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1. Inledning 

 
Denna studie har utförts inom ramen för forskningsprojektet ”Home of the 
Future” – ”Hemmet i framtiden”, med undertiteln ”Informations och 
kommunikationsteknologin – förändringar i samhälle och mänskligt 
beteendemönster i nätverksperioden”. Projektet omfattar tre planerade fältstudier, 
som skall utföras i olika miljöer: storstad, förort och landsbygd. Denna studie är 
utförd i storstadsmiljö, Stockholm.  Projektet ingår i Medieteknikprogrammet som 
är en del av ”Fiber Science and Communication Network” (FSCN1), som är ett 
forskningsprogram mellan olika vetenskapliga discipliner inom Mitthögskolan 
och i samarbete med andra universitet och företag, främst SCA och Modo. 
 

1.1  Bakgrund 
Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i Sverige och 
internationellt har under nittiotalet inneburit dramatiska utvecklingsfaser i 
mänsklighetens historia. Både organisationer, offentliga myndigheter och enskilda 
individer tar till sig och använder den nya tekniken och vi befinner oss bara i 
början av en långtgående förändring på alla nivåer.  
 
Den tekniska utvecklingen har under de senaste åren påverkat vårt samhälle 
genom en ökad användning av en mängd olika produkter och tjänster till våra 
hem, arbetsplatser och offentliga platser. I exempelvis våra hem kan vi allt oftare 
finna tekniska funktioner som relaterar till vår yrkesroll, privat roll och vår 
medborgarroll, vilka i sin tur konvergerar till en livsroll. I och med samspel 
mellan IKT och människans livsroller sker förändringar kring mänskligt beteende 
och mänsklig kommunikation. De senaste åren har det bland annat publicerats 
studier och rapporter samt förekommit utställningar, som presenterar hur 
användningen av IKT har ändrat vårt sätt att designa våra hem till vårt sätt att 
leva. Eftersom hemmet inkluderar både fysiska och virtuella rum har dess värde 
och betydelse hamnat i fokus vid frågeställningar om hur människan kommer att 
leva och lära i framtiden. Idag talar vi inte enbart om att arbeta från hemmet 
(”Working from home”) utan även om möjligheten att utföra privata sysslor och 
ärenden från arbetsplatsen (”Homing from work”). Under de senaste åren har 
teleföretagen presenterat olika tekniska lösningar som innebär att människan kan 
arbeta från andra platser än från företagets lokaler och på detta sätt bli allt mer 
mobil. Människan får behov av nya tjänster för att forma sin livsmiljö efter hur 
man önskar leva och arbeta. Anställda, främst inom IT-branschen, kan exempelvis 
välja att arbeta från hemmet under valfri tid på dygnet och bestämmer själva när 
de har fritid. Detta arbetssätt innebär att det ställs krav på att den anställde själv 
kan hantera gränsdragningen mellan arbete - fritid och mellan privat roll - 
yrkesroll. I och med en allt mer mobil livsmiljö och tendenser till bildandet av nya 
yrkesroller fokuseras frågor kring hur människans psykosociala hälsa påverkas. 
Ytterliga frågor som väcks, utifrån de samspel som sker mellan ITK och 
människans livsroller, är vad människan har för behov och möjlighet att kunna 
påverka sin livssituation. Jag anser därmed att en viktig uppgift inom forskningen 
är att studera hur människor upplever sin arbetsmiljö och sin hemmiljö, samt 
speciellt gränsdragningen mellan yrkesroll och privat roll.  

                                                 
1 http://www.mh.se/fscn 
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Denna studie är en av flera studier som har genomförts inom ramen för projektet 
”Home of the Future and ICT”. Den första studien utfördes i USA (Bradley L., 
Andersson N. & Bradley. G., 2000) och den andra i Singapore (Bradley & 
Andersson, 2001). I den första studien togs en modell fram som åskådliggör 
samspelet mellan IKT och människans livsroller: "Home of the Future modellen". 
(I bilaga 2 återfinns en sammanfattning av projektet "Home of the Future and 
ICT"). 
 
Under våren 2001 genomfördes en fältstudie i landsbygdsmiljö i syfte att beskriva 
beteende, attityder och värderingar som finns i samspelet mellan människa och IT 
inom IT-branschen (Nörler & Samuelsson, 2001).  
 
Denna studie ”Unga IT människor i storstad” är utförd i storstadsmiljö 
(Stockholm) och utfördes under hösten 2000 och våren 2001. 
 
Begreppet informations- och kommunikationsteknik (IKT) och 
informationsteknik (IT) används ofta synonymt, även i denna rapport.  
 

1.2  Syfte 
Det övergripande syftet med projektet "Home of the Future and ICT" är att 
studera förändringar i samhället och människors beteende i och med användning 
av IKT under den s k nätverkseran.  
 
Syftet med denna studie är att studera samspelet mellan IKT och sociala 
förändringar hos gruppen ”Unga IT-människor i storstadsmiljö".  
 
Indirekt syftar studien till att ge underlag för att formulera hypoteser som underlag 
för designfasen. Därvid har Unga IT-människors upplevda arbetsmiljö, livsroll, 
livsmiljö samt 
psykosociala effekter studerats. 
 

1.3  Problemställningar 
 

Problemområdena i projektet gäller följande tre roller vilket återspeglas i 
frågeinstrumentets struktur:  
- Yrkesroll (arbetsinnehåll och olika aspekter av psykosocial arbetsmiljö, fysiska 

och  virtuella mötesplatser etc.) 
- Privat roll (hemmet som arbetsmiljö och privat miljö, tjänster på nätet etc,) 
- Relationer mellan arbete – fritid (gränsdragningar mellan arbetstid och fritid, 

psykosociala effekter) 
- Medborgarrollen  
 
Exempel på frågor knutna till rollerna: 
 
Yrkesrollen 
Vilka problem kan finnas gällande samspelet mellan psykosociala och 
organisatoriska faktorer och IKT med relevans för arbete i och från hemmet?  
Hur definierar dagens IT-människor begreppen hem och arbetsplats?  
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Finns det några fysiska gränsdragningar?  
 
Privat rollen 
Hur definierar dagens IT-människor sin fritid?  
Finns det några gränsdragningar mellan arbetstid och fritid?  
 
Medborgarrollen 
I vilken omfattning är dagens IT-människor engagerade i samhällsfrågor t ex 
politiska frågor och inom föreningslivet?  
 

1.4  Metod 
Vid genomförandet av studien användes halvstrukturerade intervjuer samt vissa 
frågor med fasta svarsalternativ.   
 
Samtliga intervjuer har legat inom tidsramen från drygt en timme och upp till två 
timmar.  
 
De intervjuade personerna garanterades att intervjumaterialet skulle behandlas 
konfidentiellt. I resultatdelen kan läsaren därmed ej härleda citat till någon 
specifik person samt att personernas identitet ej avslöjas. I detta syfte har 
information som skulle kunna äventyra intervjupersonernas anonymitet borttagits. 
 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant och korrigeringen av citaten skedde enligt 
skriftspråkliga normer. I slutversionen av intervjusvaren skrevs inte ut exempelvis 
upprepningar av ord och omformulerade meningar2. I ett fåtal fall har anpassning 
skett till det skrivna språket i syfte att rikta läsarens uppmärksamhet mot 
innehållet, vad som sägs, snarare än hur det sägs. Frågor som inbjuder till svar 
som ”vet inte” ger intervjupersonerna känslan av att det finns ett ”rätt svar” och 
dessa har därmed undvikits.  
 
Undersökningsgrupp:   
Undersökningsgruppen definierades som ”Young urban knowledge workers in the 
new IT-business”dvs unga IT-människor i storstad. Antalet intervjupersoner var 
10, fem kvinnor och fem män.  
 
Kriterier vid bestämning av undersökningsgruppen: 
- Personerna skulle arbeta vid IT-företag, som anställd och/eller som delägare. 
- Ensamstående eller sammanboende. (De har flyttat från föräldrarna men ej 

bildat någon egen familj dvs. barn.) 
- Deras ålder skulle vara mellan 25-35 år 
- Utbildningsbakgrund med IT-relaterad akademisk utbildning. (Avlagd examen 

alt. ej slutförd)  
- 50 % kvinnor och 50 % män 
- Personen skulle vara intresserad av att tänka och formulera sig inom ramen för 

studiens problemställningar 

                                                 
2 Stoppande av band, hummanden, stunder för tanke osv. är dock återgivna i detalj, men undantag för 
intervjuarens instämmanden när intervjuperson fortsätter utan avbrott. Pauser, starkt betonade ord  har 
också markerats i utskriften.  
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Kortfattad beskrivning av undersökningsgrupp: 
5 personer levde tillsammans med partner, 4 personer var ensamstående och 1 
person var särboende med partner. Vidare hade 6 personer hyreskontrakt och 4 
personer ägde bostadsrätt. 
Samtliga intervjupersoner hade akademisk utbildning, varar 7 hade avlagt 
examen. De resterande hade ej avslutat sina studier (examensarbete eller 
restkurser återstod). 9 av 10 hade föräldrar med akademisk utbildning. 
 
 

2.  Teoretisk bakgrund  
 
2.1  Objektiv och subjektiv arbetsmiljö 

Den teoretiska bakgrunden i denna studie grundar sig främst på  Professor Gunilla 
Bradleys teoretiska modeller som visar relationen mellan datorteknik och 
psykosocial arbetsmiljö och samspelet mellan objektiv - subjektiv arbetsmiljö 
(Bradley, 1986). Bradleys forskning visar att arbetsmiljön både har en fysisk och 
en psykosocial del och att det därmed är av betydelse att utgå från ett brett 
perspektiv på arbetsmiljöproblem för att erhålla en helhetsbild av sambandet 
mellan samhälle, företag och individ.  I denna studie har jag valt att intervjua ett 
antal personer för att studera deras upplevda livsroll och livsmiljö. För att 
analysera detta område har jag utgått ifrån en antal modeller, som jag valt att 
presentera i detta avsnitt. 
 
Det finns en mängd bakgrundsfaktorer som avgör en människas upplevda 
psykosociala arbetsmiljö. Dessa faktorer är dels individrelaterade bakgrundsdata 
(ålder, grundutbildning, kön, civilstånd, boendeform, barn) dels arbetsrelaterad 
bakgrunddata (inkomst, arbetstider, anställningsform). Utöver de faktorer som 
grundar sig på bakgrundsdata finns även en mängd faktorer som beskriver 
personens psykosociala arbetsmiljö (intresse för arbetet, kontaktmöjligheter, 
arbetstakt, fysisk arbetsmiljö, sammanhållning med mera). (Begrepp i den 
objektiva och subjektiva arbetsmiljön finns presenterade i figur 1). 
 
För Bradley är människan inte främst formad och kontrollerad av fysiska faktorer 
utan individen kan inom vissa ramar själv forma sitt liv genom egna val och 
handlingar. Det är utifrån denna syn som Bradley bland annat lägger vikt vid att 
lyfta fram den dubbelriktade relationen mellan objektiv och subjektiv arbetsmiljö 
(Figur 1). Figur 1 visar hur det ständigt sker en interaktion mellan objektiv och 
subjektiv arbetsmiljö. Det är dock vissa fenomen i den objektiva arbetsmiljön som 
ger en ”dålig” respektive ”bra” subjektiv sida.  Utifrån att använda Bradley´s 
modell kan man utläsa och finna fenomen i både den objektiva och den subjektiva 
arbetsmiljön som är viktiga att förändra för att kunna skapa förutsättningar för 
individen att förbättra sin arbetssituation och därmed sin livsmiljö. 
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Figur 1. Relationen mellan objektiv och subjektiv arbetsmiljö. (Källa: Bradley 1986, 

2001) 
 
 
Med ovanstående modell erhåller vi inte enbart information om den tid som 
arbetstagaren tillbringar på arbetsplatsen utan vi erhåller även information om 
personens totala upplevda miljö, såkallade livsmiljö. I begreppet livsmiljö ingår 
variabler från de samtliga miljöer personen verkar inom som exempelvis 
bakgrund, familjesituation, fritidsysselsättning, arbetsmiljö och hälsa. Det är 
genom analys av den totala miljön som vi kan utläsa vilka faktorer som främst 
påverkar den upplevda arbetsmiljön. 

 
2.2  Konvergensmodellen - Interaktion mellan IKT och psykosocial livsmiljö  

Eftersom Bradley´s modeller (Bradley 1986, 2001) tar hänsyn till ett 
helhetsperspektiv (samhälle, företag och individ nivå) analyserar hon även 
individens samtliga roller: privat rollen, medborgarrollen och yrkesrollen. Dessa 
roller ger tillsammans en såkallad livsroll. Utöver konvergensen mellan olika 
miljöer och mellan olika roller lyfter Bradley även fram betydelsen av 
globaliseringsprocessen och konvergens av datorteknik, teleteknik och 
medieteknik. De interaktioner som sker mellan informations- och 
kommunikations teknologi och den psykosociala livsmiljön presenteras i figur 2. 
För att söka förstå samspelet mellan IKT och psykosocial arbetsmiljö, arbetsliv 
och privatliv, effekter på individen, använder jag mig av Bradleys 
konvergensmodell, hämtad ur Bradley 2001. Modellen är en utveckling av den 
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tidigare modellen som visar sambandet mellan datateknologi och arbetsmiljö 
(Bradley, 1986). 

 

 
 
Figur 2. Teoretisk modell över interaktionen mellan informations- och kommunikations 

teknologi (IKT) och den psykosociala livsmiljön. (Källa: Bradley, 2001) 
 
 
Nedan presenteras i punktform de olika delarna i modellen: 
• Teknologi, värderingar, normer och arbetsmarknad interagerar i 

globaliseringsprocessen.  
• En konvergens av datorteknik, teleteknik och medieteknik pågår. 

Konvergensen förväntas påverka samhället, organisationer och individer likväl 
som globaliseringen och internationaliseringen av ekonomin, handeln, 
forskningen och kulturen. IKT kan öka individens kapacitet att lära sig, 
påverka och vara aktiv i förändringsprocessen.  

• Hemmiljön och arbetsmiljön konvergerar till en ”Livsmiljö”. 
• Den privata rollen (privatliv), arbetsrollen (arbetsliv) och medborgarrollen 

konvergerar till en ”Livsroll”.  
• Effekten på den enskilda människan blir mer och mer komplex och 

mångfacetterad. 
 
Utifrån ovanstående modeller har jag analyserat ”Unga- IT människors” olika 
roller för att bland annat förstå hur de konvergerar till en livsroll. Utifrån denna 
teoretiska grund sker även analys av vilka effekter som påverkar individerna med 
användning av IKT i deras livsmiljö. 
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3.  Resultat  

 
Nedan presenteras resultaten från intervjuerna både i tabell och med citat som 
visar hur intervjupersonerna generellt har besvarat frågorna. Efter varje resultatdel 
följer slutsatser och diskussion. Beteckningar i tabell: M = Man  K= Kvinna. 
Siffrorna är beteckning för respektive intervjuperson. 
 

3.1  Definition av begreppet ”hem” 
För att kunna analysera vilka förändringar som skett i samband med användning 
av IKT inom personernas livsmiljö bad jag dem definiera ett antal begrepp.  
 
I tabellen nedan redovisas intervjupersonernas definitioner av begreppet ”hem”. 
Tabellen följs av ett antal citat som avser att förtydliga svaren. 
 
 
Tabell 1. Definiera begreppet ”hem” 
 
Säng, sover, kopplar av M01, M02, M03, M04, M05 
Privat, privatliv K06, K07, K09 
Borg med fri tid K08 
Känsla av trygghet K10 

 
 
Följande citat visar hur kvinnor och män definierade begreppet ”hem”: 
 
M 04: ”Det är min lägenhet. Därför att jag sover där, och får min post” 
M 05  ”Det är min lägenhet, där jag bor. För att jag sover där och har mina prylar 
där.” 
 
K 06: ” Ja, det är ju på nått vis att hemmet är ju där ens privatliv utspelar sig. 
Privat och själsliv har sin bas på något vis. ” 
K 07: ” Hem, det är den plats i tillvaron som jag har valt att leva och bo på. Det är 
privat.” 
 
Slutsatser och diskussion 
Männen definierade begreppet ”hem” som en plats där de hade sin säng, där de 
sov eller kopplade av. Kvinnorna i sin tur beskrev hemmet som en känslofull plats 
där privatlivet utspelade sig och där de kände sig trygga.  
 
Av intervjupersonernas var det 9 av 10 som bodde i lägenhet i centrala 
Stockholm. Lägenheternas storlek varierade från ett till två rum. Fem av 
personerna hyrde sin lägenhet och fyra ägde bostadsrätt och en bodde i ett hus på 
landet. De som bodde i lägenhet beskrev sin boendemiljö som en plats där de 
främst förvarade sina privata tillhörigheter. De hade inte något intresse att forma 
sitt hem till något ”hemmakontor”. Arbetsuppgifterna som de valde att utföra i 
hemmet var främst sådana som ej krävde dator, exempelvis kunde det vara att läsa 
litteratur eller att läsa utskrivna rapporter. På grund av liten boendeyta i hemmet 
föredrog intervjupersonerna att träffa sina vänner och kollegor på offentliga 
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platser, till exempel på företaget, restauranger, klubbar, barer mm. De ansåg inte 
att hemmet kunde fungera som en fysisk social träffpunkt. 

 

  
 

Bild 1. Kokvrå och allrum 
 

Bild 2. Sovplats, läsplats och TV-hörna. 
 
 
Denna studie är utförd i storstadsmiljö och skulle samma studie utföras på 
landsbygden tror jag att definitionen av hemmet skulle bli annorlunda. I Sverige 
anses vi som noga med att underhålla våra hem eftersom vi i mindre grad, än 
människor i andra Europeiska länder, umgås med andra människor på 
restauranger och barer och andra offentliga platser (Daun, 1994). Generellt är det 
vanligt att vi umgås med våra vänner i hemmet och spenderar en stor del av vår 
fritid i där. Men om hemmets yta inte ”tillåter” detta finner vi andra platser att 
träffas på, vilket personerna i denna studie har visat.  
 
När intervjupersonerna definierade sitt idealboende var det ett hem med stora ytor, 
gärna med plats för ett  ”tanke-rum”3. Bostaden skulle vara  placerad i eller i 
närheten av en storstad.  
 
Vid genomförandet av intervjuerna var det stor efterfrågan på bostäder i de 
svenska storstäderna, speciellt i Stockholm. Av intervjupersonerna önskade 9 av 
10 att bo centralt, nära företaget och rättade sig efter den rådande bostadsbristen 
genom att bo på mindre boendeyta än de önskade. En annan orsak till att bo 
centralt var möjligheten att aktivt kunna utnyttja storstadens utbud av kultur och 
nöjesliv. Det var vanligt att lunch och middag intogs på restaurang. 
Intervjupersonerna förklarade att deras levnadssätt var beroende av vilken fas i 
livet som de befann sig i. De trodde att vid bildande av familj skulle deras 
boendesituation ändras eftersom de skulle hamna i en annan fas i livet med andra 

                                                 
3 Tanke rum – Ett personligt inrett rum som väcker skaparglädje och där personen finner lugn och ro.  
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behov. Intervjuerna utfördes vid den tidpunkt då 9 av de 10 företag, som ingick i 
studien, var placerade kring Stureplan i centrala Stockholm. Det resterande 
företaget var placerat i ett hus på landet, men företagets kunder placerade främst i 
centrala Stockholm. 

 
3.2  Definition av begreppet ”arbetsplats” 
 

Tabell 2. Definitionen av begreppet ”arbetsplats”   
 

Skrivbord M01, M02 K08, K09 
Uppdrag, inkomstrelaterade 
uppdrag, kundkontakt,  

M02 K06, K07 

Mötesplats med medarbetare M04 K10 
Företaget M05 K09 
Bärbar dator M01  
Idéer M03  

 
 
Observera att i vissa fall har intervjupersonerna gett mer än en definition. 
 
M 01: ”Stort skrivbord, bärbar dator” 
M 03: ” Där jag kommer på mina idéer, och det kan lika gärna vara när jag är 
hemma och ligger till sängs eller somnar. För min del, det är både bra och dåligt, 
så har jag jättesvårt att stänga av i huvudet när jag går härifrån, här från jobbet. 
Det jag håller på med på dagarna fortsätter att snurra i mitt huvud dygnet 
runt…..och det lider jag av ibland, för man vill kunna stänga av.” 
K 09: ”För mig är det företag 00-09 och hos kund. Det är mitt skrivbord och mina 
kollegor som sitter runt omkring. Väggarna är fyllda med det som skall göras, 
tidsplaner och grejer. Man kan se det övergripande. ”  
K 10: ” Det är framförallt en mötesplats. Där du träffar andra människor, där du 
kan utföra möten. Träffa människor personligt. Personliga relationer mellan fyra 
ögon. Det är framförallt det som arbetsplats, där man får känslan och förståelsen 
för vilka som är ens kollegor.” 
 
Slutsatser och diskussion 
Vid definition av begreppet ”arbetsplats” började intervjupersonerna med att 
beskriva platsen utifrån en känsla eller utifrån en fysisk plats.  I analysen av 
svaren går det ej att påvisa någon skillnad mellan hur männen respektive hur 
kvinnorna svarade och inte heller utifrån deras boendeform. I de fall då 
arbetsplatsen beskrevs med en känsla var den knuten till aktiviteten att ”dra in 
pengar” eller till den plats där intervjupersonens privatliv utspelade sig. För att 
ytterligare särskilja begreppen bad jag dem definiera deras upplevda 
gränsdragning mellan ”hem” och ”arbetsplats”. 
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3.3  Definition av gränsdragning mellan hem och arbetsplats 
 

Tabell 3. Definiera gränsdragning  mellan hem och arbetsplats 
 
Finns ingen gräns eller kan ej 
ange någon gräns  

M02, M03,  
M04, M05 

 

Kontor, mötesplats  K06, K07, 
K10 

Tidsangivelse M01 K08 
Användning av dator  K09 

 
 
Finns ingen gräns eller kan ej ange någon gräns: 
M02: ” På det stora hela så måste det ändå vara något som är kopplat till mig som 
person……Det är inte ”nu jobbar jag” och ”nu jobbar jag inte”….När det 
psykiska och mentala och visionära flyter ihop, då flyter det lätt ihop rent fysiskt 
också…...”  
M04: ”Det är ingen gräns, vi skulle lika gärna kunna arbeta hemma hos mig, det 
kanske skulle kännas påträngande bara. Men, det finns ingen gräns för det.” 
 
Mötesplats, socialt:  
K07: ” Vem som kommer hem till mig rent fysiskt, det bestämmer jag. Även när 
jag använder hemmet som arbetsplats. Medan virtuellt kan ju vem som helst 
komma hem till arbetsplatsen hemma. Rent fysiskt så bestämmer jag om någon 
skall knacka på dörren och komma in. ”  
K10: ” Den tydliga gränsen är att hemmet oftast inte är en mötesplats på samma 
sätt som arbetsplatsen. Det borde ju kunna vara det om man har ett stort hem, en 
stor villa och kan jobba hemma” 
 
Tidsangivelse:  
M01: ”Om man tittar på mina veckor så det jag gör är att jag arbetar effektivt åtta 
timmar om dagen……Jag vill skilja på världarna så mycket som möjligt” 
K08: ….”Jo, jag gillar inte att jobba på helgen. Jag jobbar i veckorna men jag 
jobbar inte på helgen.” 
 
Användning av dator: 
K09: ”Hem är väl där jag faktisk inte använder datorn….Sedan kan jag inte påstå 
att jag inte jobbar när jag kommer hem, eller går hem, eller går hit. Grejen har väl 
alltid varit så med jobb där man tänker, att man kan ju inte lämna maskinen, man 
kan inte lämna hjärnan på jobbet. Man tänker på det även när man kommer hem. 
Självklart gillar jag inte att ta med datorn hem, för jag vill inte att hemma skall bli 
min arbetsplats på riktigt. Jag vill kunna koppla av när jag kommer hem.”  
 
Slutsatser och diskussion 
Samtliga intervjupersoner tog god tid på sig att besvara frågan. De ansåg att 
frågan var intressant då den tvingade dem att definiera en gränsdragning de 
tidigare aldrig reflekterat över.  
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Tabell nr 3 visar att fyra av fem män inte ansåg att det fanns någon gräns eller att 
de inte kunde ange någon gräns. Några av arbetsplatserna var utrustade på ett 
sådant sätt att alla aktiviteter den anställde kunde göra hemma skulle hon/han 
även kunna utföra på företaget: sova, äta, titta på TV och video, spela spel m.m. 
De markanta skillnaderna mellan platserna som återstod var att i hemmet fanns de 
flesta personliga tillhörigheterna och på företaget fanns all utrustning, support och 
företagets chefer. Eftersom de flesta aktiviteter kunde utövas på båda platser 
försvårade det möjligheten för personerna att dra en tydlig gräns.  
 
Kvinnorna krävde mindre betänketid än männen för att definiera sin 
gränsdragning. De utgick från sin tidigare definition av hemmet och jämförde 
sedan hemmets egenskaper med arbetsplatsens och kunde därmed lyfta fram 
skillnader. Kvinnorna såg arbetsplatsen främst som en mötesplats med kollegor 
och kunder och hemmet var en plats för personliga möten med familj och vänner. 
De ansåg att den markanta skillnaden mellan de båda platserna var att de 
symboliserade olika slag av möten. 
 
Arbete som utförs med dator: För de flesta bar det emot att ”plocka fram” datorn i 
hemmet för att utföra arbetsuppgifter. Ett antal personer hade stationär dator men 
flertalet hade bärbar. Att starta upp datorn i hemmet beskrevs som en tidskrävande 
uppgift eftersom man behövde bära hem datorn och sedan koppla upp den via 
modem. Ingen av intervjupersonerna hade vid intervjutillfället bredband till sin 
bostad, men ett antal betonade att installation av bredband var ”pågång”. Att 
arbeta vid datorn i hemmet beskrevs med ”illamående” eftersom man därmed 
jobbade på tid som annars var avsedd för fritid. Att istället, ständigt, ha med sig 
jobbet i tankarna var en mer acceptabel känsla. Intervjupersonerna  ansåg att ville 
de jobba på annan plats än på företaget behövde de endast börja tänka på 
arbetsuppgifter eftersom dessa ändå alltid var med, med andra ord gick det inte att  
”lämna hjärnan på jobbet”. Ibland blev det dock tvungna att arbeta framför datorn 
efter så kallad ”arbetstid”, men då föredrog de flesta att återvända till företaget 
istället för att arbeta i hemmet.  
 
De gav inga förslag på hur deras boendesituation skulle kunna förbättras, utan 
hänvisade till de dominerade faktorerna som bestod av deras yrkesval och den 
rådande bostadsbristen. Några gav förslag på tanke-rum eller i huvudsak större 
ytor i hemmet för att få mer ”rörelsefrihet” både fysiskt och psykiskt. Tanke-
rummet skulle fungera som en plats dit man kunde bjuda in både vänner och 
affärskollegor. Med ett sådant rum i hemmet kunde man bjuda hem vänner och 
kollegor utan att blotta hemmets privata bostadsytorna (kök, sovrum, vardagsrum 
m.m.). Framförallt skulle tanke-rummet fungera som en oas i tillvaron där man 
kunde finna ro och inspiration inom den privata rollen och yrkesrollen. 
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3.4  Fysisk och virtuell arbetsmiljö 
 
Beskriv din fysiska och virtuella arbetsmiljö – var utför du huvudsakligen ditt 
arbete? 
 
Tabell 4. Fysisk arbetsmiljö 

 
Framför datorn/skrivbord M01,M03, M04, M05, 

K07, K08, K09 
Kontor/kontorslandskap  M02, K06, K07, K09 
Hemma eller hos kund K10 

 
 

Tabell 5. Virtuell arbetsmiljö (bortfall nr 04 som ej ansåg sig kunna svara på frågan) 
 
Kommunikation:  
E-post, mobil, dator, övriga verktyg

M01, M02, M03, M05,  
K06, K07, K08, K09, K10 

 
 
Citat som förtydligar svaren gällande fysisk arbetsmiljö: 
M03: ”Jag har en bärbar dator som jag sitter bredvid, som jag kan ta med mig lite 
överallt.” 
K09: ” Det blir då oftast här på kontoret i någon form av projektrum. Vi försöker 
sitta ihop så mycket som möjligt.” 
 
Citat som förtydligar svaren gällande virtuell arbetsmiljö: 
M03: ” Ja….det är mobiltelefonen, PDA:n och datorn, i en ständig interaktion 
med varandra och med andra genom dem. Det är väldigt mycket email, självklart. 
Mer än vad jag kan hantera, 3000 mail i min inbox, kanske..” 
K10: ” Jag ser inte några speciella mönster, men det är ju mail och telefon. Sedan 
märker man en tendens att ingen använder vanliga telefoner längre, utan alla 
ringer på mobiltelefon hela tiden, trots att man vet det andra numret.” 
 
Slutsatser och diskussion  
Preciseringen av virtuell arbetsmiljö visade en daglig användning av mobiltelefon, 
datorprogram och e-post. Personerna önskade att de kunde avsätta mer tid för att 
hinna ta del av olika virtuella diskussionsgrupper inom sitt yrkesområde.  
 
Arbetsplats i företagets lokaler: Åsikterna varierade av betydelsen av en fysisk 
arbetsplats på företaget. Vissa ansåg att företagets lokaler gav en verklig känsla av 
fysisk närvaro p.g.a. möten med kollegor och kunder. De fysiska träffarna på 
företaget innebar att man träffade kollegor och diskuterade olika projekt. 
Företagets lokaler gav möjlighet till att mötas för att ta del av andras åsikter, 
lyssna på presentationer, diskutera, fika tillsammans och presentera idéer. Men det 
fanns de som ansåg att även om man satt nära varandra, i och med den fysiska 
placeringen i samma rum (ex kontorslandskap), så påverkade inte detta sättet att 
kommunicera. Istället för att utnyttja möjligheten att träffas fysiskt använde man 
främst e-post vid kommunikation med de övriga i rummet. Personerna beskrev 
hur man snabbt och enkelt skickade e-post till kollegor som endast hade sin 
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arbetsplats några meter bort. Kommunikation via e-post ansågs både vara enklare 
och effektivare än muntlig kommunikation. Detta eftersom alla kollegor och 
affärspartners ständigt var uppkopplade och redo att läsa sin e-post. Att skicka e-
post meddelande upplevdes inte som att avbryta någon under arbete, vilket 
upplevdes när man ”knackade någon på axeln”  för att prata. 
 
Arbetsplats i hemmet: Möjligheten att arbeta i hemmet beskrevs som en 
frihetskänsla. I bostaden kunde man själv välja vilken tid arbetsdagen skulle börja 
och sluta, när det var tid för rast och lunch. Det var ingen som såg eller hörde vad 
man gjorde, vilket upplevdes som positivt. Eftersom ingen kontrollerade när man 
arbetade beskrevs detta som en frihetskänsla ”..är det fint väder och man känner 
för att hitta på någonting gör man det på dagen och sedan sitter man på kvällen 
och jobbar”. Majoriteten av intervjupersonerna svarade att det var en behaglig 
känsla att själv kunna dela in dygnets timmar  i arbetstid och fri tid.   
 
Den fysiska arbetsmiljön i hemmet innebar lugn och ro och gav möjlighet för att 
läsa och ”…softa runt och dricka kaffe när man vill”. Det egna ansvaret för 
utförandet av arbetsuppgifter beskrevs som livskvalitet. Känslan av livskvalitet 
baserade sig på möjligheten att fysiskt kunna välja att arbeta från valfri plats utan 
att någon hade en aning om var man befann sig. Utifrån möjligheten att själv 
kunde välja arbetsplats ansåg de sig smidigt kunna växla mellan fri tid och 
arbetstid. Ena stunden satt man iklädd morgonrock, ätandes frukost och läste 
morgontidningen, för att i nästa stund ”klä på sig yrkesrollen” och koppla upp sig 
mot ett telefonmöte. De krav som ställdes var att man snabbt kunde växla mellan 
yrkesroll och privat roll. Även om intervjupersonerna ansåg sig ”bära med arbetet 
i tankarna” samt att de alltid skulle kunna bli nådda (via mobil eller e-post), 
upplevde de ändå en frihetskänsla med sin yrkesroll. Känslan av frihet växte fram 
utifrån deras möjlighet att själv få bestämma vilken fysisk miljö de valde att vistas 
i.  
 

 
 

Bild 3. Kök och arbetsplats. 
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Det var inte någon som krävde att de under sin valda arbetstid skall befinna sig på 
en bestämd plats. De kunde arbeta från valfri plats i utbyte mot att de alltid kunde 
bli kontaktade via mobiltelefon eller e-post. Eftersom de fick styra över sin 
arbetstid fick de även styra över var de valde att befinna sig. Dessa två 
valmöjligheter anser jag gav dem frihetskänsla och känsla av livskvalitet.   
 
Även om arbetsmiljön i bostaden inte ansågs ergonomiskt riktig gav den i alla fall 
mer frihetskänsla än företagets lokaler. Den främsta fördelen med att arbeta i 
bostaden var att det  var en lugnare miljö än på företaget och i hemmet kunde man 
arbeta mer koncentrerat och därmed få mer arbete utfört.  
 
Den främsta anledningen till att intervjupersonerna började arbeta från hemmet 
var att de ansåg sig få mer arbete utfört där än på arbetsplatsen. De arbeten man 
utförde från hemmet var främst arbete som krävde lugn och ro och som till 
exempel innebar att man läste utskrivna dokument. Att på detta sätt kunna välja 
var och när vi vill arbeta visar ett nomadiskt beteende ”nomadic computing”, som 
vi allt mer kan utläsa i samspel mellan IKT och människan (Bradley, 2000). 
 

3.5  Kommunikation 
 
Slutsatser och diskussion  
Personerna i denna studie ansåg att de själva kunde besluta om från vilken fysisk 
plats de ville arbeta, exempelvis från bostaden, företaget, café eller annan plats. 
De krav som ställdes var att man var anträffbar via mobiltelefon eller e-post. När 
människor väljer att bli mer flexibla med sin tid resulterar det i att platserna de rör 
sig mellan blir mer unika, eftersom de cirkulerar mellan dem i ett allt rörligare 
mönster. Detta skulle i sin tur resultera i en förändring av städer och andra platser 
(Castells, 2000). Intervjupersonerna kommenterade denna flexibilitet med att 
deras vänner och bekanta sökte boende i centrala delar av storstaden, där de ville 
leva och verka. Deras sociala nätverk samlade sig i centrala delar av storstaden 
och man kunde enklare träffas och umgås. Man kan fråga sig varför inte 
rörligheten har kommit att omfatta landsbygden ännu, varför inte landsbygden har 
kommit att få ökat antal invånare ännu, att rörelse från centrum till periferi 
påbörjats. 
 
Kommunikation via mobiltelefon: Det flitiga användandet av mobiltelefon 
motiverades med att man alltid hade mobiltelefonen med sig och det hade även de 
personer man ringde till. Valet att främst ringa mobilnummer gjordes eftersom 
man ansåg att personer sällan satt vid kontorstelefonen och att man alltid hade 
med sig mobiltelefonen. Några av dem hade kontorets telefonnummer direkt 
kopplat till mobiltelefonen för att undvika att samtal och meddelanden skulle bli 
”väntande” i röstbrevlådan. Vid de tillfällen då mobiltelefonen inte vara påslagen 
kunde man lämna meddelande och abonnenten förväntades ta del av 
informationen direkt när mobiltelefonen slogs på. Att lyssna av sin telefonsvarare/ 
röstbrevlåda tillhörande kontorsnumret ansågs inte ha lika hög prioritet som att 
lyssna av sitt mobilsvar.  
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Bild 4. Telefonmöte. 

 
 
Kommunikation via e-post : Utöver mobiltelefonen kommunicerade de flitigt via 
e-post. Det framgick att e-post var ett väl använt kommunikationsverktyg och det 
upplevdes som betydelsefullt. Det var vanligt med program som direkt 
informerade användarna när e-post anlände. Vissa program var inställda att kolla 
inkommande e-post varje minut. Eftersom e-post användes flitigt inom jobbet var 
det några som valde bort detta verktyg vid privata kontakter. När de 
kommunicerade med vänner använde de hellre mobiltelefon. Ingen av personerna 
nämnde att de upplevde stress över att ständigt kontrollera sin e-post. 
Intervjupersonerna svarade däremot att det ofta kunde gick till överdrift för 
kollegor som ständigt  kontrollerade sin e-post.  
 
Ett fåtal hade kollegor som de enbart kommunicerade med via e-post. Det var 
främst i situationer när man ingick i någon virtuell diskussionsgrupp. 
Medlemmarna i dessa grupper arbetade med liknande uppgifter och sände sina 
frågor till gruppen och erhöll sedan råd och tips av andra ”professionella” inom 
bransch. Det var enbart en person som kontinuerligt arbetade i denna typ av 
virtuella miljö, de övriga gjorde det i mån av tid. Personen som dagligen använde 
detta forum poängterade att vinsten med denna virtuella arbetsgrupp var att man 
snabbt och enkelt kunde få svar på sina frågor. Genom att ta del av andras 
erfarenheter och råd kunde man enkelt hålla sig uppdaterad inom området.  
Personen berättade om hur man kunde gå tillbaka i gruppens olika 
ämnesdiskussioner och söka svar på tidigare ställda frågor. Eftersom detta var 
möjligt fungerade gruppens dokumenterade kommunikation som en databas av 
kunskap inom området. Ett nytt sätt att lära som mer och mer tar över ett 
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traditionellt sätt med ”kurser”, håller på att utvecklas, men där är det svårt att 
uppvisa dokumentation på de nya kunskaperna. 
 
Vid användningen av e-post och mobiltelefon för privat bruk, var syftet främst att 
underhålla sitt sociala nätverk, samt att skapa nya sociala kontakter.  
 
Tjänster på Internet : Det var ingen skillnad mellan kvinnor och män vad avsåg 
användningen av tjänster på Internet. Främst använde man privata tjänster som 
innebar möjlighet att handla varor, utföra bankärenden, boka resor och biobiljetter 
samt att söka information i olika guider (exempelvis Gula Sidorna).  
 
Att med hjälp av IKT kunna utföra privata ärenden från arbetsplatsen benämns 
med uttrycket ”Homing from work” (Bradley m fl. 2000). Då vi alltmer kan välja 
andra platser än företagets lokaler att arbeta från, erhåller vi fler platser att även 
kunna uträtta våra privata ärenden ifrån. Dessa ärenden och sysslor är sådana som 
vi tidigare utfört i hemmet men som med hjälp av IKT kan utföras oberoende av 
tid och plats. Samtliga intervjupersoner hade frihet under ansvar att nyttja IKT för 
privat bruk, både på arbetsplatsen och på annan plats, under valfri tid på dygnet. 
Detta utförande av privata sysslor ”Homing from work” gick även att utläsa i 
studien som utfördes på IT-människor på landsbygd. Även i denna studie utförde 
de anställda sysslor och ärenden direkt knutna till privat rollen från arbetsplatsen, 
utan speciella förhållningsregler från arbetsgivaren (Nörler & Samuelsson, 2001). 
Detta arbetssätt visar ytterligare hur gränsen mellan arbete och fritid blir allt mer 
svårdefinierad.  
 
Ingen av intervjupersonerna ansåg att det fanns e-kurser som motsvarade deras 
behov av fortbildning. De ansåg att även om det skulle formas kurser som 
motsvarade deras behov återstod problemet att man inte hade tid att delta.  
 
Samtliga intervjupersoner svarade att i mån av tid tog de del av virtuella 
tidskrifter för att hålla sig uppdaterade inom yrkesområdet. Kommunikationen via 
e-post med kollegor och vänner var främst i syfte att utbyta erfarenheter och att 
tipsa varandra om aktuell information rörande branschen. Detta arbetssätt visade 
hur betydelsefullt det var med sociala kontaktnät för att kunna upprätthålla en god 
kompetens inom området. Intervjupersonerna omgav sig av starka och breda 
sociala nätverk 
 
Vid skapandet av nya yrkesroller skall man undvika att forma arbetsmiljöer som 
varken präglas av understimulering eller överstimulering. Att alltid ha 
mobiltelefonen påslagen och att läsa e-post varannan minut ledde till att 
personerna oftast överöstes med information. De var tvungna att ta del av all 
information eftersom de var rädda för att missa något av betydelse, främst för 
deras yrkesroll. Bradley (1986) ger förslag på olika sätt som man kan föra fram 
önskemål om och krav på arbetsmiljön, speciellt i samband med datorisering. Jag 
ser att flera av dessa förslag går att använda vid skapandet av yrkesrollen ”Unga-
IT-människor”. Kraven gäller såväl objektiva villkor i arbetet som upplevelser 
knutna till arbetslivet (se figur 2). Det är speciellt viktigt att se till individnivå och 
låta personalen våga föra fram sina åsikter angående sin upplevda psykosociala 
arbetsmiljö för att se problemen i sin helhet. Jag anser att IT-företagen som 
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inkluderas i denna rapport inte hade tagit hänsyn till den individuella nivån för 
arbetsmiljö och rådande arbetsrätt. Personerna kände visserligen frihet med att 
planera sin vardag men var annars helt beroende av att ta eget ansvar för fortsatt 
utveckling av sin yrkesroll. Här tycks dock ett nytt mer informellt lärande i 
nätverk äga rum.  
 
Intervjupersonerna berättade att det inte existerade någon anställningstrygghet, 
utan tryggheten i yrkesrollen sökte de hos varandra, därav det starka sociala 
kontaktnätet.  
 

3.6  Definition av ”fri tid” 
 

Tabell 6. Vad är fri tid för dig? 
 

När jag bestämmer över min tid M03, K07, K10 
Tid när jag inte arbetar  (Tid jag 
inte tänker på jobb, Tid ej avsatt på 
betalda uppdrag) 

M02, M05, K06, 
K09, K08 

Tid utanför kontoret M01 
Kvällarna  M04 

 
 
Följande citat visar innebörden av ett antal valda definitionerna av fri tid. 
 
När jag bestämmer över min tid:  
M03: ”Det är när jag själv får bestämma över min tid” 
 
Tid jag inte arbetar (Tid jag inte tänker på jobb): 
K08: ”Fri tid…ja för mig är det nog den tid när jag faktiskt inte har farhågor och 
stress och ångest över jobbrelaterade relationer och situationer. Därför att så länge 
man har det främst i sitt sinne, fast man går hem och äter middag och…..eller går 
och träffar kompisar, då är det inte riktigt fri tid ännu ” 
 
Slutsatser och diskussion  
De flesta framförde att den tid då de inte tänkte på arbetsuppgifterna upplevde de 
som fri tid. Tidpunkten för ”fri tid – tänkande” varierade under dagen och man 
ansåg inte att den var styrd av någon specifik tidangivelse eller av någon fysisk 
plats. För dem var det en känsla av att känna sig fri från arbete och fri från 
arbetstankar. Deras uppdelning av tid var i begreppen arbetstid och fri tid. 
Eftersom att de ansåg att de alltid bar med sig jobbet (i tanken) upplevdes 
tidsuppdelningen av arbete - fri tid som suddig. De trodde sig kunna kombinera 
sin fritid med sin arbetstid men uttryckte samtidigt att det var svårt att ”slå av” 
tankar kopplade till arbetsuppgifter (tabell 9). Jag anser att deras brinnande 
intresse för yrkesrollen och branschen försvårade för dem att vilja och därmed 
kunna  ”stänga av” tankarna kring arbetsuppgifter.  
 
När de träffade vänner/kollegor kunde samtalen växla mellan arbetsuppgifter och 
privata händelser. Delar av samtalet kunde definieras som fri tid och andra delar 
som arbetstid. Syftet med mötet baserade sig på om den totala känslan av mötet 
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blev kopplad till yrkesrollen eller till privat rollen.  Några ansåg att det var 
bekymmersfritt att de tänkte på jobbet samtidigt som de umgicks med vänner 
medan andra ansåg det irriterande att vänner och kollegor inte kunde prata om 
något annat än jobb. Dock var intervjupersonerna överens om att det är upp till 
den enskilde individen att ta ansvar för vilken av de tre rollerna man prioriterade 
och vilka diskussionsämnen man valde att lyfta fram i möten med andra (figur 2). 
Av svaren går att utläsa hur konvergensen mellan yrkesroll och privat roll 
försvårade personernas möjlighet att särskilja arbetsmiljö och hem-miljö (figur 2).  
 
För att uppleva fullständig känsla av fri tid behövde personerna engagera både 
kropp och tanke med någon uppgift som krävde total koncentration ex. utövande 
av sport, dans eller körsång. Efter någon sådan aktivitet beskrev de sig ha upplevt 
fri tid, dvs. inte tänkt på arbetsuppgifter.  
 
Eftersom engagemanget för yrkesrollen var brinnande innebar det att tankar kring 
arbetet ständigt dök upp. Den dagliga information de tog del av kopplade de ofta 
samman med yrkesrollen. Detta engagemang kring yrkesområdet anser jag har ett 
”pris”. Detta ”pris”  kan visas med de effekter som kunde påvisa dålig och bra 
arbetsmiljö. Samtliga personer svarade att de inom sin yrkesroll upplevde både 
positiv och negativ stress. Vid beskrivning av negativ stress var det allt från ont i 
nacken till ångestattacker, det vill säga tydliga fysiska och psykiska effekter av 
negativ stress. De socialpsykologiska arbetsmiljöfaktorerna som inverkade på 
personernas hälsa presenteras kontinuerligt i denna rapport och effekterna av dålig 
arbetsmiljö presenteras i tabell 10. 
 
Det var enbart två av tio som ansåg att deras fritid kunde definieras med specifik 
tidsangivelse (kvällar) eller med en fysisk plats (utanför kontoret). Dock anser jag 
att denna definition blev motsägelsefull med tanke på deras beskrivning av hur 
arbetsuppgifterna ständigt fanns med i tanken och hur vardagliga samtal och 
händelser enkelt kunde relateras till yrkesrollen. Utifrån svårigheten med att 
definiera begreppet ”fri tid” upplevde intervjupersonerna det som betydligt lättare 
att berätta om hur de tillbringade sin fritid.  
 

3.7  Tillbringa sin ”fri tid” 
 

Tabell 7. Hur tillbringar du din fri tid? 
 
Vill umgås med vänner (vill ej vara ensam) M02, M04, M05, K09, K10 
Känslan att vara helt fri (från att tänka på jobbet) M01, K06, K07, K08 
Inget speciellt M03 

 
 
Citat: 
Vill umgås med vänner (vill ej vara ensam): 
K10: ….”Fritid är framförallt att umgås med vänner, slappna av ….att reflektera , 
tror jag är en viktig del.” 
 
Känslan av att vara helt fri (från att tänka på jobbet): 
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M01: ….”Jag skulle kunna tänka mig att gå någon matlagningskurs och där det 
inte var något krav på att lyckas och att man hade vägledning hela vägen och 
psykologisk hjälp. Så man inte behöver känna något ansvar eller att man måste 
prestera någonting.” 
K08: ” …..man koncentrerar sig på något annat. Oftast sen så slipper man ha med 
sig jobbet sen i hjärnan. Jag känner mig väldigt mycket positivare och gladare och 
mycket barnsligare och skrattar mycket och fnissar och skojar och håller på. Men 
så länge jag har jobbtankar så är jag väldigt negativ och sådär.” 
 
Det var ingen av personerna som avsåg sig vara politiskt engagerad. Några 
uppgav att de varit politiskt engagerad, främst under sin gymnasietid. Ingen av 
dem var heller engagerad i frågor som avsåg deras bostadsområde, bortsett från 
korvgrillning vid höst och vårstädning. Hälften av dem ansåg sig vara engagerad 
inom föreningsliv, dock kunde detta engagemang innebära allt från aktivt 
deltagande i någon förening till att vara stödmedlem.   
 
Slutsatser och diskussion  
Häften av personerna framhöll att under deras fritid ville de inte vara ensamma, 
utan då ville de träffa vänner och familj. Den kontakt de hade med kunder, 
kollegor och vänner under veckodagarna upphörde inte under kvällar och helger, 
utan det sociala umgänget hade en central plats i deras totala livsroll. När de 
kunde stänga av tankar kring arbetsuppgifter upplevde de en känsla av fritid och 
kände sig både avslappnade och glada.  
 
Bradley (2001) lyfter i sin forskning fram möjligheter med att försöka använda 
informationsteknologin för att berika människans samtliga roller: yrkesroll, privat 
roll, medborgarroll. Hon anser att med tekniken kan vi försöka fördjupa det 
psykologiska utbytet av både ”arbete” och den ”arbetsfria” tiden och låta 
individen känna eget ansvar och vara med och skapa sin egen livsmiljö. De 
personer som ingick i denna studie visade engagemang i både sin yrkesroll och sin 
privat roll, vilket gav en bild av konvergensen mellan dessa roller. Personerna 
ansåg även att var och en måste kunna ta eget ansvar för utvecklingen av sin 
livsroll. 
 
Vad avser medborgarrollen var det ingen av intervjupersonerna som var politiskt 
aktiv. Om denna brist på engagemang berodde på ointresse eller tidsbrist gick inte 
att utläsa av svaren.  
 
Resultaten från den parallella studien som utfördes i landsbygdsmiljö visar att 
intervjupersonernas engagemang i samhällsfrågor (exempelvis politik och 
föreningsliv) var mycket lågt (Nörler & Samuelsson, 2001). Därmed visade 
resultat från två studier utförda i Sverige, att IT-människors medborgarroll inte 
var en aktiv del av konvergeringen till en livsroll. Den studie som utfördes i 
Singapore (februari 2000) visade att invånarna var engagerade i sin 
medborgarroll. Tilläggas bör att myndigheterna i Singapore har med stöd av IT 
format en ”one-to-one relationship” med varje medborgare, som avser öka 
medvetenheten och engagemanget av att vara ”Singaporean citizen” (Bradley L. 
& Andersson N., 2001).  
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3.8  Planering av ”fri tid” 
 

Tabell 8. Anser du att det är svårt att planera din fri tid? 
 
Nej M01, M02, M03, M04, M05 

K06, K07, K08, K09 
Ja K10 

 
 
Citat: 
M04: ” Det är svårt att planera semestrar, men det är inte svårt att planera fritiden. 
Den planerar jag kanske ändå en eller två dagar i förväg.”……” För att semestrar 
måste man planera ganska lång tid innan, för att kunna beställa biljetter och boka 
resor. Men det går inte, delvis pågrund av mitt arbete, för att jag vet inte vad som 
kommer att hända om tre månader. Sen vet aldrig några kompisar heller det. Dom 
har också sådana här arbeten, så att dom inte kan planera semestrar några månader 
i förväg.” 
 
K10: ”Ja….Det kan man säga att det är, man vill väldigt mycket olika saker.” 
 
Slutsatser och diskussion 
Det upplevdes inte som något problem att planera sin fritid om de enbart avsåg 
några timmars ledighet. Den fria tiden användas till att uträtta privata ärenden 
(exempelvis klippa sig, handla, träna). Att de ständigt växlade mellan yrkesroll 
och privat roll upplevdes inte som något problem eftersom de ansåg att de kunna 
ta igen ”förlorad” arbetstid vid något senare tillfälle.  
 
De problem som fanns vid växlingen mellan roller upplevdes främst vid 
planeringen av semester. Att planera ledighet som skulle sträcka sig längre än 
någon vecka uppstod det komplikationer med att kombinera arbete och fritid. 
Intervjupersonerna ansåg att det upplevdes som stressande att lämna 
arbetsuppgifterna under flera dagar, t.ex. stänga av mobilen och inte läsa e-post. 
De menade att företaget var i behov av deras kompetens och med den snabba 
utvecklingen inom branschen vore det inte ansvarsfullt att vara oanträffbar under 
en längre tid. Ytterligare ett problem var att deras vänner arbetade inom samma 
bransch och detta resulterade i att det blev svårt att finna ”lediga” veckor för att 
kunna ta semester tillsammans. Att oplanerat ta ledigt någon timme under dagen 
upplevdes inte som något problem men att planera in två veckor semester var 
betydligt svårare. Problematiken vid planerandet av semester upplevdes som en 
negativ faktor för deras yrkesroll. Flertalet av dem trodde att en förändring av 
deras yrkesroll måste komma i och med en förändring av deras privat roll, 
exempelvis vid bildande av familj. 
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3.9  Kombination arbete och privatliv  
 

Tabell 9. Går det att kombinera  arbete och privatliv? 
 
Kombinera? Ja M01, M02, M04, M05, 

K06, K07, K08, K09, K10
K06, K07 Separera? Ja 

Kombinera? Nej M03 M01, M03, K08 Separera? Nej 
 
Citat:  
M01: ”….tiden då jag inte är på kontoret, då arbetar jag inte. Och enda undantaget 
till det är när jag är ute och äter eller umgås med en arbetskollega för då pratar vi 
jobb. Sedan har jag märkt att jag använder arbetet för att fly från fritid som jag 
inte gillar.” 
 
K08: ”Jag tror att det blir svårare och svårare för många människor att göra det. 
Och även för mig är det svårt. Men jag tror också att man accepterar att de här 
tiderna går i varandra lite grann. Jag accepterar det, så därför mår jag inte så dåligt 
över det heller. Kanske.” 
 
K07:  ”Idag har jag jobbat ungefär 40 timmars vecka, men det beror på att de som 
startade och grundade företaget är småbarnsföräldrar. De har en förståelse för att 
fritiden är väldigt viktig. Jag ser någonstans att människor som har blivit 30-35 de 
värnar friheten mycket mer. Jämför jag då med andra jobb så ser jag att de som är 
yngre och som inte har familj, de lever väldigt mycket på och genom jobbet. De 
människorna är ganska jobbiga att jobba med. För det älskar att vara på sin 
arbetsplats. Jag vill gärna vara strukturerad och jobba mina timmar. Men man 
jobbar mycket mer när det behövs. Vi har frihet i arbetstiderna, det är ingen som 
skulle säga ”Nej du får inte gå och klippa dig på arbetstid”. Jag har väldigt mycket 
möjlighet att påverka, vilket jag tycker är skönt. Jag har också friheten att jobba 
hemma eller på jobbet, jag får välja själv.” 
 
Slutsatser och diskussion 
Gränsdragning av arbete och fritid var flytande under eftermiddagar, kvällar och 
helger. Personerna kunde ta ledigt några timmar under dagen och arbeta kvällar 
och helger. Under den fria tiden umgicks de med vänner eller uträttade privata 
ärenden. Förmiddagarna var den tidpunkt på dagen som man förväntades att vara 
anträffbar för kollegor och kunder. En del av intervjupersonerna ansåg att 
arbetsdagen generellt började senast kl. 09.00. Detta klockslag var en ”starttid” 
som allmänt gällde som starttid inom företag och organisationer i samhället. Även 
om man inom denna yrkesgrupp fritt kunde planera sin arbetstid förväntades man 
ändå att följa samhällets normer att börja arbetsdagen när andra yrkesgrupper 
förväntade att man var anträffbar. Förväntningarna innebar att mobilen skulle vara 
påslagen och att man helst skulle befinna sig på arbetsplatsen i traditionell 
mening, allt för att kunderna enkelt skulle erhålla kontakt. Skulle inte denna 
förväntan från samhället finnas skulle flera av intervjupersonerna välja att inte 
vara anträffbara förrän efter 09.00 ”Det är det värsta jag vet om man måste vara 
på jobbet prick åtta, för då öppnar butiken….” 
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Gränsdragning vid bildande av familj: Den upplevda gränsdragning mellan arbete 
och fritid kompletterade svaren på frågan vilka möjligheter de hade att planera sin 
fritid. Problemet med att planera semester skulle inte lösas helt och hållet vid 
bildande av familj, men flera ansåg att situationen skulle förbättras. För övrig 
trodde ingen av intervjupersonerna att bildandet av familj försvårades av deras 
yrkesval, dock var det andra faktorer som avgjorde att de väntade, exempelvis av 
saknaden av partner och ej önskvärd boendesituation.  
 
De trodde att med familj (partner och barn) skulle det medvetna tänkandet kring 
arbetet avta under den tid man avsåg vara fri tid. Tankarna kring arbetsuppgifterna 
skulle lättare slås bort av tankar på familj. Både männen och kvinnorna ansåg att 
bildandet av familj skulle sänka graden av stress kopplat till yrkesrollen. De 
grundade detta resonemang på ställningstaganden att utan familj tog man sitt jobb 
på för stort allvar och man fokuserade på arbetet och dess betydelse för andra  
”Det är så jädra viktigt det här jag håller på med”. Intervjupersonerna trodde att 
med familj skulle arbetet automatiskt få en annan betydelse. Som medlem i en 
familj skulle man vara tvungen att dra gränser mellan arbetstid och fritid eftersom 
familjens aktiviteter skulle samordnas och man fick så mycket annat att tänka på. 
 

3.10 Psykosocial arbetsmiljö och psykosociala effekter  
  

Tabell 10. Känner du att Du påverkas psykiskt av Dina arbetsförhållanden? I så fall på 
vilket sätt?  

 Ja Nej 
Stress M01, M02, M03, M05,  

K06, K07, K08, K09, K10 
 

Trötthet M01, M05,  
K06, K08, K09 

M02,  
K07, K10 

Sömnsvårigheter M01, M05,  
K08, K09 

M02, M03,  
K06, K07, K10 

Oro M02, M05,  
K06, K08, K09, K10 

M01, M03,  
K07 

Fysiska symptom (ex rygg) M03, M05,  
K09, K10 

M01, M02,  
K06, K07, K08 

Ger mening åt livet M01, M02, M03, M04, M05, 
K06, K09, K10 

 
K07, 

Identiteten M02, M03, M04,  
K06, K08 

M01, K07,  

Får en ”kick” M01, M02, M03, M04,  
K07, K09, K10 

 

Ger struktur M01,  
K07, K08 

M02, M03, M04,  
K09 

 
 
Stress:  
K10: ”Jag hamnade snabbt i branschen, som har ett helt annat tempo än jag var 
van vid tidigare. Informationsstressen  - att det är så mycket som är viktigt.” 
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Trötthet:  
K09: Ja, då blir man ju trött. Men tyvärr så blandar man ihop det, man går gärna 
och lägger sig, men man kan ändå inte sova. För man är inte fysiskt trött. Man 
måste faktiskt röra sig på fysiskt också, vilket gör att man sedan blir mindre trött.  
 
Sömnsvårigheter: 
 K08: Jag har det ibland när det är något stor grej som händer, då kan jag vakna på 
morgonen och gråta. ”  
 
Oro: 
 M02: ”Ja, vissa dagar. Oro är egentligen fel ord. Snarare vill jag att vissa saker 
skall lossna för att andra saker skall kunna göras, men då brukar jag tänka på att 
vad är det värsta som kan hända? Då får jag ta ett jobb!” 4 
 
Fysiska symptom: 
 M04: ” Jag känner folk som har fått musarm och haft problem med rygg och 
sådana saker. Men jag har aldrig haft det. Jag har fått näsblod när jag har jobbat 
väldigt mycket, det har jag ju. Och, jag var väl trött, men det är ju inte så konstigt 
om jag har jobbat i 72 timmar i sträck, då är det inte så konstigt om jag är trött. 
Jag ser ingenting som är relaterat med att sitta vid datorn.” 
 
Ger mening åt livet: 
 M03: ”Att få hitta på saker….Fast som nummer ett kärlek. Sedan på plats 238 
kommer kreativitet. För mig handlar det väldigt mycket om kärlek till de jag 
arbetar med, jag är väldigt kärleksfull i hur jag är mot andra människor. Jag gör 
ingen skillnad i hur jag är mot killar och hur jag är mot tjejer."  
 
Identiteten: 
 M01: ”Nej, det kan bero på vad man jobbar med men det kan även bero på 
betydelsefull fritid fast man inte alls lyckats i jobbet”  
 
Får en ”kick”: 
 K10: ”Jag har fått det, men inte varje dag.” 
 
Ger struktur: 
 K09: ”De får jag stå för själv.” 
 
Slutsatser och diskussion 
Samtliga intervjupersoner visade starkt engagemang i sin yrkesroll. De var 
ambitiösa och framgångsrika unga IT-människor, med brinnande intresse för sina 
arbetsuppgifter och för branschen i sin helhet. Endast en av personerna angav sig 
ha ”gått i väggen” på grund av detta engagemang och ansåg sig därmed ha en 
sund bild av sin livsroll jämfört med sina kollegor.  
 
Under intervjuerna var det tillfällen som bandspelaren stängdes av eftersom 
intervjupersonerna önskade att reflektera över hur de beskrev sin livsmiljö och sin 
livsroll. De positiva reflektionerna avsåg deras uppnådda position inom 

                                                 
4 ”Då får jag ta ett jobb!”  Med andra ord:  Att bli arbetstagare istället för att driva eget  företag. 
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yrkesområdet medan de negativa reflektioner var knutna till brist på eftertanke 
vad avsåg deras personliga utveckling. Samtidigt som de upplevde att de kunde 
påverka sin situation ansåg de att detta inte var aktuellt på grund av att det höga 
tempot inom branschen inte gav dem någon tid för eftertanke. Några av dem hade 
önskemål om att få avsätta tid för fortbildning och utvecklingssamtal i syfte att 
kunna reflektera över sin livsroll.  
 
Vänner och arbetskamrater: Vänner och arbetskamrater var i de flesta fall samma 
personer. Man anställde sina vänner eller anställdes av sina vänner. Tillsammans 
med sina vänner kände man sig trygg och uppskattad i sin yrkesroll. Vännerna 
hade i vissa fall följts åt ända från grundskolan men framförallt kände de varandra 
från den akademiska studietiden. Vad avsåg rekrytering av personal var den 
främst handplockning av vänner. 
  
Effekterna av denna vänskap innebar att det var svårt för någon som stod utanför 
vänskapskretsen att erhålla anställning. Inom branschen ansågs det inte finnas 
några behov av att kontrollera referenser eftersom man redan kände den sökande, 
både privat och även från tidigare arbeten. Vid anställning av chef, för exempelvis 
någon arbetsgrupp, ansåg man det nödvändigt att ta någon ”utanför” 
vänskapsgruppen. Skulle man istället befordrat någon från ”vänskapsgruppen” 
skulle detta innebära ledarskaps problem. En chef från vänskapsgruppen skulle få 
svårt att leda de övriga i gruppen och de i gruppen skulle även ha svårt att bli 
ledda av en vän. Inom dessa arbetsgrupper var organisationen platt, det vill säga 
alla fick vara med och bestämma ”alla bestämmer allt”. I de fall då personal skulle 
rekryteras var alla i gruppen med och valde vem av de sökande som skulle erhålla 
tjänsten. 
  
I de flesta grupper använde man sig av formella titlar som exempelvis direktör, 
vice direktör, ekonomiansvarig. Detta var titlar som man hade tillfört 
organisationen eftersom marknaden krävde och efterfrågade denna formalitet. 
Titlarnas egentliga betydelse var att de visades upp mot andra företag, men 
personerna inom arbetsgruppen hade fortfarande lika stort inflytande inom alla 
områden. Bakom de formella titlarna fanns en grupp med starka vänskapsband, 
där man främst värnade om det bästa för gruppen, dess överlevnad och framtida 
utveckling.  
 
Det ansågs självklart att alla inom företaget hjälpte till med olika sysslor, vilka 
kunde vara allt från att städa lokalerna till att rekrytera personal. Med detta 
arbetssätt trodde man sig uppnå ett kollektivt ansvar för företagets utveckling. 
Men det var inte inom alla företag som detta arbetssätt fungerade utan vid ett antal 
företag hade man beslutat att utvalda personer fick ansvara för vissa sysslor. 
 
Det var ingen av intervjupersonerna som namngav någon specifik 
personalansvarig eller personalchef vid sitt företag. Vad avsåg anställningsavtal 
var det inte aktuellt med provanställning utan man blev direkt tillsvidareanställd 
och kunde på samma effektiva sätt bli uppsagd. Det var inte någon som satte sig 
emot en uppsägning utan man var lojal mot kollegorna/vännerna och började 
aldrig åberopa sina rättigheter som anställd. Det man krävde av en nyanställd var 
social kompetens, att man var självgående och hade starkt engagemang för 
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uppgiften och viss teknisk kunskap. Även i studien av IT-människor på landsbygd 
värderades social kompetens högre än teknikkunnandet (Nörler & Samuelsson, 
2001). 
 
Negativa kommentarer rörande deras yrkesroll var bland annat bristen av 
utvecklingssamtal. Intervjupersonerna upplevde det som fel att behöva ha 
utvecklingssamtal med en kompis och därför uteblev ofta denna typ av samtal. 
Vissa av intervjupersonerna var delägare i företaget eller ensam konsult. Några 
hade aldrig haft ett utvecklingssamtal under den tiden de varit anställda vid 
företaget. Inom området arbetsrätt fick de själva ta reda på sina  rättigheter som 
anställd  och de flesta ansvarade för sin egen löneförhandling.  
 
Både män och kvinnor kände oro inför prestationskrav och kommande 
arbetsinsatser. Det var dock främst kvinnorna som uttalade oro inför 
arbetsuppgifterna. Några angav att oron hade resulterat i sömnproblem och att 
man i vissa fall förberedde sig för det värsta tänkbar: att bli uppsagd. 
 
Det var fler män än kvinnor som ansåg att arbetet gav mening åt livet:  Både män 
och kvinnor kände positiv och negativ stress inför utförandet av sina 
arbetsuppgifter. Graden av upplevd positiv stress stod i relation till känslan av att 
man gjorde ett bra jobb och att man var betydelsefull för företagets framgång och 
utveckling. Den upplevda negativa stressen stod i relation till arbetsuppgiftens art 
samt hur mycket tid som uppgiften krävde. Negativ stress upplevdes vid behovet 
av att ständigt vara anträffbar via mobil eller e-post. Det upplevdes som 
stressande att stänga av mobiltelefonen eftersom man utgick från att 
vänner/kollegor och kunder var i behov att erhålla kontakt. Ytterligare ett 
stressmoment var vetskapen om att alla personer som ringt, under den tid 
mobiltelefonen varit avstängd, troligen hade lämnat meddelande och väntade på 
svar. Vissa hade tagit beslut om att försöka minska stressen genom att de stängde 
av mobiltelefonen vid arbetsdagens slut. Andra ansåg att det vara näst intill 
omöjligt att ha  mobiltelefonen avstängd eftersom den även användes vid privat 
bruk.  
 
Fysiska effekter av dålig arbetsmiljö visade sig hos personer som led av smärta i 
rygg och axlar samt återkommande näsblod. De kände alla till någon som blivit 
utbränd på grund av dålig arbetsmiljö, men själv ansåg de sig ha kontroll över sin 
situation. Ytterligare fysiska symptom kopplat till yrkesrollen var den såkallade 
”IT-magen”, detta var benämningen av en ”tjock mage” som fylldes av kaffe och 
restaurangmat.  
 
Samtliga män ansåg att jobbet gav en mening åt livet, totalt ansåg 8 av 10 detta. 
Dock kommenterade flera av intervjupersonerna att den ultimata meningen med 
livet var vänner och familj. Känslan att jobbet gav en mening åt livet anser jag kan 
associeras med att de ansåg sig ha betydelsefulla arbetsuppgifter och ett personligt 
ansvar av att uppgifterna blev utförda. Intervjupersonerna trivdes med sin 
arbetssituation när det kunde styra över tidsupplägget kring arbete och fritid. Jag 
tror att denna arbetsform med ”frihet under ansvar” gav en känsla av mening med 
vardagen eftersom man hade möjlighet att bestämma över allt tidsupplägg.  
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Samtliga intervjupersoner trivdes i sin yrkesroll, men de ansåg sig inte ha någon 
tid över för att förändra de faktorer som de var missnöjda med.  
 
Ett hårdnande läge på arbetsmarknaden för föräldrar och speciellt för gravida 
kvinnor återspeglas i en av intervjuerna. Intervjupersonen ansåg att branschen var 
illojal mot sina anställda eftersom det inte togs något ansvar för den enskilda 
individens arbetssituation. De anställdas oro kring anställningen grundande sig på 
att de visserligen erhöll en tillsvidareanställning men att den i praktiken 
motsvarade traditionell visstidsanställning. När det gick sämre för företaget var 
det ingen som vågade eller ville protestera om de omgående blev uppsagda. Det 
upplevdes fel att börja bråka med vänner om uppsägningstiden när relationen för 
övrigt fungerade bra. Den person som riktade negativ kritik mot branschen skulle 
inom någon månad bli förälder och hade några dagar innan intervjun fått besked 
om uppsägning. Personen sade sig må bra både fysiskt och psykiskt och var redan 
igång att söka anställning vid ett annat företag. 
 
Identitet: Intervjupersonernas livsroll inkluderas av yrkesroll, privat roll och 
medborgarroll, dock ansåg de inte att någon av rollerna dominerade deras 
självuppfattning. Även om arbetet tog en stor del av deras tid ansåg endast 5 av 10 
att deras identitet direkt var påverkad av yrkesrollen. De övriga intervjupersonerna 
ansåg att det var andra rollutövanden än yrkesrollen som påverkade deras 
självuppfattning. I fall att man upplevde att någon av rollerna dominera livsrollen 
var det främst beroende av vilken fas i livet man befann sig. De två som svarade 
att jobbet inte påverkade deras identitet var i unika situationer jämfört mot de 
övriga: En hade varit utbränd och den andra personen var gravid och uppsagd. I 
en av mina tidigare rapporter för jag ett resonemang om hur 
informationsteknologin ger människan ytterligare miljöer att verka inom och hur 
olika miljöer och rollutövanden i virtuella nätverk kan påverka vår 
självuppfattning (Danielsson, 2000).     
     

3.11 Framtidsperspektiv 
Avslutningsvis fick intervjupersonerna berätta om hur de önskade att deras 
framtid skulle se ut. Samtliga svarade att de önskade bilda familj samt att de 
hoppades på att finna en tydligare gränsdragning gällande fritid och arbete. Deras 
högsta önskan var att ”må bra”, både fysiskt och psykiskt. Denna önskan 
överträffade allt annat, exempelvis företagets utveckling och utveckling av deras 
yrkesroll. 
• Intervjupersonerna satte stor värde på att i framtiden ofta kunna umgås med 

familj och vänner.  
• Flertalet ansåg sig vara oorganiserade både privat och på jobbet. De ansåg att 

tidsbrist var den avgörande faktorn för att de hamnat i en oorganiserad 
livsmiljö.  

• Intervjupersonerna gav sig själva rådet att inte ta vardagliga händelser på för 
stort allvar, att inte stressa upp sig för ”småsaker”. De skulle även börja 
påminna sig själva om att livet går upp och ner och att man vinner mest på att 
vara sig själv. 
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Här följer några citat: 
M01: Mitt mål efter att vara tillfreds med mig själv, då tror jag att jag kommer att 
kunna skilja mellan privatliv och mitt yrkesliv, på ett bra och sunt sätt….. Man 
fokuserar för mycket på en aktivitet men är inte själv inblandad i aktiviteten, men 
gör mycket på rutin bara. Jag skall försöka ta saker och ting som de kommer, att ta 
det lugnt.” ”Först och främst att inte bry sig om resultat så mycket, acceptera 
saker som de är. Det är inte alltid man förstår hur saker egentligen är. Och att ta 
hand om sig själv”  
 
M02: *Tänker*  ”Ja, privat så ser jag ju framför mig att jag kanske går mot ett, 
även om det kanske inte sker det närmaste halvåret, så känns det ju som att jag är 
påväg in, både känslomässigt och viljemässigt mot ett mer stabilt och 
långtidsplanerande familjeliv. Tidigare har det nog varit lite hoppjerka på den 
biten.” ….. ”Jag ska se till att inte ta viktiga relationer och människor för givet 
utan att jobba på att utveckla dem.” 
 
M03:”Privat så gifter jag mig och får barn, såklart.” 
 
M04: ”Mitt största fel just nu är väl att jag är för oorganiserad, både privat och 
….på jobbet.” 
 
M05: ” Jag kan hitta ett område som jag tycker verkar intressant som jag kan 
utvecklas inom, både professionellt och personligt. Det tror jag skulle ge ganska  
mycket annat också.” 
 
K06: ” Det är säkert enormt utvecklande att få barn och att få uppleva moderrollen 
och att ha en egen familj och sådär. Men jag tycker även om att kunna utvecklas 
mentalt. Att man får engagera sig och ta något medborgaransvar, agera och 
reagera inför frågor som man anser är viktiga. Att man frångår att vara så självisk 
och mån om att bara ha det bra, så att säga. Det torde vara utvecklande för en 
människa. Då växer man. ” 
 
K07 ” En större lägenhet! *Skratt * Jag vet faktiskt inte…jag tycker att jag lever 
ett väldigt rikt och bra liv. Jag tycker verkligen det. Det kan ju alltid bli bättre.. En 
fysisk skada som jag alltid har ont i, hoppas jag inte att jag får.” ”I jobbet har jag 
ny hoppat runt mellan många arbetsplatser, av ett enda skäl, att jag lär mig 
mer…..Men jag skulle nog vilja hitta en arbetsplats som är tillräckligt stor så man 
kan utvecklas och byta inom arbetsplatsen, och inte måste börja om hela tiden i 
nya jobb.” 
 
K08: ”Ja, jag umgås med några tjejer och de är 28+. Mycket  för dem gäller kring 
att bilda familj, och det är inte lika intressant längre att jobba. Privatliv, bilda 
familj och välbefinnande är det livet egentligen handlar om.  Jag undrar om de 
skulle hålla med mig i denna kommentar, men de beter sig som de tycker så i alla 
fall.” 
 
K09:  Så att man verkligen får vila upp sig. Att man får en familj, givetvis. 
Strukturen får jag stå för själv. ”Vad vill jag höra när jag fyller 80”. 
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K10: ” Men att ha en familj, det tror jag fortfarande är oerhört viktigt. För mig är 
det så. Det vill säga att skaffa barn. Som man på något sätt sätter i första rummet. 
Sedan skulle jag jätte gärna vilja ha barn, inom tre års tid, definitivt. Det är vad 
jag både tror och vill. Privat så är det att ge mig mer tid för reflektion. Det är det 
viktigaste tror jag. Det är hela gåtan till att må bra egentligen.” 
 
 

4.  Sammanfattning  
 
Denna studie har utförts inom ramen för forskningsprojektet ”Home of the 
Future” – ”Hemmet i framtiden”, med undertiteln ”Informations och 
kommunikationsteknologin – förändringar i samhälle och mänskligt 
beteendemönster i nätverksperioden”. Projektet omfattar tre fältstudier, som utförs 
i olika miljöer: storstad, förort och landsbygd. Denna studie är utförd i 
storstadsmiljö, Stockholm. Projektet ingår i Medieteknikprogrammet som är en 
del av ”Fiber Science and Communication Network”5, en satsning mellan olika 
vetenskapliga discipliner inom Mitthögskolan och i samarbete med andra 
universitet och företag, främst SCA och Modo.  
 
Syftet med denna studie är att studera samspelet mellan IKT och sociala 
förändringar hos gruppen ”Unga IT-människor” i storstad. Indirekt syftar studien 
till att ge underlag för att formulera hypoteser som underlag för designfasen. 
Därvid  har Unga IT-människors upplevda arbetsmiljö, livsroll, livsmiljö samt 
psykosociala effekter studerats.  
 
Intervjuerna genomfördes under oktober 2000 till januari 2001. Vid 
genomförandet av studien användes halvstrukturerade intervjuer samt vissa frågor 
med fasta svarsalternativ. Undersökningsgruppen som avsåg storstadsmiljö 
definierades som ”Young urban knowledge workers in the new IT-business”. 
 

4.1  Yrkesrollen  
 
Starka sociala  nätverk 
Arbetskamrater och vänner var ofta samma personer. Detta innebar att 
intervjupersonerna ansåg sig ha ett starkt socialt nätverk där de hade starkt 
förtroende för sina vänner och därmed även för sina arbetskamrater. Vid 
nyanställning var det inte nödvändigt att kontrollera tidigare referenser eftersom 
man ofta anställde vänner från det sociala nätverket. Sammanhållningen bland 
arbetskamraterna var mycket god och detta resulterade i att intervjupersonerna 
kände sig trygga i sin yrkesroll.   
 
Arbetsuppgifterna ger en mening åt livet 
Av intervjupersonerna var det 8 av 10 som ansåg att arbetsuppgifterna gav en 
mening åt livet. De 2 som inte ansåg detta var kvinnor. 7 av 10 ansåg att 
arbetsuppgifterna gav en ”kick” de övriga uppgav sömnsvårigheter och kände oro 
inför sina arbetsförhållanden. Samtliga ansåg att det viktigaste i livet var att ha en 
god hälsa och att kunna fortsätta umgås med vänner och familj.  

                                                 
5 http://www.mh.se/fscn 
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Flertalet av personerna saknade möjlighet till utvecklingssamtal. De 
utvecklingssamtal som erbjöds  innebar samtal med en arbetskollega som skulle 
agera som ”personalchef” men detta var ingen önskvärd lösning på problemet  
 
Framträdande i arbetsuppgifternas innehåll var att flertalet intervjupersoner 
upplevde sitt arbete som roligt, stimulerande, intressant och självständigt. 
 
Flertalet påpekade det var väsentligt i arbetet att kunna nås och att man inte kunde 
vara oanträffbar under lång tid.  
 
Flexibel gällande fritid och arbetstid 
Intervjupersonerna upplevde sig flexibla både i sin privat roll och i sin yrkesroll. 
De hade inte några problem med att arbeta mer än 40 timmar i veckan, oberoende 
av tid och plats. De kände frihet under ansvar gällande sin yrkesroll och tillät 
hellre att arbetstiden konkurrerade ut fritiden, än tvärtom. Det upplevdes inte som 
något problem att lämna arbetsplatsen för att under ett antal timmar utföra privata 
ärenden. Problem kring ledighet uppstod istället när de skulle planera in semester, 
eftersom det var svårt att förutsäga arbetsbelastningen vid den planerade 
tidpunkten.  
 
Expert på sitt område 
Yrkesrollen beskrevs som en roll man växte in i och att man själv ansvarade för 
en professionell utveckling. Nödvändiga kunskaper och egenskaper de önskade 
hos nyanställda var att han/hon skulle vara stresstålig, självgående, engagerad i 
uppgiften, ha viss teknisk kunskap och fungera i grupp. De uttalade inga formella 
krav på akademisk utbildning men däremot  krävdes viss yrkeserfarenhet.  
 
Eget ansvar 
Intervjupersonerna ansåg att det var upp till den enskilda individen att ta ansvar 
över utvecklingen av både sin yrkesroll och privat roll. I den livsmiljö de levde 
och arbetade inom kunde man inte skylla ifrån sig på branschen eller samhällets 
utveckling utan man måste själv ansvara över disponering av tid och var man ville 
förlägga sitt arbete. De råd som de gav till sig själva var att de borde planera sin 
tid utifrån vad de själva ville göra, både rörande privat rollen och yrkesrollen.  
  

4.2  Privat rollen (och medborgarrollen) 
 
Hemmet 
Alla utom en av intervjupersonerna bodde i centrala Stockholm. Personerna hade 
därmed möjlighet att gå eller cykla till jobbet. Boendeformen bestod främst av ett 
eller två rum med kök eller kokvrå. I de fall då personerna hade eget företag och 
arbetade från bostaden hade de format en arbetsplats främst bestående av ett 
skrivbord/köksbord med dator, skrivare och fax. De övriga hade en arbetsplats på 
ett kontor och försökte främst att arbeta från företaget och undvek att arbeta från 
bostaden. Vid de tillfällen då de arbetade från hemmet utförde de främst uppgifter 
som att läsa utskrivna dokument, ringa telefonsamtal och skicka e-post. De flesta 
klagade på den ergonomiska arbetsmiljön både i hemmet och på företaget. För att 
förbättra arbetsmiljön i hemmet önskades större boendeyta. De önskade även att 
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kunna utöva fler sociala aktiviteter och andra nöjen med vänner i hemmet. De 
flesta umgicks med vänner under sin ”arbetsfria” tid och åt sina måltider utanför 
bostaden. Att man valde att träffa vänner utanför bostaden berodde dels på liten 
boende yta och dels på det omfattande restaurang och nöjesutbud som ofta finns i 
storstäder. 
 
Samtliga kvinnor kunde definiera en gräns mellan hem och arbetsplats medan fyra 
av fem män svarade att de inte kunde definiera någon gräns.  
 
Socialt umgänge 
En viktig del i intervjupersonernas liv var deras sociala umgänge. Samtliga 
påpekade att de arbetade med sina vänner och de kontaktnät man hade inom 
branschen främst var formade utifrån tidigare sociala nätverk. Eftersom 
arbetskamrater och vänner ofta var samma personer var det svårt att särskilja 
arbetstid från fritid. Att äta lunch eller ”fika” med sina arbetskollegor kunde på 
samma gång innebära planering inför nästa affärsmöte samt planering inför nästa 
aktivitet med vännerna. Eftersom alla ansåg att deras jobb var valt av eget intresse 
och både roligt och intressant blev det svårt för dem att definiera en gräns mellan 
arbetstid och fritid (se arbetsinnehåll ovan).  
 
Det flitiga användandet av mobiltelefon i arbetslivet medförde att de ständigt var 
uppkopplade mot jobbet. Förväntningar fanns både från omgivningen och 
individen själv på nåbarhet och tillgänglighet.  
 
Familj 
Ingen av personerna hade barn enligt definitionen av undersökningsgruppen. De 
såg dock alla fram emot att bilda familj. Utöver önskan om att bli förälder var det 
främsta målet med livet att ”må bra”, vilket för dem innebar god fysisk och 
psykisk hälsa. Efter dessa upplevda kriterier på livskvalitet kom behovet av att 
omge sig med intressanta arbetsuppgifter och framgångsrika uppdrag. Men dessa 
kriterier skulle samtidigt inte ta för stor del av personens livsroll och de såg inga 
hinder för att kombinera familjeliv med arbete. De råd som de gav sig själva var 
att sluta oroa sig för vardagliga händelser och att inte ta ”småsaker” på för stort 
allvar. Den tid och kraft de lade på att oroa sig för ”småsaker” ansåg de var 
negativ för hälsan. Även om de inte hade några konkreta förslag på hur detta 
beteende skulle kunna ändras, trodde några att dessa problem skulle lösa sig när 
de bildade familj ”för då skulle de få så mycket annat än jobbet att tänka på”. 
 
Medborgarrollen 
Ingen av intervjupersonerna var politiskt engagerad eller engagerad i frågor som 
berörde deras bostadsområde. Hälften av dem var engagerad inom föreningslivet 
och detta innebar allt från aktivt engagemang till att vara stödmedlem.  
 
Psykosociala effekter 
Både kvinnor och män upplevde positiv och negativ stress, beroende på intresse 
och avsatt tid för utförande av arbetsuppgifter. Men det var främst stress, trötthet 
och oro som de relaterade till dålig arbetsmiljö. Fyra av tio hade problem med 
smärta i rygg och axlar. Flera av intervjupersonerna kände oro inför arbetet och 
hade sömnsvårigheter. För att de skulle uppleva total avkoppling från jobbet 
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behövde de engagera sin kropp med någon fysisk aktivitet som krävde djup 
koncentration, allt för hålla borta tankar kring jobb.    
 
Karaktäristik  
Nedan ges i punktform några karaktäristiska drag hos ”Unga människor i IT-
branschen” och deras olika roller. Kursiv stil visar överlappning mellan ”Privat 
roll” och ”Yrkesroll”. 
 
Privat roll 
Har ej barn och bor centralt i storstad (enligt definition av undersökningsgruppen) 
Mål med livet är att ”må bra” (både fysiskt och psykiskt) 
Har starkt socialt nätverk 
Är flexibla och sociala 
Anser att var och en ansvarar för att planera sin tid 
 
Yrkesroll 
Arbetar vid företag kring Stureplan (enligt definition av undersökningsgruppen) 
Tror på eget ansvar  
Är flexibla 
Upplever både positiv och negativ stress 
Upplever oro 
Anser att  yrkesrollen ger mening åt livet  
Kan inte planera semester 
Är expert inom sitt område 
Har starkt socialt nätverk 
 
Medborgarroll 
Är ej engagerad i samhällsfrågor t ex politik 
 

  
5.  Summary 

 
The research project Home of the Future is subtitled “Information and 
Communications Technology (ICT) – changes in society and human patters of 
behavior in the network era”. Three types of field studies are preformed, covering 
strategic organizations (homes) one urban, one suburban and one rural. The study 
was carried out in Stockholm, the capital of Sweden, in October 2000 – January 
2001. The project is part of the media technology program which is part of the 
Fibre Science Network (FSCN) – a large venture involving different scientific 
disciplines at Mid Sweden University and collaboration with other universities 
and industries, primarily SCA and Modo. 
 
The aim of this study is to find a relationship between ICT and the life roles of 
people in the occupational group “young IT people” in big city. The study 
concerns the life environment, life role, work environment and psychosocial 
effects.   
 
The empirical survey is based on semi-structured interviews with ”Young urban 
knowledge workers in the new IT-business”.  
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A conclusion of the results follows below. 
 

5.1  The professional role 
 
Strong social networks 
Workmates and friends were often the same people. This meant that the 
interviewees considered themselves to have a strong social network where they 
had strong confidence in their friends and thus also in their workmates. When 
recruiting it was not necessary to check previous references since you often 
employed friends from the social network. The solidarity among the workmates 
was very good and as a result of this the interviewees felt very safe in their 
professional role. 
 
The work gave a meaning to life  
Out of the interviewees, 8 out of 10 considered that the work tasks gave meaning 
to their life. Out of the people who did not think so, were all women. 7 out of 10 
thought that the professional role gave them a “kick”, the rest experienced 
problems sleeping and anxiousness concerning their working conditions. 
Everyone considered good health and being able to continue spending time with 
family and friends to be the most important thing in life. 
 
A majority of the people lacked opportunity for development meetings. The 
development meetings that were offered meant a chat with a colleague who would 
act as personnel manager, but this was not a desirable solution to the problem. 
 
One outstanding result was that most of the people found their work tasks 
amusing, stimulating, interesting and independent.  
 
A majority of the people remarked that it was inconceivable to not be reached by 
phone or e-mail for a long time. 
 
Flexibility concerning spare-time  
The interviewees considered themselves to be flexible both in their private role 
and professional role. They did not consider working more than 40 hours per 
week as a problem, irrespective of time and place. The responsibility of their 
professional role gave them freedom and they allowed working time to dominate 
over spare-time rather than the opposite. It was not considered a problem to leave 
the workplace for a few hours to run private errands. The problem with free time 
instead appears when they were planning for their vacation, since it was hard to 
predetermine the workload at the planned point of time. 
 
Expert in the area (necessary knowledge) 
The professional role was described as a role you grew into and that you were 
responsible yourself for a professional development. Necessary knowledge and 
qualities they desired in a new employee were an ability to cope with stress and 
manage oneself, be engaged in the task, have a certain technical knowledge and to 
work well in a group. They did not pronounce demands of tertiary education, but a 
certain work experience was demanded. 



FSCN/Medieteknik 
Internet: Http/www.mh.se/fscn 
 

 R-02-34 
Sida 35 (46) 

 
 
 

 
 
Own responsibility 
The interviewees considered that it was up to each individual to take 
responsibility for the development of their professional and private role. In the 
life environment they lived and worked within you could not blame the branch or 
the development of society, but you have to take responsibility for allocation of 
time and place of work yourself.  
 

5.2  The private role (and citizen role) 
 
The home 
All except for one of the interviewees lived in central Stockholm. They are hence 
able to walk or cycle to work. The living situation mainly consisted off one or 
two-room flats with a kitchen or kitchenette. Out of those cases where people ran 
their own company and worked from home they had created a workspace mainly 
consisting of a desk or kitchen-table with a computer, printer and fax. The rest had 
their workspace in an office and tried foremost to work from the company, trying 
to avoid working from home. On those occasions when they did work from home 
they mostly preformed tasks such as reading printed documents, making phone-
calls and sending e-mails. Most of them complained about the ergonomical work 
environment both in the home and at the company. To improve their work 
environment at home they wished for a larger living area. They also wanted to 
engage more in social activities and other entertainment with friends at their 
homes. Most people socialized with their friends in their “work free” time and had 
their meals outside their home. The fact that they chose to meet their friends 
outside the home was partly due to small living space and partly since it included 
restaurants and entertainment that is often present in a big city. 
 
All of the women were able to define a border between home and workplace, 
while 4 out of 5 men said that they could not define a border. 
 
Social relations 
The most central part of life for the interviewees was their social relations. All 
remarked that they worked with their friends and that the networks they had 
within their field of work were mainly shaped be previous social networks. Since 
workmates and friends were often the same people it was hard to tell work-time 
apart from spare-time. To have lunch or “grab a coffee” with a colleague could at 
the same time mean planning for the next business meeting and also planning of 
the next activity with your friends. Since they all considered that they had chosen 
their job because of their interests in it and that it was both fun and interesting it 
became hard for them to define a boundary between work-time and spare-time. 
 
The continuous usage of mobile phones in their work environment made them 
always feel connected to work. Expectations about being reachable came from 
both their social environment and them selves.  
 
Family 
None of the people had children (see the criteria for determination of the study 
group) but they all looked forward to starting a family. Except for wishing to 
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become a parent the main goal of life was to “feel good”, which for them meant 
physical and psychological well being. After these criteria of life quality came the 
need to surround your self with interesting duties and successful assignments. But, 
at the same time, these criteria should not take up too much time of a person’s life 
role and they saw no hindrance in combining family life with work. The advice 
they gave to themselves was to stop worrying about everyday events and not to 
take small problems too seriously. The time and energy they spent on worrying 
about small problems they thought had a negative impact on their health. Even 
though they didn’t have many concrete suggestions about how this behavior could 
be changed, some believed that these problems would be solved when they started 
a family since “then they would have so much more than just work to think 
about”. 
 
The citizen role 
None of the interviewees were politically involved or involved in neighborhood 
issues. Half of them were engaged in voluntary non-profit organizations, which 
ranged from active involvement to support membership. 
 
Psychological effects 
Both men and women experienced positive and negative stress, depending on 
interest and the time allocated to their work. But it was mainly stress, fatigue and 
anxiousness they related to a poor work environment. Four out of ten had 
problems with pains in their backs and shoulders. Many of the interviewees 
experienced worries about their work and had problems sleeping. For them to 
experience complete relaxation from work they had to engage their body in some 
kind of physical activity that demanded deep concentration. 
 
Short description 
Below some characteristics of “young IT-people in the IT- business” and their 
different roles are given in bullet points. Italics show overlaps between “the 
Private role” and “the Professional role”. 
 
Private role 
Don’t have children and live in a central location in a big city (according to 
definition of the studied group). 
Goal of life is to “feel good” (both physical and psychological). 
Have strong social networks. 
Are flexible and social  
Consider that each and everyone are responsible for planning their own time. 
 
Professional role  
Work at companies around Stureplan (central location in Stockholm) (according 
to definition of the studied group) 
Believe in their own responsibility 
Are flexible 
Experience both positive and negative stress 
Experience worry 
Consider the professional role to give meaning to their lives. 
Cannot plan holidays 
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Are experts in their area. 
Have strong social networks. 
  
The Citizen role  
Have been engaged in society issues, e.g. politics. 
 

 
6.  Slutord  

 
I denna rapport har jag presenterat hur yrkesrollen och privat rollen smälter 
samman till en livsroll. Resultaten visar hur gränsdragningen mellan hemmet och 
arbetsplatsen blir allt mer otydlig och svårdefinierbar.  
 
Hur kommer det fortsatta samspelet mellan människa och IKT att utvecklas? När 
yrkesrollen och privat rollen konvergerar, hur kan man då utläsa eventuella 
gränser? Behövs gränser? Hur ska de utformas i så fall? Hur kan den nya 
"gränslösheten" påverka vår hälsa? Vad sker med hälsan hos dem som inte kan 
skilja dessa platser åt och som ständigt utför privata sysslor och arbetsuppgifter 
oberoende av tid och plats? Oberoende av tid och plats och växling mellan våra 
roller tycks känneteckna vår nutid? Vad tycker du? 
 
Jag vill gärna ta del av dina synpunkter på rapportens innehåll och alla slags 
kommentarer är välkomna. 
  
Maila till: ulrika.danielsson@mh.se  
 
Eller skriv till: 
Ulrika Danielsson 
Institutionen ITM 
831 25  Östersund 
 
Adress:  
Ulrika Danielsson 
Öregrundsgatan 9 
115 59  Stockholm 

 

mailto:ulrika.danielsson@itk.mh.se
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
 
Intervjuguide storstad    KONFIDENTIELLT 
 
 
Intervjuguide inom projektet  “Home of the Future” 
 
Information and Communication Technology (ICT) – Changes in the Psychosocial Life Environment in 
the Net Era. 
 
Persondata  - fakta gällande intervjupersonen  ( se bilaga 1) 
 
Yrkesroll - arbetsmiljö och framtida "virtuell hemmiljö"?  
 
1.Yrkesbenämning/titel:__________________________________________________ 
{även formell och informell (subjektiv) definition ex mer specialisering av yrkesrollen} 
 
2. Vilka huvudsakliga arbetsuppgifter ingår i Din yrkesroll:_______________________  
 
Anställningsform:________________________________________________________ 
 {projekt, tillsvidare, egen konsult, bemanningsföretag} 
 
Kan du beskriva organisationsformen i stort? (Som en bakgrund till 
kommunikationsstrukturen) Beskriv hur dessa formar sig?  
______________________________________________________________________ 
 
Vilka är de dominerade arbetsteamen för dig inom din yrkesroll?  
____________________________________________________ 
(fysiska och virtuella) 
 
Beskriv kort hur dessa arbetsteam är organiserade? (t ex alla vill leda, en ledare, kaos, 
stödjande, hierarkiska, fria diskussionsgrupper?) 
____________________________________________________ 
 
Hur ser arbetsfördelningen ut mellan de olika arbetsformerna (kommunikationen på 
nätet och personliga möten),gällande ex din yrkesroll? 
_______________________________________________________________ 
{Balansen, styrd till olika arbetsuppgifter} 
 
Vilka är de (naturliga) mötesplatserna - fysiska och  virtuella? 
_______________________________________________________________ 
 
5. 1 Tycker du att Du har möjligheter att utvecklas i ditt arbete? Professionellt och 
personligt? 
_____________________________________________________________________ 
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5.2 Vad anser du vara nödvändig respektive önskvärd kunskap för att klara av Ditt 
yrket? 
_____________________________________________________________________ 
 
 
6. För att du skall kunna utveckla din yrkesroll? Vad är önskvärda/nödvändiga 
förbättringar vad avser:  
tekniska lösningar________________________________________________________ 
personligt stöd/support____________________________________________________ 
möjligheter till lärande/självutveckling_______________________________________ 
övrigt?________________________________________________________________ 
 
Hur ser Du på  karriär och 
befordran?_______________________________________________ Framgång, vad 
innebär det för Dig?________________________________________________ 
 
Status, finns det på Ditt arbete? {status-stege} ____ ____ 
Vad är status?  
Vad är "inne"?  
Hur ser (uppmärksammar) man det utåt? 
(klädsel, prylar, stil, smak, vanor etc) 
 
Är Du nöjd med Dina arbetstider? 
_________________________________________________ 
Kan Du själv påverka 
dessa?______________________________________________________ 
 
Vilken löneform har Du? ______________________(fast månadslön, bonus, del i vinst, 
optioner)  Är Du nöjd med 
löneförhållandena?_________________________________________________ 
{hur mycket i lön?} 
  
Beskriv din fysiska arbetsmiljö - var utför Du huvudsakligen Ditt arbete? 
___________________ 
Olika arbetsuppgifter på olika fysiska platser? 
________________________________________ 
 
På samma sätt beskriv en elektronisk arbetsmiljö/virtuell arbetsmiljö? 
_____________________ 
 
Innan vi går in på "hemmet": Begreppen "Homing from Work" och "Working from 
Home":  
UD: förklarar kortfattat  med en  bild innebörden 
 
Vilken policy gäller där du arbetar?  
Vilka privata uppgifter sköter du från arbetet?  
{Erbjuds du privata tjänster i din yrkesroll? Vilka i så fall?} 
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Privatlivsrollen - Hemmet som arbetsmiljö och privatmiljö  
 
Definiera begreppet “hem” 
 
Definiera begreppet “arbetsplats” {office}i hemmet 
 
Definiera gränsen/gränserna mellan hem och arbetsplats (office), hur de stärks 
respektive suddas ut.  
 
Vilka nätverk, knutna till privatliv, är du engagerad i? 
Fysiska och/eller virtuella? 
Vilka deltar och vad är syftet? 
 
Går det att kombinera arbete och privatliv/familjeliv? 
Finns det idag hinder som hänger samman med arbetet,  för att bilda familj? 
 
Kommer Du  och Dina kompisar att tillbringa mer tid i hemmet?  
{pga ex ändrade arbetssituationer, den tekniska utvecklingen som erbjuder nya 
möjligheter} 
 
Vilka effekter på människan tror du i såna fall kommer att ske…?  
-     starkare kontakt med vänner?  ____ ____ 
social isolering?   ____ ____ 
Identitet?    ____ ____ 
starkare familjeband?    ____ ____ 
blyghet?    ____ ____ 
andra effekter,  positiva och negativa?  ____ ____ 
 
Vad är fri tid för dig? 
___________________________________________________________ 
 
Hur tillbringar du din fritid? 
______________________________________________________ 
 
Vilka är Dina 
fritidssysselsättningar?_______________________________________________ 
 {ex. sport, vänner, familj, hobbyverksamhet, annat arbete} 
 
Har Du bredband till Ditt hem? Om inte, planerar Du att skaffa det? Vilken 
teknikutrustning har Du i Ditt hem?  PC etc? 
 
Mobil teknik:  
Använder du din mobiltelefon både i jobbet och privat? Hur mycket?  Till vad? (samtal, 
textmeddelanden, email hantering, bankärenden, spel,  positionsbestämning)? 
Bärbar dator? Palm pilots? 
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Vilka "tjänster" på nätet använder Du idag?  
 Ja Nej  
handla varor ____ ____ 
bankärenden ____ ____ 
bokning av resor ____ ____ 
bokning av bio och teaterbiljetter etc ____ ____ 
e-kurser ____ ____ 
läsa nyheter ____ ____ 
underhållning spel, musik ____ ____ 
guider t ex restauranger, telefonlistor ____ ____ 
-     övrigt 
 
Vilka fysiska tjänster använder Du idag? Vill skaffa i framtiden? 
hjälp med städning ____ ____ 
handla mat ____ ____ 
skötsel av   fastighet ____ ____ 
skötsel av trädgård ____ ____ 
övrigt {vilka?} ____ ____ 
 
Vilka "tjänster" skulle du vilja ha tillgång till på nätet, men som inte fungerar eller finns 
idag? 
(ge exempel på sådana tjänster; hälsovård, boka 
tvättstuga…)___________________________ 
 
Vad är ett "gott liv" för dig? Vad är en ideal hemmiljö för 
dig?___________________________ 
 
 
Psykosociala effekter - Balans arbete - fritid (figur 2 till höger och convergence 
model) 
 
Är det möjligt att separera privat tid från yrkes tid? 
______________________________ 
Definiera därmed (den eventuella) gränsen mellan privat tid (”fritid”) och professionell 
tid. 
 
Anser Du att det är svårt att planera din 
fritid?__________________________________ 
{på grund av ex. osäkra arbetstider }   
 
Anser Du att ditt nuvarande arbete inkräktar på Ditt hem- och familjeliv?  
Om så är fallet på vilket sätt visar sig detta? 
 
Anser Du att ditt nuvarande arbete inkräktar på dina sysselsättningar under fritiden?  
Om så är fallet på vilket sätt visar sig detta? 
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Bland dina vänner och kolleger, vilka effekter på människan kan du se i samband med 
en ökad användning av IT i arbetsliv och privat? 
 
Attityder och värderingar  __________ 
Psykiska reaktioner  __________ 
Fysiska reaktioner  __________ 
Positivt för individen   __________ 
Negativt för individen   __________ 
 
Känner du att Du påverkas psykiskt av Dina arbetsförhållanden? Positivt och negativt? 
I så fall på vilket sätt? 
Stress     ____ ____ 
Trötthet     ____ ____ 
Sömnsvårigheter/besvär    ____ ____ 
Oro     ____ ____ 
Fysiska symptom? (t ex musarm, ryggbesvär)  ____ ____ 
Ger mening åt livet    ____ ____ 
Identiteten     ____ ____ 
Får en "kick"     ____ ____ 
Ger struktur     ____ ____ 
 
Vilka stressorsaker anser du är möjliga att identifiera?  
{ex. ständigt avbruten av mail, telefon, spontana möten m.m}  
 
Vilka är de främsta glädjeämnena ? Vad är det som 
driver?_____________________________ 
 
 
Medborgarrollen 
 
Deltar Du i aktiviteter i ditt bostadsområde?  Hur? 
Genom personliga möten?_____________________ 
Genom delaktighet på nätet?___________________ 
 
Är Du aktiv i politiken, i kommunen, i föreningslivet eller på annat sätt? 
Hur?________________ 
{ Om nej, har du tidigare varit? I såfall inom vilken?} 
 
Framtid 
 
Vilka tror du är de främsta förändringarna som kommer att ske gällande (din) privatroll 
samt yrkesroll? Vad är en önskvärd utveckling vad avser Din yrkesroll utformning, i 
framtiden? 
 
Avslutningsvis vill jag höra vilka råd Du vill ge dig själv, inför framtiden, både privat 
och yrkesmässigt. 
Tack!
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Bilaga 2 - Projektbeskrivning - statusrapport 
 
 
Project:  
The Home of the Future - Information and Communication Technology  
(ICT) - Changes in Society and Human Behavior Patterns in the Net Era  
 
Project Manager:  
Professor Gunilla Bradley  
Dept of IT and Media, Mid Sweden university  
Dept of Informatics, Umeå university 
 
INTRODUCTION 
The development of new technology - advanced and widespread use of computer 
technology, teletechnology, and media technology and the integration of these 
technologies - have a profound impact on organizational and quality aspects of our lives 
today both at work and at home. New application areas within information technology 
industry are emerging at the convergence of communications, computer, and media. In 
Sweden IT is used as a coherent term, in Europe ICT is most common. Both expressions 
will be used synonymously in the following context. 

To understand the role of paper in the future a deep and broad crossdisciplinary 
research is required encompassing the social and behavioral sciences and on various 
levels of analysis. Technical development in ICT is more and more focusing various 
applications of  ICT in the home. All the applications taken together will dramatically 
effect the balance between paper and electronics as information and communication 
carriers. 

In our homes more and more functions will be located,  related to what we 
entitle the professional role, the private role and the citizen’s role which will converge 
to one single  "life role". In the same way as in the present work life there will be an 
impact on the balance between physically and electronically mediated information and 
communication, and new functions will appear tied to all life roles. 
 
PURPOSE AND PROBLEMS  
The overall purpose of the research project concerns ICT and changes in the society and 
human behavior patterns in the Net Era. The initial objective has been to describe and 
analyze the ongoing social changes with focus on living and working from and at home 
- emphasized by the increased use of ICT related services and products. The home is 
considered both as a physical and a virtual space. To obtain an in depth understanding 
of the change of peoples’ life roles in the Net Era, analyses of human and organizational 
behavior related to the professional role, private role and citizen’s role are performed.  
 
METHOD 
A crossdisciplinary approach characterizes the research. International comparative 
analyses between environments in net work organizations are used. Three types of  field 
studies are performed, covering strategic organizations (homes) - one urban, one 
suburban and one rural. Semi-structured interviews and survey methods are used.   

Two pilot studies have been performed, one in USA (1999) and one in South 
East Asia (2000). The method has been explorative, using expert interviews with 
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leading research institutes, universities, and high tech companies in the United States, 
for the first pilot study. The second pilot study was directed to the "global trade areas" 
of Singapore and the Multimedia Super Corridor in Malaysia and more focused on the 
interaction between the individual and the society. A work model has been developed 
for the analyses of  "Home of the Future" and factors effecting, interacting with, and 
driving the future home. 

 
 

CONCLUDING REMARKS 
The big challenge in the near future is "intelligent environments" in a broad sense. 
Many human roles are converging to one life role and the home environment is more 
and more understood in terms of virtual space as well as physical. Driving forces are 
the converging and embedded technologies. The following trends are enforcing the 
home as a communication sphere and the basis for a lot of activities and experiences 
which are connected to human needs:  
• The home as the extended family center 
• The home as a care center 
• The home as a multimedia center  
• The home as a center for democratic dialogue 
• The home as a market place 
• The home as a learning center 
These trends are crucial for both paper and electronic industries in the future. 

 
PUBLICATIONS 
Bradley, L., Andersson, N., Bradley, G. (2000). Home of the Future - Information and 
Communication Technology (ICT) - changes in society and human behavior patterns in 
the net era. Report from a pilot study within the FSCN-program. Report R00-1.Mid 
Sweden University.  (In Swedish).. 
 
Bradley, L., Bradley, G. (2000). Home of the Future- integration of professional and 
private roles.  Proceedings of IEA2000/HFES2000 Congress, San Diego, August 
2000.London: Taylor&Francis. 
 
Bradley, L. &  Andersson, N. (2001). Singapore and Malaysia going smart with 
broadband. FSCN report R-01-12. ISSN 1650-5387. 
 
Bradley L. &  Andersson N. (2001). "The Home as a Virtual and Physical 
Communication Sphere - experiences from USA and Singapore". Proceedings of HCI 
International 2001, New Orleans, August 01. London: Lawrence Erlbaum Ass. 
  
Danielsson U. & Bradley, G. (2001). Home of the future  for young urban knowledge 
workers (IT professionals). FSCN report in progress. 
 
Bradley G. (2001). Humans on the Net. Information and Communication Technology 
(ICT) Work Organization and Human Beings. Stockholm: Prevent. ISBN 91-7522-701-
0 
 
D-level in Informatics, Mid Sweden University that have been inspired by/advices from 
the project: 
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Nörler, R. & Samuelsson, J. (2001). Samspel mellan människa och ICT – en studie i 
Jämtland. M.Sc thesis in Informatics at Mid Sweden University. 
 
Lalin, N. & Nordin, J. (2001).  Friskvård och hälsa i intelligenta hem. M.Sc thesis in 
Informatics at Mid Sweden University. 
 
C-level reports that have been inspired by/ adviced from the project: 
 
Book, C. & Olsson, C. (2000). Utvecklingen av intelligenta hem – akutella project I 
Sverige och internationellt. (Rapport som en  del av profilkurs på C-nivå, Informatik, 
Mitthögskolan. 
 
Book, C. & Olsson, C. (2000). Rekommendationer vid utformning av tjänster för 
intelligenta hem – en utvärdering av attityder och användarmotiv. ( C-uppsats, 
Informatik, Mitthögskolan) 
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