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Sammanfattning 

Cyberloafing avser privat internetanvändning under arbetstid. Syftet 
med studien var att undersöka skillnader mellan cyberloafing på 
datorer och mobiltelefoner samt skillnader i vissa demografiska 
variabler. Studiens hypotes var att cyberloafing sker i större 
utsträckning på datorer. Dock förväntades cyberloafing även 
förekomma på mobiltelefoner, dessutom förväntades viss 
internetaktivitet ske i högre grad på dem. För att undersöka detta 
genomfördes en enkätundersökning på fyra olika arbetsplatser i en 
medelstor svensk stad. Totalt deltog 138 personer varav 68 
medarbetare tillhörde den privata sektorn och 69 medarbetare den 
offentliga sektorn. Resultatet bekräftade hypotesen och visade 
signifikanta skillnader mellan cyberloafing på datorer och 
mobiltelefoner. Resultatet visade även att mobiltelefoner användes vid 
cyberloafing och att de användes i större utsträckning för att skicka 
meddelanden/chatta. 

Nyckelord: Cyberloafing, internet, dator, mobiltelefon, medarbetare 
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Cyberloafing: Differences between private Internet usage during work hours on  

computers and cell phones1 

Anders Robertsson 

Örebro University 

Abstract 

Cyberloafing refers to personal web usage during work hours. The 
purpose of this study was to examine differences between 
cyberloafing on computers and cell phones. The hypothesis of the 
study was that cyberloafing would occur to a greater extent on 
computers. It was also expected that cyberloafing would occur on cell 
phones, and that some internet activities would occur to a greater 
extent using them. To investigate this, questionnaires were distributed 
to four different work places in a medium-sized Swedish town. A total 
of 138 employees participated where of 68 employees belonged to 
corporate and 69 employees to the public sector. The results 
confirmed the hypothesis, showing significant differences between 
cyberloafing on computers and cell phones. The result also showed 
that cell phones were used in cyberloafing and that they were used to a 
greater extent for sending messages/chat online.  

Keywords: Cyberloafing, internet, computer, cell phone, employee 

1Psychology C, Autumn 2014. Supervisor: Farah Moniri 
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Cyberloafing  

Skillnader mellan privat internetanvändning under arbetstid på datorer och 

mobiltelefoner 

Dagens teknologi erbjuder stora möjligheter på olika sätt. Detta utnyttjar många arbetsgivare 

för att effektivisera sin verksamhet. Tillgång till telefoner, datorer och internet är idag en 

förutsättning för att många moderna arbetsplatser ska fungera. En undersökning visar att 98 % 

av svenska företag, med 10 eller fler anställda, hade tillgång till datorer och internet under år 

2013 (Statistiska centralbyrån, 2013). I samband med Internets etablering på arbetsplatser 

uppstod fenomenet "cyberloafing", även kallat "cyberslacking" (Jia, Jia & Karau, 2013). 

Cyberloafing syftar till privat internetanvändning, på arbetsgivarens internetuppkoppling, 

under arbetstid (Lim, 2002). Exempel på cyberloafing är att besöka nyhetssidor, följa börsen, 

läsa och skicka privat e-post under arbetstid. Alltså innebär det att, under arbetstid, ägna sig åt 

internetaktiviteter utan koppling till de egna arbetsuppgifterna (Lim, Teo & Loo, 2002).  

 Cyberloafing uppskattas till den vanligaste formen av arbetsrelaterad maskning 

(Malachowski, 2006). Andra former av arbetsrelaterad maskning är exempelvis personliga 

telefonsamtal, utdragna raster och långdragna besök på samlingsplatser (Blanchard & Henle, 

2008). Skillnaden mellan dessa beteenden och cyberloafing är att cyberloafing i regel sker på 

medarbetarens arbetsdator, vilket kan ge intrycket av att medarbetaren sköter sina 

arbetsuppgifter (Jia, Jia & Karau, 2013). I vissa sammanhang delas cyberloafing upp i två 

olika nivåer, baserat på typen av internetaktivitet. Den ena nivån, mild cyberloafing, omfattar 

bland annat att besöka nyhetssidor eller läsa och skicka privat e-post. Den andra nivån, 

allvarlig cyberloafing, omfattar bland annat illegal nedladdning och besök av internetsidor 

med pornografiskt/sexuellt innehåll (Blanchard & Henle, 2008). 

Cyberloafing och dess konsekvenser uppenbarar sig på olika sätt. Litteraturen vittnar 

om att fenomenet kopplas ihop med "counterproductive work behavior" (Askew, 2012; 
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Blanchard & Henle, 2008; Jia, Jia & Karau, 2013). Counterproductive work behavior syftar 

på frivilliga beteenden där organisationen eller dess medlemmar skadas eller riskerar att 

skadas (Askew, 2012). Samtidigt visar forskning att cyberloafing kan ha positiva effekter 

(Blanchard & Henle, 2008; Lim & Chen, 2012). Exempelvis kan den milda nivån ha en 

positiv påverkan på medarbetares produktivitet (Blanchard & Henle, 2008). Dessutom visar 

forskning att vissa internetaktiviteter inom den milda nivån har positiv påverkan på humöret, 

medan användning av privat e-post under arbetstid har en negativ påverkan (Lim & Chen, 

2012). Cyberloafing nämns även som ett möjligt tillvägagångssätt för att hantera stress (Henle 

& Blanchard, 2008). Således finns det både positiva och negativa sidor med cyberloafing. 

Cyberloafing kan medföra kostnader för arbetsgivare. Exempelvis uppskattar tidigare 

forskning att det kan sänka medarbetares produktivitet upp till 30-40 % (Lim, Teo & Loo, 

2002; Verton, 2000). Det kan även utsätta arbetsgivare för andra kostamma risker, 

exempelvis; datorvirus, hackare, förlorad bandbredd och rättsliga påföljder på grund av illegal 

nedladdning (Lim, Teo & Loo, 2002). Undersökningar visar att detta kan påverka arbetsgivare 

ekonomiskt. Den årliga kostnaden för ett företag med 1000 internetanvändande medarbetare 

har uppskattats till 35 miljoner dollar på grund av den produktivitetsförlust cyberloafing 

medför (Verton, 2000). Om en medarbetare ertappas med att missbruka internet under 

arbetstid kan det leda till disciplinära åtgärder, vilket i vissa fall innebär att medarbetaren 

avskedas (Greenfield & Davis, 2002). Alltså kan beteendet bli kostsamt för både arbetsgivare 

och medarbetare. 

Orsaken till cyberloafing har flera förklaringar. Ett flertal studier har undersökt 

orsaken till att medarbetare faller in i beteendet. Flera studier har kontrollerat för köns-  och 

åldersskillnader. De visar att framför allt unga män tenderar att ägna sig åt cyberloafing (Jia, 

Jia & Karau, 2013; Liberman, Seidman, McKenna, & Buffardi, 2011). Forskare har även 

undersökt personlighetens betydelse i förhållande till cyberloafing utifrån "the Big Five"-
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modellen. De faktorer studien utgår från är samvetsgrannhet, emotionell stabilitet, vänlighet, 

extraversion och öppenhet. Samvetsgrannhet beskriver förmågan att förhålla sig till normer 

och regler, emotionell stabilitet används för att kontrastera negativa känslor som nervositet 

och ledsamhet, vänlighet utmärker karaktärsdrag som tillit, generositet och värme, 

extraversion karaktäriserar sociala, utåtriktade och entusiastiska människor, och öppenhet 

kännetecknar individer öppna för erfarenheter och nya upplevelser (John & Srivastava, 1999). 

Studien genomförde en hierarkisk regressionsanalys där första steget kontrollerade för ålder 

och kön, andra steget faktorerna inom the Big Five, sista steget kontrollerade för förekomsten 

av policy och arbetsrelaterad meningsfullhet (Jia, Jia & Karau, 2013). Resultaten visar att 

både samvetsgrannhet och emotionell stabilitet har ett signifikant negativt samband till 

cyberloafing, medan extraversion har ett signifikant positivt samband till det (Jia, Jia & 

Karau, 2013).  

Vidare visar forskning samband mellan cyberloafing och jobbattityder, arbetsplatsens 

normer, arbetsrelaterad meningsfullhet, känslan av att vara orättvist behandlad samt andra 

typer av maskning (Blanchard & Henle, 2008; Jia, Jia & Karau, 2013; Liberman et al., 2011; 

Lim, 2002). Orsakerna till varför medarbetare ägnar sig åt cyberloafing kan således variera, 

men flera orsaker bottnar i medarbetarens förhållande till arbetsplatsen. 

Cyberloafing och dess konsekvenser oroar arbetsgivare. Följden blir att arbetsgivare 

försöker reglera medarbetarnas frihet på internet genom att införa policys, blockera vissa 

hemsidor och/eller övervaka arbetsplatsens internettrafik (Ugrin & Pearson, 2013). En studie 

visar dock att medarbetare tror att tillfälligheter avgör gällande risken att upptäcktas vid 

cyberloafing, således kan policys vara verkningslösa (Blanchard & Henle, 2008). Samtidigt 

visar nyare forskning att en existerande policy för internetanvändning har ett negativt 

samband med cyberloafing (Jia, Jia & Karau, 2013). Alltså använder arbetsgivare olika sätt 

för att neutralisera beteendet, med blandat resultat. 
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Cyberloafing är ett aktuellt ämne med koppling till dagens moderna teknologi och 

arbetsliv. Idag är det möjligt att nå internet via mobiltelefoner och surfplattor. Därför menar 

en forskare att dessa enheter bör inkluderas i definitionen (Askew, 2012). Denna utvidgade 

definition menar att cyberloafing sker när medarbetare, som inte arbetar hemifrån, använder 

någon typ av elektroniskt enhet (dator, mobiltelefon, surfplatta) till aktiviteter, som enligt 

arbetsgivaren, saknar koppling till arbetet (Askew, 2012). Studien kommer att utgå från denna 

utvidgade definition, eftersom avsikten är att undersöka cyberloafing på både datorer och 

mobiltelefoner. 

Få studier har undersökt cyberloafing i Sverige, därför är det intressant att studera det i 

en svensk kontext. Tidigare forskning har uppmuntrat till att undersöka skillnader mellan 

cyberloafing på datorer och mobiltelefoner (Askew, 2012). Eftersom medarbetare på svenska 

arbetsplatser, i stor utsträckning, har tillgång till datorer och/eller mobiltelefoner med 

internetuppkoppling lämpar det sig att undersöka dessa skillnader i Sverige (Findahl, 2013; 

Statistiska centralbyrån, 2013). Det är även av intresse att undersöka eventuella skillnader i 

cyberloafing utifrån vissa demografiska variabler eftersom det finns få studier om 

cyberloafing på svenska arbetsplatser, därtill finns det tidigare studier med stort bortfall 

(Graepler & Johansson, 2011). 

Studiens syfte är att undersöka skillnader mellan cyberloafing på datorer och 

mobiltelefoner. Studien kommer även att undersöka skillnader i cyberloafing utifrån kön, 

sektor, utbildningsnivå samt kännedom om policy. Studiens hypotes är att cyberloafing sker 

vid fler tillfällen och under längre perioder på datorer. Dock förväntas cyberloafing även 

förekomma på mobiltelefoner och att typen av internetaktivitet är mer personligt orienterad. 

Exempelvis förväntas internetaktiviteter som att skicka meddelanden/chatta, besöka sociala 

medier samt läsa och skicka privat e-post förekomma i större utsträckning på dem. Dessa 

uppskattningar har sin grund i att flera av dessa internetaktiviteter går att nå genom 
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användarvänliga applikationer och att medarbetare kan ägna sig åt dessa när de inte sitter 

framför datorn. 

Metod 

Deltagare 

För att delta i enkätundersökningen förutsattes det att deltagarna hade tillgång till internet och 

datorer under arbetstid. Därför användes ett bekvämlighetsurval för att hitta lämpliga 

deltagare. Totalt deltog 138 personer i studien, av dessa var 52 kvinnor och 85 män, en person 

uppgav inte kön. Ålderspannet på deltagarna var mellan 21 år och 65 år, med en medelålder 

på 40 år. I studien var 68 av deltagarna (49,30 %) anställda inom den offentliga sektorn, 

respektive 69 deltagare (50 %) inom den privata sektorn, en deltagare uppgav inte sektor. 

Angående utbildningsnivå svarade 1,40 % av deltagarna att grundskoleutbildning var deras 

högsta utbildningsnivå, 47,80 % uppgav gymnasial utbildning, 9,40 % svarade yrkeshögskola, 

medan 40,60 % svarade högskola/universitet. En deltagare uppgav inte högsta 

utbildningsnivå. 

Studien hade ett bortfall på 31 %. Orsaken till detta kan bero på att enkäten undersökte 

ett arbetsrelaterat beteende. Några av enkätfrågorna var både personliga och känsliga, vilket 

kunde avskräcka deltagare från att delta eller svara ärligt. 

Material 

För att undersöka skillnader mellan cyberloafing på datorer och mobiltelefoner genomfördes 

en enkätundersökning i pappersform. Enkäten inledde med ett informationsblad där 

författaren, studiens syfte, etiska överväganden samt kontaktuppgifter till studiens författare 

och handledare presenterades. Därefter ställdes fyra demografiska frågor där deltagarna 

ombads att uppge kön, ålder, utbildningsnivå samt vilken sektor de var anställda inom. 

Därefter ställdes åtta frågor om cyberloafing, varav två av dessa innehöll 16 flervalsfrågor. 

Avslutningsvis ställdes frågan "Har din arbetsplats en policy gällande privat 
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internetanvändning under arbetstid" med svarsalternativen "Ja", "Nej" och "Vet inte".  

Deltagande i enkätundersökningen uppskattades ta cirka 5-15 minuter. 

 För att mäta cyberloafing användes etablerade och prövade frågor från tidigare studier 

(Askew, 2012; Blanchard & Henle, 2008; Lim, 2002). Dessutom användes två frågor samt 

delar av den svenska översättningen från en tidigare svensk studie (Graepler & Johansson, 

2011).  

 Första frågan gällande cyberloafing var "Har du tillgång till en DATOR med 

internetuppkoppling under arbetstid?". Frågan besvarades utifrån svarsalternativen "Ja" och 

"Nej". Därefter ställdes frågorna från den svenska studien: "Hur många gånger per dag brukar 

Du i genomsnitt använda Dig av Internet på en DATOR för privat bruk under arbetstid?". 

Frågan besvarades utifrån skalan "Aldrig" (0), "1 gång" (1), "2-3 gånger" (2), "4-5 gånger" 

(3), "6 gånger eller fler" (4). Sedan ställdes frågan "Hur många minuter per dag brukar Du i 

genomsnitt använda Dig av Internet på en DATOR för privat bruk under arbetstid?". Frågan 

besvarades utifrån skalan "Mindre än 10 minuter" (1), "10-20 minuter" (2), "21-30 minuter" 

(3), "31-40 minuter" (4), "41-50 minuter" (5), "51-60 minuter" (6), "Mer än 60 minuter" (7).  

 För att undersöka vilka internetaktiviteter deltagarna ägnade sig åt ställdes frågan "Hur 

ofta använder Du dig av följande aktiviteter under arbetstid med en DATOR?" och sedan 

listades 16 olika internetaktiviteter. De internetaktiviteter som listades var: 1. "Besöker icke 

arbetsrelaterade hemsidor", 2. "Besöker nyhetssidor", 3. "Besöker nöjessidor/bloggar", 4. 

"Besöker sportsidor", 5. "Skickar meddelanden/chattar", 6. "Laddar ner material som inte har 

med arbetet att göra", 7. "Letar nytt jobb", 8. "Shoppar online", 9. "Spelar onlinespel", 10. 

"Besöker hemsidor med sexuellt/pornografiskt innehåll", 11. "Besöker diskussionsforum", 12. 

"Besöker hemsidor med filmklipp (t.ex. YouTube), 13. "Besöker sociala medier (Facebook, 

Instagram, Twitter etc.)", 14. "Besöker internetbank/finansiella sidor", 15. "Läser privat e-

post", 16. "Skickar privat e-post". Deltagarna besvarade dessa frågor utifrån skalan "Aldrig" 
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(0), "Några gånger i månaden" (1), "Några gånger i veckan" (2), "En gång om dagen" (3), 

"Flera gånger om dagen" (4), "Alltid" (5). 

 Samtliga frågor, med tillhörande skalor, gällande cyberloafing ställdes på samma sätt 

för både datorer och mobiltelefoner. Således ställdes även frågorna "Har du tillgång till en 

MOBILTELEFON med internetuppkoppling under arbetstid?", "Hur många gånger per dag 

brukar Du i genomsnitt använda Dig av internet på en MOBILTELEFON för privat bruk 

under arbetstid?", "Hur många minuter per dag brukar Du i genomsnitt använda Dig av 

internet på en MOBILTELEFON för privat bruk under arbetstid?" samt "Hur ofta använder 

Du dig av följande aktiviteter under arbetstid med en MOBILTELEFON?". Enkätfrågorna om 

cyberloafing på dator (med 16 delfrågor) visade ett Cronbachs alpha-värde på 0,81 och för 

motsvarande frågor om cyberloafing på mobiltelefon var α = 0,84. 

Procedur 

Valet av arbetsplatser utgick från en hemsida som listar de största arbetsgivarna i staden där 

undersökningen skulle genomföras. Utifrån listan kontaktades arbetsplatser där stora delar av 

personalen förväntades använda datorer och internet i sitt dagliga arbete. 

Enkäten delades ut till fyra olika arbetsplatser i en medelstor svensk stad, två inom 

offentlig sektor och två inom privat sektor. Antal utdelade enkäter anpassades till 

arbetsplatsernas storlek samt antalet medarbetare med tillgång till dator och internet. Den 

uppskattningen gjordes utifrån uppgifter lämnade av arbetsplatsens chef. Totalt delades 200 

enkäter ut varav cirka 386 personer hade chansen att delta i undersökningen. 

Den första kontakten med lämpliga arbetsgivare togs via telefon eller e-post. Vid 

första kontakten med arbetsplatsens chef gavs en kortfattad presentation av studien som sedan 

kompletterades med ett informationsblad. Informationsbladet inledde med en kort 

presentation av studiens författare. Därefter informerades det att syftet med studien var att 

undersöka skillnader mellan privat internetanvändning under arbetstid på datorer och 
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mobiltelefoner. Därefter listades de etiska principer enkätundersökningen tog hänsyn till. 

Detta stycke uppgav att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Vidare 

försäkrades det att varje deltagare var anonym och att inga svar skulle kunna härledas till 

någon enskild person. Dessutom meddelades det att varje deltagare skulle få ett unikt 

identifikationsnummer för att underlätta sammanställningen. Informationsbladet avslutades 

sedan med kontaktuppgifter till studiens författare och handledare.  

Om arbetsplatsen ville delta i undersökningen bestämdes ett datum då enkäterna skulle 

delas ut. Deltagarna lämnade sedan enkäterna i en insamlingslåda placerad i arbetsplatsens 

reception, och efter ungefär två arbetsveckor samlades dem in. 

Statistisk analysmetod 

För att genomföra den statistiska analysen användes datorprogrammet SPSS version 20. Vid 

undersökning av skillnader mellan cyberloafing på datorer och mobiltelefoner genomfördes 

analyser av frekvens, medelvärde samt paired samples t-test. Vid undersökning av skillnader i 

cyberloafing utifrån demografiska variabler genomfördes oberoende t-test och 

variationsanalyser. 

Resultat 

För att undersöka skillnader mellan cyberloafing på datorer och mobiltelefoner utfördes ett 

flertal analyser. Den deskriptiva statistiken visar högre medelvärde och högre median för 

datorer än mobiltelefoner i cyberloafing gällande antal tillfällen och tid per dag (se Tabell 1). 

 

Not. M = Medelvärde, Md = Median, Mo = Typvärde, SD = Standardavvikelse. Antal 

Tabell 1. 

Statistik i antal tillfällen och tid medarbetare spenderade på cyberloafing 

med både datorer och mobiltelefoner 

 Antal tillfällen Tid per dag 
  M    Md  Mo  (SD)     M    Md  Mo  (SD)    

Dator 1,80  2,00  2   (1,20) N = 135 1,94  1,50  1   (1,44) N = 124 
Mobil 
Total 

1,24  1,00  0   (1,17) N = 132 
2,63  3,00  4   (1,35) N = 129 

1,42  1,00  1   (1,01) N = 95 
3,23  3,00  2   (1,54) N = 97 
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tillfällen mäts i en 5-gradig skala, där 0 = Aldrig och 4 = 6 gånger eller fler. Tid per dag 
mäts i en 7-gradig skala, där 1 = Mindre än 10 min och 7 = 60 min eller mer. 

För att undersöka skillnader i förekomst och tid mellan cyberloafing på datorer och 

mobiltelefoner genomfördes ett paired samples t-test. Resultatet av det utförda paired samples 

t-testet visar en signifikant skillnad mellan cyberloafing på datorer och mobiltelefoner 

gällande antal genomsnittliga tillfällen per dag medarbetare ägnar sig åt cyberloafing, t (128) = 

5,18, p < ,05. Alltså inträffade cyberloafing på datorer i större utsträckning än på 

mobiltelefoner. Resultatet visar även en signifikant skillnad mellan cyberloafing på datorer 

och mobiltelefoner gällande den genomsnittliga tid medarbetare ägnar sig åt cyberloafing per 

dag, t (88) = 3,15, p < ,05. Alltså spenderades mer tid till cyberloafing på datorer än på 

mobiltelefoner .  

För att undersöka skillnader i olika internetaktiviteter mellan datorer och 

mobiltelefoner utfördes ett paired samples t-test (se Figur 1). 

  

Figur 1. Medelvärdesskillnader i internetaktivitet mellan datorer respektive mobiltelefoner  

Not. Frågorna besvarades utifrån en 5-gradig skala där 0 = Aldrig och 5 = Alltid 

 Resultatet visar vissa statistiskt signifikanta skillnader mellan internetaktiviteter på 

datorer och mobiltelefoner. Exempelvis visar resultatet en signifikant skillnad mellan datorer 

och mobiltelefoner gällande att besöka nyhetssidor, t (128) = 9,72, p < ,05. Alltså besöker fler 

medarbetare nyhetssidor på datorer (M = 2,33, Md = 2,00, SD = 1,45) än på mobiltelefoner 

(M = ,90, Md = ,00, SD = 1,28). Resultatet visar även signifikant skillnad mellan datorer och 
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mobiltelefoner gällande att skicka meddelanden/chatta, t (128) = -3,23, p < ,05. Alltså skickar 

fler medarbetare meddelanden/chattar på mobiltelefoner (M = 1,56, Md =1,00, SD = 1,58) än 

på datorer (M = ,98, Md = ,00, SD = 1,45). Däremot visar resultatet ingen signifikant skillnad 

mellan datorer och mobiltelefoner gällande att besöka sociala medier t (129) = -,97, p > ,05. 

Vidare visar resultaten ingen signifikant skillnad mellan datorer och mobiltelefoner gällande 

att läsa privat e-post t (129) = ,50, p > ,05. Därtill visar resultaten ingen signifikant skillnad 

mellan datorer och mobiltelefoner gällande att skicka privat e-post t (128) = ,64, p > ,05. 

 För att undersöka den totala frekvensen av cyberloafing slogs cyberloafing på datorer 

och mobiltelefoner ihop (se Tabell 1). Resultaten visar att medarbetare i genomsnitt ägnar sig 

åt cyberloafing mellan 2-3 och 4-5 gånger om dagen (M = 2,63, Md = 3,00, SD = 1,35). 

Vidare visar det att medarbetare i genomsnitt spenderar cirka 21-30 minuter till cyberloafing 

(M = 3,23, Md = 3,00, SD = 1,54). 

 Sammanslagningen av cyberloafing på datorer och mobiltelefoner användes vid 

undersökningen av demografiska variabler. Vid undersökning av sektor visar resultatet av det 

oberoende t-testet statistiskt signifikant skillnad mellan privat och offentlig sektor gällande 

antal tillfällen medarbetare ägnar sig åt cyberloafing, t (127)  -2,64, p < ,05. Alltså inträffade 

fler tillfällen då medarbetare ägnade sig åt cyberloafing inom den privata sektorn (M = 2,93, 

SD = 1,32) än inom den offentliga sektorn (M = 2,31, SD = 1,32). Resultatet av det oberoende 

t-testet visar även en signifikant skillnad mellan privat och offentlig sektor gällande tiden 

medarbetare spenderade åt cyberloafing, t (95)  -2,62, p < ,05. Alltså ägnades mer tid åt 

cyberloafing inom den privata sektorn (M = 3,56, SD = 1,66) än inom den offentliga sektorn 

(M = 2,75, SD = 1,21).  

 Vid undersökning av kön visar resultaten av det oberoende t-testet statistiskt 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor gällande antal tillfällen medarbetare ägnar sig åt 

cyberloafing, t (127) = 3,59, p < ,05. Alltså tenderar män att vid fler tillfällen ägna sig åt 
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cyberloafing (M = 2,94, SD = 1,21) än kvinnor (M = 2,09, SD = 1,44). Gällande tiden 

medarbetare spenderar åt cyberloafing visar resultaten av det oberoende t-testet ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan män (M = 3,26, SD = 1,45) och kvinnor (M = 3,14, SD = 

1,77).  

 Vid undersökning av utbildningsnivå visar resultaten av variationsanalysen ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan de olika utbildningsnivåerna. Gällande kännedom av 

policy visar resultaten av variationsanalysen ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

deltagare som svarat "Ja", "Nej" och "Vet inte". 

Diskussion 

Denna studie har fokuserat på fenomenet cyberloafing, privat internetanvändning under 

arbetstid. Mer specifikt har studien inriktats på skillnader mellan cyberloafing på datorer och 

mobiltelefoner. Resultatet visar att deltagarna i studien ägnar sig åt cyberloafing i större 

utsträckning på datorer, både gällande antal tillfällen och tid per dag. Detta bekräftar studiens 

hypotes om att datorer används i större utsträckning vid cyberloafing. Vidare visar resultaten 

att medarbetare använder datorer i större utsträckning till vissa internetaktiviteter och att 

mobiltelefoner används i större utsträckning vid andra internetaktiviteter. Dessutom har flera 

internetaktiviteter en jämn fördelning gällande vilken enhet medarbetare använder. 

  Studien har även undersökt skillnader i cyberloafing utifrån kön, sektor, 

utbildningsnivå och kännedom av policy. Resultaten visar att medarbetare inom privat sektor 

tenderar att ägna sig åt cyberloafing i större utsträckning jämfört med medarbetare inom 

offentlig sektor, både gällande antal tillfällen och tid per dag. Vidare visar resultaten att män 

ägnar sig åt cyberloafing vid fler tillfällen än kvinnor, däremot påvisades ingen signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor gällande tiden de ägnar åt cyberloafing. Därtill visar 

studiens resultat inga signifikanta skillnader i cyberloafing utifrån medarbetares 

utbildningsnivå eller kännedom av policy. 
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 Cyberloafing har behandlats utifrån en utvidgad definition i denna studie. Vid 

mätningen av beteendet inkluderades frågor om mobiltelefoner eftersom de numera kan 

ansluta till internet. Således kan cyberloafing även ske på mobiltelefoner, vilket studiens 

resultat vittnar om. Detta belyser en utveckling som kan påverka begreppet och dess 

definition. Att klargöra detta kan bidra till att människor med ambition att studera beteendet är 

medvetna om att cyberloafing förekommer både på datorer och mobiltelefoner. Det är även 

viktigt att uppmärksamma cyberloafing på mobiltelefoner eftersom det kan innebära nya 

konsekvenser för medarbetare och arbetsgivare. Dagens användning av mobiltelefoner och 

surfplattor riskerar exempelvis att skada kroppen (Soares, Jacobs & Gustafsson, 2012). Den 

ökade användningen kan leda till att medarbetare utvecklar så kallad "paddnacke", vilket i sin 

tur kan leda till sjukskrivningar och rehabiliteringsåtgärder. 

 Studien har även bidragit till ökad kunskap om hur cyberloafing kan förekomma på 

svenska arbetsplatser. I Sverige har det skett en rejäl ökning av smarta mobiltelefoner bland 

befolkningen. Under 2010 använde 22 % av befolkningen någon gång en mobiltelefon för att 

ansluta till internet, under 2013 var motsvarande andel 65 % (Findahl, 2013). Denna 

utveckling leder till att fler människor kommer ha möjlighet att ägna sig åt cyberloafing, även 

de som inte använder datorer i sitt dagliga arbete. Dessutom har studien bidragit till att utöka 

litteraturen om skillnader i cyberloafing utifrån utbildningsnivå och sektor. Eftersom få 

studier undersökt dessa variabler i relation till cyberloafing kan studiens resultat vara 

intressanta att jämföra med för framtida studier. 

 Det finns flera möjliga förklaringar till varför medarbetare spenderar tid till privat 

internetanvändning under arbetstid. Tristess, pauser eller andra orsaker kan locka till 

beteendet. Cyberloafing har uppskattats till det vanligaste sättet för medarbetare att ödsla tid 

på (Malachowski, 2006). Avgränsningen mellan cyberloafing på datorer och mobiltelefoner är 

vilken typ av enhet medarbetaren använder. Således mäter det, i stort sett, samma beteende. 
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Dagens mobiltelefoner gör det möjligt att förflytta sig och samtidigt kunna nå internet. Därför 

kan det bli ett sätt för medarbetare att snabbt kunna koppla bort arbetet (Askew, 2012). 

Dessutom erbjuder mobiltelefoner användarvänliga funktioner, vilka gör att viss typ av 

internetaktivitet eventuellt sker smidigare på mobiltelefoner än datorer. Detta är möjliga 

förklaringar till varför studiens resultat visar att cyberloafing även sker på mobiltelefoner. 

 Trots att studien inkluderat mobiltelefoner, och således utgått från ett utvidgat 

perspektiv på cyberloafing, finns det kopplingar till tidigare forskning. Denna studie bekräftar 

resultat som visar att cyberloafing förekommer på arbetsplatser och att typen av 

internetaktivitet kan variera (Graepler & Johansson, 2011; Lim, 2002, Lim & Teo, 2005). 

Vidare visar studien att män tenderar att ägna sig åt cyberloafing vid fler tillfällen per dag än 

kvinnor. Det kan kopplas till tidigare forskning som visar att unga män tenderar att ägna sig åt 

cyberloafing i större utsträckning (Jia, Jia & Karau, 2013; Liberman et al., 2011). Dessutom 

kan studiens resultat gällande cyberloafing och medarbetares kännedom av policy kopplas till 

tidigare forskning. En tidigare studie visar att medarbetare tror att slumpen avgör gällande 

risken att upptäcktas vid cyberloafing, vilket kan vara en anledning till att policys är 

ineffektiva (Blanchard & Henle, 2008). Det kan vara en möjlig förklaring till att det inte fanns 

signifikanta skillnader i cyberloafing mellan medarbetare som svarade "Ja", "Nej" eller "Vet 

inte" gällande kännedom om arbetsplatsens policy för privat internetanvändning under 

arbetstid.  

 Ytterligare en intressant iakttagelse är jämförelsen mellan studiens resultat och 

resultaten från en tidigare studie om cyberloafing på svenska arbetsplatser (Graepler & 

Johansson, 2011). Eftersom mobiltelefoner inte nämns i den studien utgår jämförelsen i första 

hand från medelvärde av cyberloafing på datorer. Jämförelsen visar då att deltagare från 

denna studie tenderar att ägna lite mer tid åt cyberloafing än deltagare från den tidigare 

studien. Om jämförelsen istället utgår från medelvärdet då cyberloafing på datorer och 
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mobiltelefoner slagits ihop blir skillnaden större. Bägge studier lider visserligen av svagheter 

och begränsningar, men detta kan ändock exemplifiera varför det kan vara av intresse att 

inkludera mobiltelefoner.  

 Att cyberloafing förekommer på arbetsplatser är troligtvis mer regel än undantag. 

Studien visar att cyberloafing förekom i hög utsträckning på samtliga arbetsplatser. Trots 

dessa upptäckter är resultaten något överraskande då tiden medarbetare ägnar åt cyberloafing 

är förhållandevis låg. När cyberloafing på datorer och mobiltelefoner lades ihop visade 

resultatets typvärde att de flesta medarbetare ägnar sig åt cyberloafing i cirka 10-20 minuter 

per dag. Samtidigt visar typvärdet att de flesta medarbetare ägnar sig åt cyberloafing vid sex 

eller fler tillfällen per dag. Således handlar de flesta av tillfällena om kortare sessioner. Ett 

annat förvånande resultat var att två deltagare uppgav att de några gånger i månaden besökte 

hemsidor med sexuellt/pornografiskt innehåll. Eftersom denna fråga mäter allvarlig 

cyberloafing var det intressant att denna typ av internetaktivitet förekom. Dock skrev en av 

dessa deltagare en notis om att besöken prövade arbetsplatsens webbfilter och således var 

arbetsrelaterade. Med tanke på att båda deltagarna tillhörde samma sektor är det möjligt att 

båda besökte dessa hemsidor i ett arbetsrelaterat syfte.  

 Alla studier har begränsningar på grund av olika omständigheter. Denna studie har 

flera svagheter och begräsningar. Datainsamlingen skedde utifrån ett bekvämlighetsurval 

vilket gör att det inte går att generalisera studiens upptäckter. Studien har lidit av ekonomiska 

och tidsmässiga begränsningar vilket påverkat studiens urval och spridning. Eftersom 

enkäterna var i pappersform begränsades spridningen då det inte var ekonomiskt och 

tidsmässigt hållbart att förse samtliga anställda med enkäter. Med tanke på att antalet enkäter i 

vissa fall inte motsvarade arbetsplatsens personalstyrka finns det risk att det påverkat vilka 

som valt att delta och vilka som valt att avstå. När människor besvarar enkätundersökningar 

på sin arbetsplats finns det även risk att svaren är oärliga. Det kan bero på att deltagarna 
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påverkats av så kallad "social önskvärdhet" eller om deltagarna inte känt sig trygga i att 

besvara frågorna på ett uppriktigt sätt finns det risk att det påverkar studiens resultat 

(Blanchard & Henle, 2008; Liberman et al., 2011).   

 Ytterligare en begränsning är att få studier har inkluderat mobiltelefoner i 

cyberloafing. Därför har den teoretiska bakgrunden varit tunn i det avseendet. Detta i 

kombination med tidspressen gjorde att datainsamlingen var tvungen att genomföras i ett 

tidigt skede. Således var kunskaperna inom ämnet otillräckliga för ett kritiskt förhållningssätt 

kring utformningen av enkäten. Studiens enkätfrågor utgick till stor del från en tidigare studie 

där frågor kring cyberloafing på mobiltelefoner var inkluderade (Askew, 2012). Följden blev 

att frågorna inte hade någon tydlig avgränsning mellan privat mobiltelefoner och 

arbetsmobiltelefoner. Två av studiens deltagare uppgav att de svarade på frågorna utifrån 

privat mobiltelefon. Troligtvis har fler svar utgått från den privata mobiltelefonen, dessutom 

finns det risk att vissa svar utgår från både den privata mobiltelefonen och arbetstelefonen. 

Samtliga deltagare inom den privata sektorn hade arbetstelefon med tillgång till internet. Inom 

den offentliga sektorn uppskattades cirka hälften av medarbetarna ha arbetstelefon med 

tillgång till internet. Detta var dock uppgifter uppskattade av arbetsplatsernas chefer efter att 

undersökningen genomförts, vilket omöjliggör en uppskattning över huruvida deltagarna 

besvarat frågorna. Alltså finns det ingen tydlig avgränsning mellan mobiltelefoner i studien, 

vilket kan ha påverkat studiens resultat. Denna avgränsningsmiss kan även krockat med den 

ursprungliga definitionen av cyberloafing eftersom den utgår från privat internetanvändning 

på arbetsplatsens internet (Lim, 2002). En privat mobiltelefon har troligtvis en egen 

uppkoppling och är således inte uppkopplad på arbetsplatsens internet. 

 Att enkätundersökningen genomförts i pappersform har samtidigt bidragit till studiens 

styrka. Undersökningen hade hög svarsfrekvens (69 %) och det låga bortfallet (31 %) beror 

troligtvis på att enkäten delades ut i pappersform. En tidigare studie inom cyberloafing på 
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svenska arbetsplatser har använt sig av webbenkäter och beräknade sitt maximala bortfall till 

89 % (Graepler & Johansson, 2011). Det var en av anledningarna till att denna studie använde 

enkäter i pappersform för att samla in data. Genom att dela ut pappersenkäter på stora 

arbetsplatser var det möjligt att nå ut till många personer utan att behöva lägga mycket tid till 

kontakter med arbetsgivare. 

 Studien har behandlat cyberloafing utifrån en alternativ, oetablerad, definition. Således 

har nya perspektiv på cyberloafing uppstått under studiens gång. Förslag på framtida studier 

är att undersöka skillnader mellan internetaktivitet på arbetsplatsens internetuppkoppling och 

på privata mobiltelefoner med egen internetuppkoppling. Det är intressant eftersom eventuella 

restriktioner blir verkningslösa då medarbetare har egen internetuppkoppling. Således kan 

medarbetare surfa fritt utan att bli begränsade av exempelvis övervakning av internettrafik 

eller blockering av vissa hemsidor (Ugrin & Pearson, 2013). Det vore även intressant att 

undersöka arbetsplatser där medarbetare varken använder datorer eller arbetstelefoner i stor 

utsträckning. Eftersom många har en privat mobiltelefon med internetuppkoppling går det att 

ägna sig åt cyberloafing även om datorer inte är ett vanligt arbetsverktyg. 

 Att fokusera oavbrutet under en hel arbetsdag är svårt, därför är det naturligt att ta 

pauser. Många medarbetare är endast ett klick från att läsa dagens nyheter eller skicka privat 

e-post under arbetstid. Denna möjlighet kan leda till ett rutinmässigt beteende som hindrar 

medarbetaren från att sköta sina arbetsuppgifter eller nå upp till högsta nivå. Cyberloafing är 

ett utbrett fenomen vars konsekvenser har inverkan på individ-, organisations- och 

samhällsnivå. Studiens resultat bekräftar hypotesen om att cyberloafing sker i större 

utsträckning på datorer. Samtidigt visar studien att cyberloafing även sker på mobiltelefoner 

och att det finns internetaktiviteter som sker i större utsträckning på dem. Detta stärker tron 

om att fler bör ta hänsyn till mobiltelefoner gällande cyberloafing. Slutsatsen är att 

cyberloafing sker på både datorer och mobiltelefoner på svenska arbetsplatser. Vidare har 
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studiens upptäckter bidragit till ett bredare perspektiv på cyberloafing, vilket möjligtvis 

kommer uppmärksammas i andra sammanhang.  
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