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perspektivens attribut verkar existera fast gränserna är otydliga och det är inte möjligt att placera 

in en person i just ett perspektiv. 

5.2 Effekter på Work Life Balance av Office Home Smartphone 

Vi lyckades hitta effekter i användandet av smartphonen inom verksamheten. Det framkom 

tydligt att smartphonen, i form av OHS, påverkat hur stor del av privatlivet som används till 

arbetsrelaterade ärenden och tvärt om. Vi blev dock överraskade att det inte var fler 

intervjupersoner som hade negativa erfarenheter av smartphonen i arbetet, d.v.s. som kände 

stress av smartphonen och att ständigt vara kontaktbar. 

 

Det som var väntat var de områden där smartphonen användes i arbetssyfte, med detta menar vi 

mailfunktion, samtal och kalender. Det kändes som att personerna vi intervjuade själva fick mer 

insikt till deras eget användande under intervjun, något som de inte tänkt på tidigare. Det var 

flera faktorer som vi inte riktigt lagt någon större teoretiskt vikt i som kom upp under 

undersökningen, saker som spelade stor roll i hur anställda uppfattar situationer. Till exempel vid 

frågan “Känner du ett större eller mindre behov att vara behövd och tillgänglig, tack vare din 

Smartphone?” (kapitel 4.7 “Frågor och Motivering”) så fick vi svaret att det berodde jättemycket 

på vilken projektfas och arbetsfas de anställda befann sig i just då. Det framkom även att 

projektkulturen i olika projektgrupper spelade stor roll när det handlade om att känna stress och 

press utifrån smartphonen.  

 

I vårt teorikapitel lyfter Yun et al. (2012) fram att smartphonen kan vara ett starkt verktyg för 

nyckelpersoner i en verksamhet. Denna uppfattning fick vi fram i vår undersökning då bland 

annat en intervjuperson (intervju 1, s. 39, rad 41) med en projektledartitel till projekt i utlandet 

använde smartphonen för att maila utanför arbetstimmarna, detta på grund av tidsskillnaden 

mellan projektets parter.  

5.3 Strategi för Work Life Balance och Office Home Smartphone 

Vi blev ganska förvånade när vi fick veta att de anställda inte kände till att det fanns någon direkt 

policy gällande smartphoneanvändning i verksamheten, utan endast att ett mail skickades ut till 

de anställda gällande månadskostnaden för abonnemanget. Vi tror att det har att göra med att det 

inte finns något erkänt problem i företaget, men om komplikationer skulle uppstå så kommer 

förhoppningsvis åtgärder, som till exempel etablerandet av en policy, att vidtas. Vi tycker dock 

att det var bra att samtliga intervjupersoner uppfattade arbetsplatsen som familjär. Vi tolkar detta 

som att företaget gör ett försök att efterlikna den strategi av Sarker et al. (2012) som tidigare i 

kapitel 2.5.5 "Strategier" kallas för integrationsstrategin. Detta tror vi är ett försök att bidra till en 

bättre WLB eftersom skillnaden mellan arbetsplatsens miljö och hemmets inte blir lika tydliga. 

 

En person nämnde att denne utnyttjade flextiden för att stödja sin arbetsbalans, detta är 

någonting som tidigare har tagits upp av Kumar & Chakraborty (2013) i kapitel 2.4 "Uppnå en 
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god Work Life Balance". Vi tolkar detta som att företaget försöker att främja WLB för sina 

anställda genom att ge dessa möjligheten att förhålla sig mer flexibel genom flextider. 

I undersökningen framgick inte heller några indikationer på att det fanns fler strategier utom de 

ovannämnda för att förena olika typer av arbetsperspektiv (kapitel 2.5, "Perspektiv och strategier 

av WLB"). Undersökningens resultat visar att man arbetar efter projektkultur och kollegor, det 

vill säga att denna anpassning är känslomässigt dynamisk, snarare än specifikt försatt.  

5.4 Sammanfattning av diskussion och analys 

Vi har kommit fram till att OHS kan orsaka en förändring i anställdas WLB, dock finns det olika 

sorter av acceptans vilket beror på personligheten. I denna uppsats har det kommit fram att det 

finns olika typer av perspektiv. Vi har lyckats validera och finna att de perspektiv som har 

presenterats av Sarker et al. (2012) faktiskt kan appliceras på en arbetsplats, dock så 

framkommer de inte så tydligt som Sarker et al. (2012) påstår. Enligt undersökningen så verkade 

gränserna mellan perspektiven vara otydliga och det förekommer ofta att personer anpassat sig 

till mer än ett perspektiv beroende på situationen. Det vill säga att vi har upptäckt att de 

perspektiv som presenterats under kapitel 2.5 "Perspektiv och strategier av WLB" inte stämmer 

överens med verkligheten. Det finns samband gällande hur personer beter sig när de arbetar som 

talar för de olika perspektiven, dock finns det inga samband som talar för att en person specifikt 

är inom ett perspektiv. Det vill säga att en person kan vara alltifrån segmenteringsperspektivet 

till omfamnandeperspektivet samtidigt. Det fanns heller inga indikationer på att de strategier 

eller policys som Sarker et al. (2012) och Yun et al. (2012) presenterade har hjälpt till för att 

skapa en god balans för dessa personer, med det undantaget att integrationsstrategin har 

identifierats. Vi upptäckte även Kumar & Chakrabortys (2013) strategi att låta personal arbeta 

under flextid. Vi upptäckte också att kulturen i projekt och relationen mellan kollegor spelar stor 

roll för WLB, då en god relation och projektkultur verkar påverkat de intervjuades WLB positivt.  

 

De vi intervjuade tycker att det är mer påtagligt att det finns en "open door policy", framförallt 

för att man vill reservera sin fritid främst åt de vitala delarna i det privata livet, så som familj och 

vänner. Vi har även kommit fram till att det spelar roll hur lång tid en person har varit anställd i 

företaget, eftersom de då vet vilka saker som kan prioriteras samt vad som kan vänta. Vi tror att 

anställda hade upplevt mer stress som nyanställd utan denna vetskap, på grund av OHS. 

Det framkommer av de intervjuade att de kan uppstå en viss press av att ständigt vara kontaktbar, 

men att flexibiliteten av att kunna arbeta utanför kontoret främjar de anställdas WLB mer än vad 

pressen hämmar den.  
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6 Slutsats 

Svaret på vår forskningsfråga "Hur stämmer de teorier presenterade av Sarker et al. (2012) och 

Yun et al. (2012) överens med en kvalitativ empirisk undersökning?" är att; Yuns et al. (2012) 

teorier att OHS kan påverka WLB stämmer. Dock är denna inverkan inte så stor som tidigare 

undersökningar har påvisat (Sarker et al., 2012; Yun et al., 2012). Anställda uppskattar snarare 

flexibiliteten av OHS än att de känner stress av att alltid vara tillgängliga. Det spelar heller inte 

någon roll vilket av de perspektiv, som Sarker et al. (2012) har presenterat, en anställd förhåller 

sig till. Denna slutsats dras då vi kunnat identifiera de faktorer som presenteras i de olika 

perspektiven, men inte kunnat knyta en person till just ett specifikt perspektiv. 

Vad som också kan konstateras är att Sarkers et al. (2012) integrationsstrategi verkar vara 

effektiv, då den har fått anställda att känna sig hemmastadda på arbetsplatsen. Även Kumar & 

Chakrabortys (2013) strategi om flextid kunde identifieras. Utöver dessa strategier verkar själva 

samarbetet snarare vara utformat på mjuka kriterier, så som kultur mellan kolleger och i 

projektgrupper. 

 

Således tycker vi att vårt syfte "att testa teorier från Sarker et al. (2012) och Yun et al. (2012) 

genom att pröva dessa i en empirisk undersökning.“ har uppfyllts. 

 

Slutligen menar vi att de teorier som har tagits fram av Yun et al. (2012) och Sarker et al. (2012), 

delvis är legitima. Med delvis menar vi att en del av författarnas teorier stämmer överens med 

vår empiri, dock inte fullständigt, så som undersökningen har visat. Vissa teorier har heller inte 

kunnat identifieras. Därför anser vi att dessa teorier bör testas i en mer omfattande kvalitativ 

undersökning. Detta för att ett större djup över en större kvantitet vilket kan bidra till tydligare 

svar på frågan om policys och strategier, huruvida relationer och kultur spelar roll för de 

anställdas WLB samt bekräfta de resultat som denna uppsats har uppnått. Vi anser också att det 

finns faktorer som är utelämnade, till exempel vilken situation den anställda befinner sig i och 

företagets kultur. Detta är något som vi anser skall beaktas i framtida undersökningar av denna 

typ. 
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Bilaga 1: Transkribering av intervju 1 1 

I: Intervjuaren 2 

P: Intervjupersonen  3 

 4 

I: Hej, tack för att du tog din tid att delta i intervjun. 5 

 6 

P: Nöjet är mitt! 7 

 8 

I: Lite inledande så vill jag börja med att berätta att vi skriver examensuppsats på vårt sista år på 9 

universitetet i Lund. Denna handlar om balansen mellan privatlivet och arbetslivet samt hur den 10 

har påverkats av smartphonen, detta med ett sikte på arbetslivet. 11 

 12 

P: Det låter intressant! 13 

 14 

I: Vi undrar först och främst vilken roll du har här på företaget? 15 

 16 

P: Jag arbetar som global chef gällande testacceptans, framförallt i utlandet. Så jag har hand om 17 

de utländska kontakterna både i öst och väst. 18 

 19 

I: Okej, det låter som en hel del ansvar då? 20 

 21 

P: Ja, det är många bollar i luften! 22 

 23 

I: Förstår det! Lite allmänt om frågorna är att de första ett till sju är för att identifiera lite vilket 24 

arbetsperspektiv du är i, sen de resterande åtta till 16 gäller mer det användningen av 25 

smartphonen. 26 

 27 

P: Okej okej, det låter bra! 28 

 29 

I: Så det är bara att börja. Hur viktigt tycker du det är att förhålla sig till 40 arbetstimmar i 30 

veckan? 31 

 32 

P: För mig så gäller inte de timmarna speciellt mycket eftersom vi är en så pass global enhet så 33 

blir det lätt över 40/h i veckan med tanke på tidsskillnaden. Men jag har inget problem med att 34 

jobba över dessa timmar. 35 

 36 

I: Nej, det känns logiskt. 37 

 38 

I: Hur mycket uppskattar du att du arbetar i veckan via din smartphone?  39 
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 40 

P: Ungefär 30 minuter per dag. Det är mest för att kolla mail och liknande på morgonen, för då 41 

har projektgruppen i utlandet hunnit arbeta sex timmar ungefär. Men sen blir det ofta en stund 42 

när jag kommer hem också. 43 

 44 

I: Okej, så då är det viktigt att följa upp med dem om de har kontaktat dig. 45 

 46 

P: Precis. 47 

 48 

I: Anser du att din arbetsplats är familjär? 49 

 50 

P: Ja absolut. 51 

 52 

I: I vilken utsträckning har du din smartphone med dig? Hur ofta, det vill säga? 53 

 54 

P: Alltid, verkligen alltid. Den ligger bredvid mig när jag sover. 55 

 56 

I: En liten följdfråga där, hur skulle du känna om du glömde ta med dig din smartphone när du 57 

gick hemifrån? 58 

 59 

P: Det beror lite på situationen, om det är en vanlig arbetsdag så skulle det känns som att 60 

någonting saknades. Dock så känner jag att det är mer för min egen skull än företagets, eftersom 61 

jag vill bistå folk som kontaktar mig. 62 

 63 

I: Aha, så du känner att det är lättare om du skulle glömt den på till exempel semestern? 64 

 65 

P: Ja, det är lättare när det är ett tillfälle där företaget inte skall behöva kontakta en. 66 

 67 

I: Okej. Hur är känslan för dig att ständigt vara kontaktbar? 68 

 69 

P: Den kan vara jobbig, men det beror ju helt på. Som jag sa innan så är det mest för min egen 70 

skull, så det är ju skönt i det sammanhanget. 71 

 72 

I: Jaja, nej då kan det vara skönt att koppla bort lite emellanåt. 73 

 74 

I: Hur tolkar du ordet “framgångsrik”? 75 

 76 

P: Med ett ord… Lycka, skulle jag vilja säga. 77 

 78 

I: Bra svar!  79 
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 80 

P: Tackar. 81 

 82 

I: Om du skulle beskriva ett scenario själv, där du beskriver en situation när du använder din 83 

smartphone till arbetsrelaterade saker. 84 

 85 

P: Menar du i privatlivet då, eller? 86 

 87 

I: Ja, precis.  88 

 89 

P: Det är ju först och främst för att kolla mailen på morgonen om de utländska kontoren har 90 

skickat något, men sen förekommer det ju också att man ringer till kolleger utanför arbetet också 91 

så klart. 92 

 93 

I: Okej okej. Vi har ju redan frågat om du använder din smartphone för arbetsrelaterade ärende i 94 

privatlivet, men förekommer det tvärtom också? Att du använder din smartphone för privata 95 

ärende på kontoret till exempel? 96 

 97 

P: Det är klart det förekommer. Till exempel så kollar jag uppdateringar på Facebook gällande 98 

min karateförening, barnens fotbollsträningar eller liknande. Men det är mest bara för att 99 

kontrollera. Annars försöker jag undvika det.  100 

 101 

I: Förekommer det ofta?  102 

 103 

P: Inte ofta skulle jag säga. Som sagt så är det mest i kontrolleringssyfte.  104 

 105 

I: Tycker du att smartphonen har ökat din möjlighet att vara flexibel på arbetsplatsen och i 106 

privatlivet?  107 

 108 

P: Ja, det tycker jag absolut! I och med att man kan skaffa sig en snabbare överblick med hjälp 109 

av smartphonen.  110 

 111 

I: Tycker du då att arbetsbördan har ökat i samband med detta? 112 

 113 

P: Nej, det tycker jag inte. Jag har ju använt smartphonen i arbetet så pass länge att jag kan 114 

reglera ganska bra hur mycket som skall göras utanför kontoret så att säga. Men jag tror säkert 115 

att det finns folk som har uppfattningen om att arbetsbördan har ökat, eller iallafall att den blivit 116 

förändrad.  117 

 118 
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I: Tycker du att du har fått mer eller mindre fritid med tanke på flexibiliteten som smartphonen 119 

erbjuder?  120 

 121 

P: Jag skulle säga samma sak här som gällande arbetsbördan. Jag har inte uppfattat någon direkt 122 

förändring, men det finns säkert folk som har det. 123 

 124 

I: Nej, det är sant att folk som är oerfarna med smartphonen i arbetssyfte kan uppfatta det 125 

annorlunda. Känner du att din produktivitet har ändrats i samband med din smartphone?  126 

 127 

P: Det är klart att det har blivit smidigare nu, men den är också relativt oförändrad så när som på 128 

det.  129 

 130 

I: Skulle du säga att du har ett mindre eller större behov att vara behövd och tillgänglig i 131 

samband med din smartphone? Det knyter kanske lite till det du berättade innan gällande att det 132 

var mer för din egen skull. 133 

 134 

P: Ja precis. Men det är såklart väldigt händelsestyrt. Vet jag att folk jobbar på någonting och det 135 

krävs att jag stämmer av med dem så ökar såklart behovet.  136 

 137 

I: Gäller det också med saker som du vill hinna göra? 138 

 139 

P: Ja. Det styrs också av händelser och beror mycket på situationen i sig. 140 

 141 

I: Okej. Sista frågan: Känner du till om det finns någon policy gällande smartphoneanvändandet 142 

på ditt företag? 143 

 144 

P: Nej, det känner jag inte till. 145 

 146 

I: Okej, det var alla frågor. Får tacka så mycket för att du ville ställa upp! 147 

 148 

P: Varsågoda! Lycka till med uppsatsen! 149 

 150 

I: Tack151 
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Bilaga 2: Transkribering av intervju 2 1 

I: Intervjuaren 2 

P: Intervjupersonen 3 

 4 

I: Hejsan! Tack för att du tog tid att vara med och svara på lite frågor! 5 

 6 

P: Ingen fara! Vad är det ni läser? 7 

 8 

I: Systemvetenskap i Lund, vi tar examen i sommar nu! 9 

 10 

P: Aha okej, spännande! 11 

 12 

I: Japp, vi har lite segervittring nu.  13 

 14 

I: Vi håller på att skriva vår examensuppsats nu som handlar om Work Life Balance, alltså 15 

samspelet mellan arbetslivet och privatlivet. Vi kikar då på hur smartphonen har påverkat denna i 16 

företagssyfte.  17 

 18 

P: Okej, låter intressant! 19 

 20 

I: Ja, vi har båda kommit in bra i ämnet tycker vi. 21 

 22 

I: Tänkte börja med att fråga vilken roll du har i företaget? 23 

 24 

P: Jag jobbar som projektledare inom vår mjukvara och har hand om kvalitén där.  25 

 26 

I: Okej okej, hur noga tycker du det är att hålla sig till 40 timmar i veckan gällande arbetstid? 27 

 28 

P: Jag tycker inte det är så viktigt. Det är ofta man jobbar över, men det hamnar ju på flexen sen. 29 

Men det är klart att det beror på, ibland kanske man måste gå tidigare och då vet man att det är 30 

något som man jobbat in sen tidigare. Jag tycker det känns bra som det är nu. 31 

 32 

I: Så det är bra att veta att man kanske jobbat över en del förra veckan när det gäller ärenden på 33 

arbetstid? 34 

 35 

P: Ja, precis. 36 

 37 

I: Utanför kontoret, hur mycket använder du din smartphone i arbetsrelaterade aktiviteter? En 38 

ungefärlig siffra.  39 



Nu plingar det igen, härligt väl?  Sörensen & Wannö Söderberg 
 

43 

 

 40 

P: Jag skulle säga ungefär en timme per dag. Men det är mest för att kolla mailen och kalendern.  41 

 42 

I: Anser du att din arbetsplats är familjär?  43 

  44 
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 45 

P: Ja, det tycker jag!  46 

 47 

I: Okej, så bra! Hur ofta skulle du säga att du har med dig din smartphone? 48 

 49 

P: Hela tiden, så man känner ju sig lite bunden till den. Men jag brukar vara flitig med att inte ha 50 

den med mig på semestern så mycket.  51 

 52 

I: Vad är din generella känsla av att vara ständigt kontaktbar?  53 

 54 

P: Jag har både en privat och en arbetsbunden smartphone, så jag har ingen direkt åsikt kring det. 55 

Det är klart att vissa kollegor har mitt privatnummer också om de skulle behöva nå mig, men det 56 

är ingenting jag tycker är negativt. 57 

 58 

I: Okej, nej det måste vara ett bra sätt att avgränsa det lite.  59 

 60 

P: Ja, det tycker jag! 61 

 62 

I: Hur skulle du beskriva ordet “framgångsrik”? 63 

 64 

P: Ja du… Jag skulle nog beskriva det som att uppnå de mål som du själv har satt upp. Det är att 65 

vara framgångsrik för mig. 66 

 67 

I: Menar du både i privatlivet och arbetslivet? 68 

 69 

P: Ja, absolut! 70 

 71 

I: Vi tänkte att vi skulle be dig måla upp ett scenario där du använder din smartphone i privatlivet 72 

till arbetsrelaterade uppgifter. 73 

 74 

P: Okej, nej men det är mest på bussen på väg till jobbet. Att kolla mailen och kalendern där är 75 

någonting jag gör i princip varje morgon. Det kommer ju in mail under natten och det är ett bra 76 

tillfälle att stämma av om det skulle vara något viktigt. 77 

 78 

I: Använder du din arbetstelefon för privata saker på arbetsplatsen? 79 

 80 

P: Ja, det händer. Men det är ju när man hinner, om det inte är något viktigt så tar jag hand om 81 

det när jag hinner. Det är ofta privata samtal som kommer in. 82 

 83 

I: Tycker du att smartphonen ökar din möjlighet att vara flexibel på? 84 
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 85 

P: Det tycker jag absolut! Sen man kan hantera saker på smartphonen som man kan idag, så tar 86 

jag med min dator till färre ställen till exempel. Det är klart, man kan inte skapa Power Point-87 

presentationer på telefonen, men den stödjer ju andra funktioner.  88 

 89 

I: Det är klart.  90 

 91 

I: Tycker du att arbetsbördan har ändrats i samband med den flexibilitet som smartphonen 92 

erbjuder? 93 

 94 

P: Kanske inte arbetsbördan i sig, men det är säkert så att man förväntas svara på mail oftare. Det 95 

kan bli en ökad press där.  96 

 97 

I: Tycker du att du har fått mer fritid utanför jobbet i samband med smartphonen? Med tanke på 98 

flexibiliteten då.  99 

 100 

P: Jag tyckte att man fick mindre fritid i början, att det var svårare att koppla bort då. Men med 101 

tiden så lärde man sig reglera det, och nu anser jag att den har ökat lite. Detta beror ju också på i 102 

vilken projektfas man är och hur mycket som ska göras. 103 

 104 

I: Känner du att du har blivit mer produktiv på arbetsplatsen tack vare smartphonen? 105 

 106 

P: Ja, absolut. I och med att det har blivit smidigare att utföra vissa uppgifter.  107 

 108 

I: Känner du ett större eller mindre behov av att vara tillgänglig på grund av din smartphone?  109 

 110 

P: Det är lite som jag sa innan, att folk förväntar sig att man svarar på mail snabbare. Men det 111 

gäller att inte arbeta efter mailen, utan först göra det man skall göra som man planerat. Sen ta itu 112 

med de mail som har kommit.  113 

 114 

I: Känner du en ökad eller minskad press på saker som du vill hinna göra i samband med 115 

smartphonens flexibilitet? Även att ständigt vara kontaktbar? 116 

 117 

P: Det beror på vilken projektfas man är i. Om det är något som verkligen krävs att göras klart så 118 

känner man ju en press. Men det leder lite tillbaka till förväntan på mailen här också.  119 

 120 

I: Ja, det hänger lite ihop. Men det beror alltså på omständigheterna? 121 

 122 

P: Ja, är det mycket att göra och man känner sig stressad, så kan lätt en känsla av att man vill 123 

hinna klart saker dyka upp också. 124 
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 125 

I: Sista frågan: Känner du till om ditt företag har någon policy gällande smartphoneanvändande? 126 

 127 

P: Nej, det känner jag faktiskt inte till… 128 

 129 

I: Okej, det var allt! Tack så mycket för att du ställde upp! 130 

 131 

P: Tack själva! 132 
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Bilaga 3: Transkribering av intervju 3 1 

I: Intervjuaren 2 

P: Intervjupersonen 3 

 4 

I: Vi skriver just nu en uppsats om balansen mellan arbetslivet och privatlivet med fokus på 5 

smartphone. 6 

 7 

P: Aha, intressant! 8 

 9 

I: Ohja! Så vi tänkte då först fråga, vad är din roll? 10 

 11 

P: Jag jobbar som projektledare för mjukvaruprojekt. 12 

 13 

I: Alright! Vi går vidare direkt. Hur noga tycker du det är att man förhåller sig till de utsatta 14 

arbetstimmarna? 15 

 16 

P: Det är lite varierande, ibland arbetar men 35 - 40 timmar i veckan, och ibland mycket mer än 17 

så. Beroende lite på vilken fas man befinner sig i projektet. 18 

 19 

I: Okej, tycker du det är jobbigt när det blir mer eller mindre? 20 

 21 

P: Nej, det spelar ju förstås också roll… det får ju vara inom vissa ramar, så att det inte blir 22 

överdrivet. Man måste få tid att varva ner också. 23 

 24 

I: Hur mycket skulle du uppskatta att du arbetar nu? 25 

 26 

P: Ca 50 timmar. 27 

 28 

I: Hur mycket av de extra 10 timmarna är med en smartphone? 29 

 30 

P: Jag skulle uppskatta en 15 minuter per dag, utöver telefonkonferenser och så. Beror lite på 31 

projektet, och vilka länder man samarbetar med. 32 

 33 

I: Tycker du att det är familjärt på din arbetsplats? 34 

 35 

P: Ja det tycker! Dock har jag inte arbetat här så länge, endast två år. 36 

 37 

I: I vilken utsträckning har du med din smartphone? 38 

 39 
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P: Den har jag med mig överallt, spelar ingen roll var jag är någonstans.  40 

 41 

I: Ligger bredvid sängen även när du sover? 42 

 43 

P: Ja det gör den ju. Men jag kollar inte mailen på natten! 44 

 45 

I: Om du inte skulle ha med din smartphone, hur skulle det kännas? 46 

 47 

P: Det skulle kännas tomt. 48 

 49 

I: Vad är din generella känsla inför att vara ständigt kontaktbar? 50 

 51 

P: Det är en svår fråga! Jag tycker att det är okej att alltid vara det. Men det ska även vara okej  52 

att säga nej, eller inte svara. Man ska få bestämma lite själv. 53 

 54 

I: Hur tolkar du ordet framgångsrik? 55 

 56 

P: Personligt eller jobb? 57 

 58 

I: Precis hur du vill! 59 

 60 

P: Hmm, ja att man uppnår sina mål och är omtyckt. Att man trivs, och skapar goda relationer. 61 

 62 

I: Det är ett jättebra svar! 63 

 64 

I: Vi tänkte även att du skulle få utforma ditt eget scenario, när du använder din mobil i 65 

arbetssyfte, utanför tjänsten? 66 

 67 

P: Alltså, det kan vara att man tar emot telefonsamtal, det händer ofta för mig. Eller att man går 68 

runt där hemma och svarar på mail. Jag uppdaterar inte min jobbmail manuellt… men om jag 69 

sitter och har tråkigt i soffan, så kan jag uppdatera och kolla. Det händer nog några gånger på en 70 

kväll. 71 

 72 

I: Okej, så då kan vi ju fastställa att du använder din smartphone i arbetssyfte på privat tid. Gör 73 

du även tvärtom? Att du på jobbet tar emot privata ärenden?  74 

 75 

P: Ja det händer. 76 

 77 

I: I vilken utsträckning sker det? 78 

 79 
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P: Ja, inte så ofta. Det är mer om frun ringer, eller om man ska kontrollera läkarbesök typ. 80 

 81 

I: Tycker du att smartphonen har påverkat din flexibilitet? 82 

 83 

P: Ja, ja det gör den. 84 

 85 

I: På både arbetsplatsen och i privatlivet? 86 

 87 

P: Ja. 88 

 89 

I: Ja. 90 

 91 

I: Då har vi vidare… har arbetsbördan ändrats med smartphonen? 92 

 93 

P: Den har ökat. 94 

 95 

I: Den har ökat ja, tycker du då att det spelar in på din fritid? Minskat eller ökat då vill säga? 96 

 97 

P: Det är svårt att säga… Det blir nog säkert rätt mycket detsamma. Dock hade det nog varit 98 

jobbigare utan smartphonen, då har jag behövt ta hem datorn och starta upp den och så. Då hade 99 

jag säkert arbetat en hel dag. Smartphonen gör nog det lättare, eftersom att man då blir så 100 

flexibel. 101 

 102 

I: Ja, intressant! Tycker du att smartphonen har påverkat din produktivitet på arbetet? 103 

 104 

P: Nej det tycker jag inte. Man kan kontrollera och uppdatera sig mer, men det finns inte mer tid 105 

att ge något riktigt svar direkt. 106 

 107 

P: Känner du ett större behov av att vara behövd? 108 

 109 

I: Ja, så är det nog. Att man känner att man ibland måste svara. 110 

 111 

I: Känner du då alltså en ökad press på dig, att arbeta utanför arbetstimmarna?  112 

 113 

P: Ja men det måste vara ett ja där. Man vill ju gärna samarbeta med sina kollegor. 114 

 115 

I: Så det anpassas lite efter projektgruppen? 116 

 117 

P: Ja så är det. Det beror lite på kulturen i gruppen. 118 

 119 
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I: Okej, då kom vi till den sista frågan här. Vet du om det finns någon speciell policy för 120 

smartphoneanvändning här på din arbetsplats? 121 

 122 

P: Vet inte, finns det? 123 

 124 

I: Ja tydligen men det verkar inte vara så känt. 125 

 126 

P: Nej, precis. 127 

 128 

I: Då var vi klara, tack så mycket för dina svar… det kommer verkligen bidra till vår uppsats! 129 

 130 

P: Tack själva, och lycka till med er uppsats! 131 

  132 
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Bilaga 4: Transkribering av intervju 4 1 

I: Intervjuaren 2 

P: Intervjupersonen 3 

 4 

I: Japp! Vi skriver då en examensuppsats angående hur smartphonen har påverkat balansen 5 

mellan arbetslivet och privatlivet! 6 

 7 

P: Japp, okej. 8 

 9 

I: Så det är väl bara att köra igång! Vilken roll har du här på arbetsplatsen? 10 

 11 

P: Jag jobbar som testledare. 12 

 13 

I: Okej. 14 

 15 

I: Hur noga tycker du det är att man arbetar just på de utsatta timmarna, typ 40 timmar i veckan? 16 

 17 

P: Alltså, jag håller mig inte så noga till det. Det blir ofta lite extra i veckan. 18 

 19 

I: Hur känner du inför det? 20 

 21 

P: Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Det viktigaste är att sköta sitt arbete, så får man planera 22 

runt det sen. 23 

 24 

I: Ja precis!  25 

 26 

I: Hur mycket skulle du uppskatta att du arbetar utanför de utsatta timmarna med din 27 

smartphone? 28 

 29 

P: Nu förstår jag inte riktigt? 30 

 31 

I: Alltså, tiden utanför kontoret. 32 

 33 

P: Jaha, då så! Jag arbetar inte så mycket utanför kontoret. Jag har inte ens mobilen på "pling". 34 

Det beror på lite vad det är som händer. Är det något stort på g då kollar man lite extra. Men 35 

händer inget speciellt så kollar jag inte alls. Men säg allt ifrån 0 till 20 minuter per dag.  36 

 37 

I: Jaha, okej. 38 

 39 
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I: Finner du din arbetsplats här familjär? 40 

 41 

P: Ja det tycker jag! De har gjort ett bra jobb att få arbetsplatsen finns här. Sen finns det ju 42 

personer som man tycker mer eller mindre om. Men det är en bra och familjär arbetsplats. 43 

 44 

I: Vad härligt!  45 

 46 

I: I vilken utsträckning har du din smartphone med dig? 47 

 48 

P: Alltid! 49 

 50 

I: Ja det verkar vara rätt så konsekvent här. 51 

 52 

P: Ja det tror jag nog att det är också! 53 

 54 

I: Hur skulle du känna dig utan din smartphone? 55 

 56 

P: Jag skulle nästan känna mig naken, lite obekvämt liksom.  57 

 58 

I: Vad då din generella känsla av att alltid vara kontaktbar? 59 

 60 

P: Det är ingenting som stör mig, ibland kan det bli lite väl mycket plingande. 61 

 62 

I: Ja då kommer vi till kanske en liten skum fråga, men hur tolkar du ordet framgångsrik? 63 

 64 

P: Ja den var lite svår. Vad ska jag säga om den, hmmm… jag vet inte riktigt så, jag tycker att 65 

framgångsrik är när man trivs på sitt jobb och gör bra på sitt jobb och folk uppskattar det jag gör. 66 

Det kan man väl kalla framgångsrikt. Och att man få göra vad man vill. 67 

 68 

I: Ja vi förstår! 69 

 70 

I: Kan du utforma ett scenario som beskriver hur du använder dig av din smartphone utanför 71 

arbetstimmarna? 72 

 73 

P: Ja huvudsakligen är det mailen. Jag tror inte att jag använder så mycket mer. Jo kalendern 74 

använder jag mycket! Där kollar jag hela tiden, även när jag planerar mitt privatliv då också. Så 75 

att man inte dubbelbokar sig. 76 

 77 

I: Okej, spännande! Du är faktiskt den första som nämner kalendern. 78 

 79 
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I: Då går vi från lite person-frågor och går vidare mer på smartphone-frågor. 80 

Vi konstaterade då att du använder din smartphone i arbetssyfte på privat tid, mellan 0 till 20 81 

minuter per dag. 82 

 83 

P: Ja precis! 84 

 85 

I: Händer det även att det blir tvärtom, och i så fall, i vilken utsträckning? 86 

 87 

P: Ja det gör det. Mycket är den sociala biten, att hålla kontakt med folk. 88 

Jag kan planera privat vad som ska hända till helgen, med kompisar och frun och så. 89 

I tid är det svårt att säga hur mycket, men det är mer än 20 minuter. Jag är nog hyfsat aktiv på det 90 

sättet. 91 

 92 

I: Tycker du då att smartphonen har påverkat din flexibilitet, både i arbetslivet och privatlivet? 93 

 94 

P: Ja det tycker jag! Det är ju ingenting som man direkt har reflekterat på. Men det är smidigt 95 

och lätt, den finns alltid i fickan och underlättar verkligen kommunikation och planering. Så är 96 

det ju. Det gäller på båda hållen då också, både privat och i arbetslivet. 97 

 98 

I: Tycker du att arbetsbördan har ändrats tack vare smartphonen? 99 

 100 

P: Nej det tycker jag inte, det är rätt mycket detsamma. 101 

 102 

I: Vad skönt! 103 

 104 

I: Har du fått mer eller mindre fritid tack vare smartphonen? 105 

 106 

P: Nej även där är det nog rätt mycket detsamma, faktiskt. 107 

 108 

I: Okej. 109 

 110 

I: Tycker du att din produktivitet har förändrats tack vare smartphonen? 111 

 112 

P: Hmm, i vissa situationer kanske. Till exempel med kalendern och mailen. Man behöver 113 

liksom inte springa och hämta datorn för att kolla mailen, eller planera eller kolla upp lokaler och 114 

så vidare. 115 

 116 

I: Ja det känner vi igen! 117 

 118 
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I: Känner du ett större eller mindre behov av att vara tillgängliga i och med smartphonen? 119 

 120 

P: Nej det gör jag nog inte, vi arbetar så pass nära i våra projekt att det spelar ingen roll. 121 

 122 

I: Känns det då mer okej om någon inom projektet tar kontakt med dig utanför arbetstimmarna 123 

än någon utanför? 124 

 125 

P: Nej, nej det gör jag inte. 126 

 127 

I: Okej! 128 

 129 

I: Känner du någon minskad eller ökad stress, tack vare din smartphone? 130 

 131 

P: Nej, inte direkt att man inte hinner med. Snarare att det kan vara lite stressigt att man har 132 

mailen i telefonen. Att när det är väldigt aktivt att man då går in och kollar mailen på privat tid 133 

och så. Jag tycker inte att det är jättejobbigt, men det är klart att det skapar en viss stress. 134 

 135 

I: Ja, ja. 136 

 137 

I: Då har vi bara vår sista fråga kvar här… Känner du till om det finns någon policy? 138 

 139 

P: Ja det har vi! 140 

 141 

I: Jaså, vad säger den? 142 

 143 

P: Ja du, en himla massa! Jag har ingen stenkoll på den. Men om man tittar på det så har man en 144 

överenskommelse med sin chef över huruvida mycket man kan använda sin smartphone privat. 145 

Man får även hem redovisning på hur mycket man kostar, och därför känner jag i alla fall inte 146 

något problem över att använda min smartphone som jag gör. 147 

 148 

I: Okej. 149 

 150 

I: Ja det var det hela. Tack så mycket för att du vill ställa upp! 151 

 152 

P: Det var så lite så, lycka till! 153 

  154 
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Bilaga 5: Transkribering av intervju 5 1 

I: Intervjuaren 2 

P: Intervjuperson 3 

 4 

I: Hejsan, välkommen hit! 5 

 6 

P: Tack så mycket! 7 

 8 

I: Ja, vi skriver då en examensuppsats gällande Work Life Balance och hur smartphonen har 9 

påverkat denna i företagssyfte. 10 

 11 

P: Okej, intressant! 12 

 13 

I: Tänkte börja med att fråga vilken roll du har här på företaget? 14 

 15 

P: Jag jobbar som projektledare i mjukvaruprojekt. Jag jobbar främst i den fasen där vi rullar ut 16 

mjukvaror till operatören. 17 

 18 

I: Okej, det låter intressant! 19 

 20 

I: Hur noga tycker du det är att förhålla sig till 40 arbetstimmar i veckan? 21 

 22 

P: Då måste jag fråga, är det på jobbet eller utanför jobbet? 23 

 24 

I: På jobbet då. 25 

 26 

P: Aha okej, hur noggrant… Hur menar ni? 27 

 28 

I: Om du känner att du jobbar två timmar över, tycker du då att det är jobbigt? 29 

 30 

P: Nej, det tycker jag inte. Det är så det är på arbetsplatsen här. I och med att vi har olika 31 

intensiva perioder, så man får anpassa tiden efter det. 32 

 33 

I: Ja, precis. 34 

 35 

I: Det är bara att gå vidare, hur mycket uppskattar du att du arbetar i veckan, om man säger 36 

utanför arbetsplatsen med din smartphone? 37 

 38 
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P: Per vecka, om jag räknar varje dag, så lägger jag nog en kvart om dag. Med mail och lite 39 

planering. 40 

 41 

I: Känner du att det är familjärt här? 42 

 43 

P: Med familjärt så menar du… 44 

 45 

I: Alltså du känner ingen direkt ångest för att gå hit, du vet var du har din kaffekopp till exempel. 46 

 47 

P: Haha, ja det tycker jag. För att vara ett sådant stort företag så tycker jag att det är familjärt. 48 

 49 

I: Okej okej! 50 

 51 

I: Hur ofta har du din smartphone med dig? 52 

 53 

P: Alltid. Till och med bredvid sängen, jag har precis fått ett armband där man kan kontrollera 54 

sömnen och det tycker jag är ganska spännande! 55 

 56 

I: Om du skulle glömma telefonen hemma, skulle du känna att det var något som saknades? 57 

 58 

P: Ja verkligen. Jag skulle känna mig tom utan telefonen, eller att det är tomt att inte ha den med 59 

sig. Vi har ju möjligheten att använda den privat också och det blir ju att man tar den med sig 60 

överallt. Det är dessutom min enda klocka, haha! 61 

 62 

I: Haha, nej det är ju så! 63 

 64 

I: Hur skulle du tolka ordet “framgångsrik”? Om du får tolka det helt fritt. 65 

 66 

P: Framgångsrik… Då kan man kombinera hälsa, familj och arbete på ett balanserat och klokt 67 

sätt. Det är framgångsrikt för mig, det handlar inte om pengar utan om att må bra. 68 

 69 

I: Sen tänkte vi att du skulle vilja måla upp ett scenario där du använder din smartphone till 70 

arbetsrelaterade saker i privatlivet. 71 

 72 

P: Det kan ju vara om jag måste flexa ut för att hämta barnen av någon anledning. Och då har jag 73 

telefonen med mig och har möjlighet att ta ett jobbsamtal på vägen hem. Det kan också vara att 74 

jag har ett telefonmöte i bilen, men det är framförallt om min man kör så kan jag prata i telefon. 75 

 76 

I: Vi har pratat lite om att ha smartphonen i privatlivet till arbetsuppgifter, men hur är det med att 77 

använda telefonen i arbetet till privata saker? 78 
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 79 

P: Det är både och, ibland har jag möjlighet så har jag att boka en tandläkartid eller läkartid för 80 

barnen till exempel. Så det händer absolut. 81 

 82 

I: Och när du är ledig? 83 

P: Då kan jag absolut ta samtal. Jag blir så himla nyfiken om jag får ett samtal till exempel 84 

klockan 10 på kvällen så måste det ju vara viktigt!  85 

 86 

I: Haha, ja det är klart. 87 

 88 

P: I och med att det kanske kommer påverka min arbetsdag, så är det lika bra att ta det samtalet. 89 

 90 

I: Tycker du att din smartphone ökar din möjlighet att vara flexibel på? 91 

 92 

P: Ja, det gör den ju. Både i arbetslivet och privatlivet. 93 

 94 

I: Precis. 95 

 96 

P: Just för att jag har tillgång till både mail och kalender. Finns alltid tillgänglig. 97 

 98 

I: Tycker du då att arbetsbördan har ökat? 99 

 100 

P: Om jag hade börjat på ett nytt jobb så hade jag nog uppfattat det som mer stressande, men i 101 

och med att jag har jobbat här så pass länge så kan jag avgöra mer vad som behövs göras nu och 102 

vad som kan vänta. Men det är beroende på situationen. 103 

 104 

I: Känner du att du måste ta ett samtal om det ringer? 105 

 106 

P: Nja, inte måste. Är man upptagen med träning, föräldramöte eller liknande så svarar jag inte, 107 

men världen går ju inte under för det. Men har jag möjlighet att svara så gör jag det. 108 

 109 

I: Känner du en större press över saker som du vill hinna göra? 110 

 111 

P: Nej egentligen inte, vi har ju flextid som man kan utnyttja på dagarna. Och sen har jag en 112 

väldigt bra chef och kollegor som man lätt kan komma överens med om man behöver gå ännu 113 

tidigare. Särskilt om man är tvåbarnsföräldrer och måste hämta och lämna till aktiviteter och 114 

sånt.  115 

 116 

I: Sen om du känner till om det finns någon policy gällande smartphoneanvändandet? 117 

 118 
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P: Ja, dom skickade ut någon påminnelse då och då angående det. Det står något i stil med att du 119 

har rätt att använda telefonen med ditt jobb-sim och kan ta kritiska samtal, men det ska vara en 120 

balans. Man får ett meddelande också när man passerar månadskonstanden för telefonen.  121 

 122 

I: Men det var i stort sätt allt! 123 

 124 

P: Okej, då får jag tacka för mig. 125 

 126 
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Bilaga 6: Transkribering av intervju 6 1 

I: Intervjuaren 2 

P: Intervjupersonen 3 

 4 

I: Vi kör då en examensuppsats gällande balansen mellan privatliv och arbetsliv och 5 

smartphonen. 6 

 7 

P: Japp. 8 

 9 

I: Ja, så då går vi på första frågan… Vad är din roll här? 10 

 11 

P: Jag jobbar med kvalitet, med våra större partners i Europa. 12 

 13 

I: Vad intressant! 14 

 15 

I: Hur noggrant känner du att det är att du håller dig till de 40 timmarna man arbetar i veckan? 16 

 17 

P: Jag skulle vilja säga att det inte alls är så noggrant. Det blir ju aldrig mindre än 40 timmar. 18 

 19 

I: Det blir inte det? 20 

 21 

P: Nej. Ibland kan man ju till exempel få lite dåligt samvete om man går och klipper sig på 22 

arbetstid eller liknande. Men då vet man att man oftast har lite tid på pluskontot så att säga, 23 

eftersom att man har arbetat hemifrån och så. 24 

 25 

Så nej jag tycker inte att det är så viktigt, men det måste finnas någon sorts form av balans. 26 

 27 

I: Så 45 eller 40 timmar spelar inte så mycket roll? 28 

 29 

P: Nej, jag arbetar uppskattningsvis 50 till 55 timmar i veckan så. 30 

 31 

I: Oj, det lät mycket. 32 

 33 

I: Hur mycket uppskattar du att du använder dig av din smartphone när du då arbetar över? 34 

 35 

P: Nu har jag likställt telefon och platta. Eftersom att jag har valt att inte ha mailen i mobilen 36 

utan på plattan. Den fysiska övertiden blir mellan 5 till 10 timmar, och resten är då mobilen eller 37 

plattan. Det vill säga allt från 0 till 5 timmar i veckan.  38 

 39 
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I: Okej. 40 

 41 

I: Tycker du att din arbetsplats är familjär? 42 

 43 

  44 
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 45 

P: Det är blandat. Vissa platser, till exempel här vi sitter nu, har man lyckats väldigt bra med. 46 

Men sen finns det platser där man får anstränga sig mer för att få en så kallad flexible workplace. 47 

Detta på grund av att man inte har någon möjlighet att göra sin arbetsplats personlig. Så det är en 48 

liten utmaning. Då är det viktigare att ha utrymmen man kan fika på, som känns mer som 49 

hemma. 50 

 51 

I: Så det kan alltså vara svårt att känna sig hemma just vid arbetsplatsen, att det blir för mycket 52 

"jobb". 53 

 54 

P: Jag kan känna att jag själv inte har några problem med det, men att det finns andra personer 55 

som nog har det. 56 

 57 

I: I vilken utsträckning har du din telefon med dig? 58 

 59 

P: Alltid! Den är på dygnet runt och året om.  60 

 61 

I: Hur hade det känts om du hade glömt den? 62 

 63 

P: Då vänder jag och hämtar den! 64 

 65 

I: Det är så alltså, hur känner du då inför att alltid vara kontaktbar? 66 

 67 

P: Det är inga problem… Jag har som sagt telefonen på dygnet runt och svarar när någon ringer. 68 

Men jag kan också säga att, "det tar vi imorgon" eller "jag ringer om en stund, jag äter med 69 

barnen". 70 

 71 

I: Man ska alltså alltid kunna ringa, men också vara beredd på ett nej? 72 

 73 

P: Jag precis! Det är så jag förhåller mig till och jag tycker att det fungerar bra. 74 

 75 

I: Ja, härligt! 76 

 77 

I: Hur tolkar du ordet framgångsrikt? 78 

 79 

P: Det är svårtolkat, så därför har jag då tagit det från egna preferenser.  80 

 81 

I: Ja precis? 82 

 83 

P: Jag tycker det är när man gör någonting som man planerat att man ska göra. 84 
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 85 

I: Gäller det då både arbetsliv och privatliv? 86 

 87 

P: Ja det kan vara vad som helst! 88 

 89 

I: Kan du utforma ett eget scenario när du använder dig av smartphonen i arbetssyfte på 90 

privatliv? 91 

 92 

P: Ja ohja. Ett vanligt exempel är att jag tittar över morgondagens planering - möten med mera. 93 

Stämma av om man fått in information som har saknat inför uppkommande uppgifter, samt att 94 

uppdatera genom korta mail om vad som har hänt på senaste. 95 

 96 

I: Ja, då går vi över på lite mer smartphone-frågor då. 97 

 98 

P: Ja? 99 

 100 

I: Som vi redan har sagt använder du dig då av din smartphone eller platta för att arbeta på privat 101 

tid. Gör du även tvärtom? 102 

 103 

P: Det händer, privata mail, kanske kolla upp barnens träning eller liknande. 104 

 105 

I: I vilken utsträckning sker detta? 106 

 107 

P: 10 till 15 minuter om dagen, tror jag. 108 

 109 

I: Har smartphonen förändrat din flexibilitet? 110 

 111 

P: Ja det tycker. 112 

 113 

I: I både privatliv och arbetsliv? 114 

 115 

P: Ja. 116 

 117 

I: Är det då främst planering och så? 118 

 119 

P: Ja, precis. 120 

 121 

I: Okej. 122 

 123 

I: Tycker du att arbetsbördan har förändrats i samband med smartphonen används mer frekvent? 124 
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 125 

P: Ja i viss mån. Tidigare hade man ju inte den möjligheten att svara på mail och så. Det har ju 126 

ökat. Däremot har man nog förskjutit den fysiska arbetsplatsen på senare tiden. 127 

 128 

I: Ja, du menar att man till exempel kan ta den sista arbetstimmen hemma, om det så behövs? 129 

 130 

P: Ja precis.. 131 

 132 

I: Då ska vi se här. 133 

 134 

I: Känner du ett större eller mindre behov av att vara tillgänglig? 135 

 136 

P: Ja det är nog större, det är svårt att säga nej när man har möjligheten. 137 

 138 

I: Tycker du det har förändrat pressen på dig då? Känner du att "nu måste jag leverera" eller mer 139 

"det kan jag ta imorgon"? 140 

 141 

P: Nej det tycker jag nog inte. För den försändningen kom redan när man införde den enkla 142 

mobiltelefonen tror jag (inte smartphone). Därför är jag redan van vid det. Så om man då får ett 143 

samtal eller mail, det blir ingen direkt förändring.  144 

 145 

I: Ja okej, då vad det bara sista frågan kvar. 146 

 147 

P: Nej, du har väl missat fråga 13? 148 

 149 

I: Oj! Det har du rätt i! Känner du dig mer produktivtack vare din smartphone? 150 

 151 

P: Nej! Därför att, i och med att, man har mail på flera ställen nu, gör även att folk skickar flera 152 

mail. Så att inflödet av mail har ökat något enormt, tycker jag. 153 

 154 

I: Så det tar då längre tid att kunna ge svar? 155 

 156 

P: Nja, snarare att det tar längre tid att städa undan för att få fram det man egentligen behöver. 157 

Eftersom att folk idag vidarebefordrar så pass mycket. 158 

 159 

I: Okej, det var väldigt intressant. Det är nog ingenting vi har reflekterat över heller. 160 

 161 

I: Men då kör vi sista frågan nu istället. 162 

 163 
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I: Känner du till om det finns någon policy, angående användning av era smartphones här på 164 

företaget? 165 

 166 

P: Ja det finns det! Kostnadsmässigt finns det en policy. Hur man använder sig av sin 167 

smartphone utomlands och så vidare. Men annars har jag inte fått någon uppfattning om att det 168 

finns någon policy.  169 

 170 

I: Ja det var allt! 171 

 172 

P: Jaha, ja då så! 173 

 174 

I: Tack så mycket för att du ville ställa upp. 175 

 176 

P: Det var så lite så, hoppas att det går bra för er. 177 

 178 

I: Tack!179 
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Bilaga 7: Diskussion sammanställd per intervjuperson 

5.1 Intervju 1 

Se Bilaga 1: Transkribering av intervju 1. 

Vi anser att denna person mestadels har anpassat sig efter ett omfamnandeperspektiv. Detta 

tycker vi eftersom personen inte har några bekymmer med att arbeta över 40 timmar i veckan, 

där det dessutom förekommer ett arbete utanför kontoret med hjälp av smartphonen ca 30 

minuter per dag (Kapitel 2.5 "Perspektiv och strategier"). Detta verkar dock inte som ett 

problem, då personen har vant sig vid detta under så pass lång tid att denne kunnat hitta en 

balans som passar. Denne har inte uppfattat någon direkt ökning av arbetsbördan, dock så anser 

denne att det kan finnas folk som har uppfattningen av att arbetsbördan kan ha ökat genom 

smartphone-användandet. 

Personen anser att smartphonen, i form av OHS, erbjuder en större flexibilitet än förut. Denne 

anser att detta är bra med tanke på den chefsposition som personen har. Det är då enklare att 

kontrollera arbete, maila samt planera dagar med hjälp av telefonen. 

Att använda telefonen i privat syfte på arbetstid förekommer också, men detta är mest när det 

gäller förändringar i olika föreningar som personen är medlem i på fritiden. Dock så görs bara 

detta när det finns tid och tillfälle för det. 

Personen känner inte till om det finns någon policy gällande smartphoneanvänding i företaget, 

vilket nämns i vår artikelsammanställning som ett sätt att reglera användandet och framförallt 

göra anställa medvetna om det.  

5.2 Intervju 2 

Se Bilaga 2: Transkribering av intervju 2. 

Personen tycker att arbetstimmarna överskrider de standardiserade 40 timmarna ganska ofta, men 

ser inget fel med det i och med att det hamnar på flexen. Hen menar på att om man behöver gå 

tidigare någon gång så är det oftast okej i och med att tiden har jobbats in sen innan. Vi har 

identifierat ett överlappandeperspektiv hos personen eftersom denne berättar att hen använder sin 

smartphone utanför kontoret ca en timme till arbetsrelaterade ärenden om dagen (Kapitel 2.5 

"Perspektiv och strategier").  

Dock så verkar hen väldigt nöjd med hur situationen ser ut för tillfället, med tanke på att hen 

vant sig vid att använda OHS till dessa syfte och därmed lärt sig reglera det. De ändamål hen 

använder smartphonen till i arbetssyfte är främst kalender och mailfunktionen, i och med att 

företaget har kontakter utomlands så kan det ha kommit in information angående något viktigt 

under natten. Då är det viktigt att kontrollera det på morgonen, hävdar han.  

Personen anser inte att just arbetsbördan har ökat i samband med OHS och dess flexibilitet, utan 

snarare att kollegor, inklusive hen själv, förväntas svara på mail oftare. Hen använder oftast inte 
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smartphonen i privata ärenden på arbetet, så när som på viktiga saker som kommer in. Men det 

är också bara när det finns tid till det.  

Personen kände inte till någon policy angående smartphoneanvändning på företaget.  

5.3 Intervju 3 

Se Bilaga 3: Transkribering av intervju 3. 

I den här personen tycker vi oss kunna identifiera det omfamnande perspektivet, men med en 

dragning åt det överlappande perspektivet. Detta eftersom att personen i fråga visar att denne 

tydligt uppskattar sitt arbete genom att jobba över cirka tio timmar i veckan, och tycker att det är 

okej att beblanda sitt arbete i det privata livet. Personen har alltid med sig sin telefon, och är 

alltid kontaktbar. Samt verkar personen i sitt svar relatera ordet framgångsrik till arbetet och inte 

det privata livet, vilket vi tycker tyder på att denne inte heller har en klar uppdelning mellan 

arbete och privatliv men vill ha ett stort fokus på arbetslivet. Dock är det påtagligt att personen i 

fråga tycker att det ska finnas en balans där mellan (Kapitel 2.5 "Perspektiv och strategier"). 

Personen i fråga uttrycker att smartphonen har haft en ökande inverkan på arbetsbördan, men att 

det är okej eftersom att arbeta genom OHS, har gjort denne mer flexibel, vilket har lett till att 

denne kan arbeta på ett smidigare sätt, som i sin tur har givit upphov till ett icke rubbat privatliv. 

Dock erkänner personen att denne känner en större press att behöva svara, och att en känsla av 

att ständigt vara behövd föreligger. 

På arbetsplatsen finns det en policy, dock inte så känd. Därför tolkar vi det som att denna policy 

inte har någon större inverkan på arbetsbalansen (Kapitel 2.6 "OHS med WLB"). 

Det verkar inte heller förekomma någon särskild strategi, för hur man förhåller sig mot sina 

kollegor. Utan detta beror på mjuka värden, så som kulturen i projektgruppen (Kapitel 2.5 

"Perspektiv och strategier").  

5.4 Intervju 4 

Se Bilaga 4: Transkribering av intervju 4. 

För den här personen tycker vi oss kunna identifiera det överlappande perspektivet med en liten 

dragning åt det segmenterande perspektivet. Detta eftersom att personen i fråga tycker om sitt 

arbete, och visar det genom att arbeta över. Dock så undviker personen arbete efter arbetstid 

genom att stänga av "plinget" på mobilen. Personen visar även att denne värdesätter familj och 

vänner, genom att spendera mer tid åt privatlivet på arbetstid, än arbetssysslor på privat tid. Trots 

tolkar personen i fråga ordet framgångsrik som ett arbetsrelaterade fenomen. Detta tycker vi 

tyder på att personen inte sätter några klara gränser på arbetsliv och privatliv, och därför har vi 

valt att huvudsakligen relatera personen i det överlappande perspektivet (Kapitel 2.5 "Perspektiv 

och strategier"). 

 

Personen i fråga känner ingen direkt press över att prestera mer i arbetet genom att hen ständigt 

är kontaktbar. Hen upplever inte heller någon ökad eller minskad arbetsbörda sen smartphonen 

introducerades på arbetsplatsen. Dock finner denne att själva kontaktbarheten i sig är stressande. 
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Med det menas att det skapas stress av vetskapen att mailen ofta inte befinner sig så långt 

därifrån. Särskilt då personen alltid har med sig sin smartphone (Kapitel 2.6 "OHS med WLB"). 

Däremot finner personen det smidigt att ha med sin smartphone.  

Denne tycker att flexibiliteten som smartphonen förser har hjälpt denne att planera och 

strukturera sin vardag, både i arbetssyfte och privata syften. Dessutom har det hjälpt denne att 

vara mer effektivt på arbetet, eftersom denne i viss mån kan uppdatera sig och sköta ärenden 

utan att behöva starta upp eller ta med sin laptop. 

 

Detta tolkar vi som att personen i fråga erhåller positiva effekter genom arbete via OHS, dock 

med en påtaglig stress. Dock verkar det inte som att personen har någon större vetskap angående 

policys för smartphoneanvändning, således verkar policy inte ha en betydande roll för hur 

personen påverkas av OHS (Kapitel 2.6 "OHS med WLB"). 

5.5 Intervju 5 

Se Bilaga 5: Transkribering av intervju 5 

Vi placerar personen i fråga i ett segmenteringsperspektiv (Kapitel 2.5 "Perspektiv och 

strategier"). Detta eftersom personen är tvåbarnsmamma med massa saker att ha i åtanke på 

fritiden. Hen har dock inget problem att jobba över den 40 timmarna i veckan som är standard, 

men det händer att hen behöver flexa på grund av barnen. Hen anser att telefonen är ett värdefullt 

verktyg för just detta, eftersom hen har möjlighet att arbeta utanför kontoret. Det är ofta att hen 

tar telefonsamtal och telefonmöte på väg hem från kontoret, då dennes respektive kör, vilket 

brukar vara en kvart om dagen för arbetsrelaterade aktiviteter med telefonen utanför kontoret. 

Dock så anser hen att det är viktigt att separera arbetsliv och privatliv för att uppnå en 

framgångsrik känsla. 

Personen anser att den konkreta arbetsbördan inte har ökat på grund av smartphonens, OHS, eller 

flexibilitet eftersom att hen har varit så pass länge på samma arbetsplats. Dock hade hen nog 

uppfattat det som stressande om hen börjat på ett nytt arbete där det varit ovisst om vad som 

behövde göras när. Men hen uppskattar den flexibilitet som smartphonen erbjuder i och med att 

privatlivet kan inkräkta på arbetslivet.  

Vi tolkar detta som att hen har en positiv erfarenhet av smartphonen i arbetslivet, då det 

underlättar både dennes arbetssituation och dennes livssituation. Hen kände till att det fanns en 

företagspolicy där företaget informerar om kostnader varje månad, även att de anställda har rätt 

att använda telefonen i privatlivet.  
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5.6 Intervju 6 

Se Bilaga 6: Transkribering av intervju 5 

I den här personen tycker vi oss kunna identifiera omfamnandeperspektivet. Detta eftersom att 

personen i fråga tycker om sitt arbete, då hen arbetar cirka 50 till 55 timmar i veckan, det vill 

säga, i snitt tio till femton timmar över den normala arbetsveckan på 40 timmar. 

Vi finner att personen i fråga visar en stor lojalitet till sin arbetsplats, då denne kan få dåligt 

samvete för att hen klipper sig på lunchen, trots vetskapen att hen har flertalet timmar på 

"pluskontot". Personen finner det inte jobbigt att vara ständigt kontaktbar, och menar på att hen 

alltid svarar när någon ringer. Dock påtar sig hen inte alltid det jobb som samtalet kan innebära, 

utan reserverar sig för att kunna säga nej. Han finner ordet framgångsrikt som någonting vilket 

både kan relatera till arbets- och privatliv. Trots detta finner vi att hen kan relateras i det 

omfamnande perspektivet. Hen är engagerad, och villig att arbeta mycket (Kapitel 2.5 

"Perspektiv och strategier"). Det är också nämnvärt att hen var den enda av de intervjuade 

personerna som hade invändningar på hur pass familjär arbetsplatsen är. Hen märkte skillnad 

från lokal till lokal.  

 

Även detta tycker vi tyder på att personen kan relateras i omfamnandeperspektivet, eftersom att 

en familjär arbetsplats kan vara viktigt för sådana typer av personer (Kapitel 2.5 "Perspektiv och 

strategier").Han verkar inte haft en större användning av OHS. Detta tror vi då personen känner 

sig mer ineffektiv tack vare den mailtjänsten som smartphonen förser.  

Hen menar på att, då majoriteten har möjligheten att maila via sin mobil, vidarebefordrar man 

hellre än att skriva ett nytt mail. Detta i sin tur upplever personen i fråga har skapat en större 

andel av mail som kommer in, samt att kvaliteten på dessa mail är sämre. Detta leder då till en 

extra belastning då man måste "sålla" ut den viktiga informationen från den oviktiga.  

Han tycker inte heller att arbetsbördan eller pressen på arbetsplatsen har förändrats något tack 

vare smartphonen, då den redan blev förändrad när den "gamla" mobiltelefonen introducerades, 

samt då smartphonen snarare har förskjutit arbetsbördan från arbetsplatsen än ökat den. Dock 

erkänner hen att det är smidigare att kontrollera mailen och att smartphonen har gjort hen mer 

flexibel. 

Vi tolkar då att OHS har haft en viss påverkan på personen i fråga. Hen känner sig inte mer 

stressad över att vara kontaktbar, men erkänner att det är svårt att säga nej när man har 

möjligheten. Nämnvärt är även att hen inte hade en större kännedom om företagets policy 

gällande smartphoneanvändning (Kapitel 2.6 "OHS med WLB"). 

 
 

 

 


