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Sammanfattning
Syftet med studien har varit att undersöka huruvida tjänstepersoner inom olika yrkesgrupper har

upplevt omställningen från ett arbete på den officiella arbetsplatsen, till ett arbete på distans. Detta

även i relation till hanteringen av olika gränssättningar som bevarats när arbetet istället utförts på

distans. Tio personer deltog i semistrukturerade intervjuer på 45-60 minuter som utfördes digitalt.

Kraven för deltagande var att ha arbetat på sitt arbete i minst tre år, att normalt ha regelbunden

kontakt med kollegor på den officiella arbetsplatsen, samt att i dagsläget arbeta en majoritet av tiden

på distans. Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats med hjälp av en tematisk analys.

Resultatet visar att det till stor del handlar om yrkeskategorin, livssituation samt den miljön man har i

hemmet till huruvida ett arbete på distans uppskattas eller ej. Deltagare som föredrar en

segmenterade arbetsstil och uppskattar ett socialt umgänge antydde att de inte uppskattade att

arbeta heltid på distans. Tvärtom, de deltagare som uppskattade en flexibilitet och en gränslöshet

mellan privatlivet och arbetslivet, antydde att de uppskattade att arbeta på distans. Bevarandet av

olika rutiner tenderar att styras av den miljö arbetstagaren befinner sig i, vilket innebär att flertalet

rutiner har försvunnit vid arbetet på distans.
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Förord
Idén bakom studien grundar sig i spridningen av covid-19 och de åtgärder pandemin

inneburit relaterat till arbetslivet. En konsekvens av detta har för många tjänstepersoner varit

en omställning från ett arbete på en officiell arbetsplats till ett arbete på distans. Detta bidrog

till reflektioner om hur gränssättningar har varit i denna omställning. Detta då arbetet ofta

genomförs i hemmet, vilket även bidrog till reflektioner om integreringen av arbetslivet och

privatlivet och hur upplevelserna har varit av detta. Då det är ett relativt nytt fenomen ville vi

bidra till nya kunskaper om ämnet.

Vi vill vidare tacka vår handledare Ulf Ericsson för att ha bidragit med feedback, idéer,

förslag, utbildning, närvaro och återkoppling. Vi vill även tacka samtliga deltagare som har

bidragit med erfarenheter och upplevelser som har genererat ny kunskap och insikter.
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1. Introduktion
Inledningsvis presenteras bakgrunden till ämnet samt studiens relevans, följt av en

problemformulering, syfte och preciserad frågeställning av det som avses undersökas.

1.1 Bakgrund
Våren 2020 kom att bli starten på en förändring av samhället vi tidigare inte kunnat föreställa

oss. Covid-19, ett virus som spridit sig världen över och därmed lade grunden till pågående

pandemi. Folkhälsomyndigheten (2020) beskriver en pandemi som en snabb spridning av ett

influensavirus. Ett virus som sedan rör sig snabbt över större delar av världen och som kan

komma att leda till stora konsekvenser för samhället likt lockdown eller en ökning av

distansarbete. Då ett virus kommer från djurriket och smittar människan tenderar dessa att

spridas snabbare än en vanlig influensa då immunitet saknas, vilket covid-19 har bekräftat

(ibid.).

En konsekvens samhället har fått av pågående pandemi, med covid-19, är att anställda i allt

större utsträckning varit tvungna att anpassa sig till ett arbete på distans. Detta innebärande

att arbetet utförs på en annan plats än den officiella arbetsplatsen, till den mån det är möjligt.

Att arbeta på distans är ett val som främst tas av arbetsgivare eller Folkhälsomyndigheten, där

valet resulterar i en stor konsekvens för arbetstagaren (Arbetsmiljöupplysningen 2022). En

uppfattning av detta är att distansarbete till följd av pandemin främst har blivit en konsekvens

för tjänstepersoner, eftersom dessa inte är beroende av sin officiella arbetsplats till skillnad

från vad arbetare i hög grad är. Tjänstepersoner arbetar främst med att producera tjänster

medan arbetare främst arbetar med att producera något fysiskt vilket gör det svårare för dem

att utföra arbete på distans (Fackliga organisationer 2020).

1.2  Problemformulering
Sedan den industriella revolutionen har människan främst arbetat fysiskt och på en specifik

arbetsplats (Harari 2018). Arbetssätten har allteftersom utvecklats och bitvis inneburit en

ökning av det administrativa arbetet, vilket gör att arbetsplatsen inte längre behöver vara en

specifik plats. Forskning visar att distansarbete tidigare har påverkat omkring 15% av

befolkningen, men fram till april 2020 blev det en ökning till 59% (Forte 2021). Flertalet

anställda har frihet under ansvar att utföra sina arbetsuppgifter utan att någon chef är

närvarande, vilket bidrar till en ökad flexibilitet. Dock tenderar detta att leda till en försämrad
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work-life balance samt att gränserna mellan arbetslivet och privatlivet suddas ut och nya

rutiner formas; olika rutiner som får oss att ställa om och skifta mellan de olika liven. När

arbetet utförs på distans, finns ett antagande att en problematik kan uppstå eftersom det kan

vara svårt att behålla tidigare rutiner som hjälpt till med gränsdragningar. Dessa gränser kan

därmed både vara svåra att dra, men likväl svåra att förhålla sig till (Arbetsmiljöupplysningen

2022).

1.3  Syfte och preciserad frågeställning
Mot bakgrund av detta är syftet med denna studie att undersöka hur tjänstepersoner beskriver

sina upplevelser och erfarenheter i sina gränssättningar i arbetslivet och privatlivet i samband

med omställningen från ett heltidsarbete på sin officiella arbetsplats till distansarbete. Därav

har vi utgått från följande frågeställning:

Hur beskriver tjänstepersoner sina upplevelser av gränssättningar i arbetslivet och privatlivet

i samband med omställningen från ett heltidsarbete på sin officiella arbetsplats till ett

distansarbete?

2. Tidigare forskning
Följande avsnitt presenterar tidigare forskning och de teorier som anses relevant. Vilket

presenteras under följande avsnitt: work-life balance, boundary work, flexibelt och gränslöst

arbete, rutiner och vanor, sociala relationer och återhämtning.

2.1 Work-life balance
Work-life balance handlar om att uppnå en sund balans mellan arbetslivet och privatlivet. Det

behöver inte nödvändigtvis innebära att båda liv kräver lika mycket, utan snarare att det ena

inte ska ta över det andra. Att finna balans mellan de krav som ställs på en av vänner och

familj gentemot samhällets och arbetets krav. Saknas då en fungerande work-life balance kan

individens välmående försämras (Mellner, Aronsson & Kecklund 2015).

Två olika sätt att hantera gränsdragningen mellan arbetslivet och privatlivet är genom att

integrera eller segmentera. Den integrerande arbetsstilen, även benämnd som low boundary

control, innebär att det inte sätts upp tydliga gränser mellan de olika liven. En arbetstagare

som föredrar att integrera kan exempelvis ta en halvtimmes paus under arbetsdagen med en

promenad, för att istället avsluta sin arbetsdag en halvtimme senare än vad denne vanligtvis
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brukar göra. Denna typ av arbetstagare tenderar även att svara på arbetsrelaterade mail och

telefonsamtal utanför sina faktiska arbetstimmar. En segmenterande arbetsstil däremot, även

benämnd som high boundary control, innebär att det är föredraget med starkare

gränssättningar mellan de olika liven. Exempelvis kan det handla om att arbetstagaren alltid

avslutar arbetsdagen klockan 16 och därmed lägger undan allt arbetsrelaterat. Denna typ av

anställd brukar föredra att lämna arbetet inom dess tids-, rumsliga och organisatoriska gränser

(Mellner, Aronsson & Kecklund 2015). Att antingen integrera eller segmentera sitt arbete var

något som var enklare innan digitaliseringen av samhället då arbetet var mer förutbestämt och

hierarkiskt (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006). Idag är arbetet mer

flexibelt vilket därför gör det enkelt att både ta med sig, men även att komma åt arbetet vart

som helst (ibid.). Därav har vi en medvetenhet i arbetet att det inte finns antingen de anställda

som integrerar eller segmenterar eftersom samhället och förutsättningarna ständigt utvecklas,

samt att detta är något som en individ ständigt arbetar med.

2.2 Boundary work
För att uppnå en fungerande work-life balance bör vissa ställningstagande göras kring

huruvida de olika delarna av ens liv ska kategoriseras. Ställningstagande kring huruvida det

är föredraget att integrera eller separera sitt privatliv med arbetslivet, samt hur detta ska

hanteras. Ställningstagandet benämns som boundary work och anses vara under ständig

utveckling. Den innefattar olika strategier och principer som används för att behandla och

justera gränsdragningar. Detta är en process som främst sker mentalt, vilket gör att det ligger

stor vikt hos vissa individer av att dessa gränser behöver visualiseras snarare än att enbart

vara en mental gräns. För att visualisera olika gränssättningar kan man exempelvis ha en viss

garderob som enbart används till arbetet eller att man har olika kalendrar för de olika liven

(Nippert-Eng 1996).

2.3 Flexibelt och gränslöst arbete
Institutet för stressmedicin (2018) definierar gränslöst arbete som ett flexibelt arbete i relation

till organisatoriska, tidsmässiga och rumsliga gränser. Arbetstagare har möjligheten att

självständigt planera och genomföra sitt arbete på varierande platser och tider. Däremot kan

det även innebära en upplevelse av att behöva utföra mer och intensivare arbete till följd av

högre arbetspress. Detta kan i sin tur bidra till sömnbrist, ökad trötthet och att arbetet gör ett

intrång på privatlivet. Vidare förklaras att den fysiska närvaron under den styrda arbetstiden
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framhölls under industrisamhället. I det digitaliserade arbetslivet understryks vikten av att

arbetet kan utföras varsomhelst och närsomhelst så länge arbetet slutförs (ibid.).

Allvin et al. (2006) förklarar att individen i högre utsträckning själv får styra, planera,

ansvara, strukturera och definiera sitt arbete då reglerandet av arbetet ofta överlämnas till

denne. En inriktning av begreppet flexibilitet är förtroende, vilket syftar på att arbetstagare

har flexibiliteten att själva bestämma över sitt arbete. Organisationsformen har tidigare till

stor del varit sekventiell och hierarkisk genom reglerade arbetsuppgifter, tid och rum. Nya

regler har däremot blivit vagare och är mer uppgiftsorienterade eller fördefinierade. I

avsaknad av en formell hierarki eller kollegor får individen på eget initiativ leta, etablera och

bibehålla de umgängen arbetets genomförande kräver. Flexibelt arbete är ett resultat av hur

företag anpassar sig i arbetet efter de krav marknaden ställer (ibid.).

Enligt Allvin et al. (1998) sker arbetet alltid och överallt. Detta kan förstås som att arbetet

kan ske oberoende av tid och rum, och att det inte finns en markant gränsdragning mellan

arbetslivet och privatlivet. Det beskrivs att det kan upplevas positivt att inte alltid behöva

närvara vid exempelvis möten eller i det informella, sociala utbytet i korridoren. Allvin et al.

(1998) poängterar även att produktiviteten är bättre vid somliga tidpunkter och platser för

olika arbetsuppgifter. Vidare kan hemarbete följa en struktur över tiden man är tillgänglig på

mail eller telefon, och det kan även finnas ett avskilt arbetsrum med arbetsutrustning. Detta

innefattar krav på att ta eget initiativ och ansvar. Av det gränslösa arbetet framkommer

fortsättningsvis autonomi, vilket har konsekvenser som utbrändhet och känslan av

otillräcklighet. Vidare kan känslan av övergivenhet och brist på socialt stöd infinna sig i

avsaknad av socialt umgänge, men även bristande motivation (ibid.).

Ray och Pana-Cryan (2021) har haft som syfte att förstå flexibilitetstrender i USA och dess

samband med välbefinnande. Det framgick att 36% av deltagarna som hade möjligheten till

hemarbete rapporterade arbetsstress. Detta kan återspeglas i de otydliga gränserna mellan

hem och arbete och uppfattningen av att anställda behöver arbeta mer för att bevisa att de

förtjänar distansarbete, eller att det ställs högre krav på arbeten som tillåter hemarbete (ibid.).

Möjligheten att utforma sitt schema och att ta ledigt minskade riskerna för arbetsstress. Det

visade även att hemarbete ökade risken för att rapportera arbetsstress. Ökningen av

arbetsstress kan hänföras till överarbete som konsekvens av att arbetet medtogs hem (ibid.).
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2.4 Rutiner och vanor
Alla har någon form av rutin. En rutin är en aktivitet som utförs per automatik, samtidigt som

det finns en medvetenhet bakom det som görs. Detta kan exempelvis vara att man startar upp

varje arbetsvecka med att ha ett planeringsmöte i syfte att uppnå struktur (Hamrin 2017).

Vanligen finns en triggerpunkt som hjärnan associerar till vanan. När en vana triggas igång,

kommer hjärnans aktivitet minska. Detta då hjärnan agerar utifrån ett inlärt mönster som inte

kräver ett fokus. Dessa vanemässiga beteenden blir sedan rutiner i vardagen, och som sällan

reflekteras över att den finns (Duhigg 2014).

Duhigg (2014) presenterar en forskningsstudie där syftet är att hitta potentiella kopplingar

mellan hjärnans aktivitet och olika vanor. Ett experiment utfördes på råttor som placerades i

en labyrint med en bit choklad. Inledningsvis tog det råttan en stund att avläsa omgivningen

för att sedan hitta rätt. Momentet att lära sig att vistas i en ny miljö krävde mycket

hjärnaktivitet av råttan. Efter några försök krävdes mindre och mindre hjärnaktivitet eftersom

råttan visste var den skulle hitta chokladen. Detta blev en invand rutin som råttan därmed

kunde förlita sig på utan att tänka efter (ibid.). En anställd genomgår liknande processer på en

ny arbetsplats. Att försöka hitta sina vanor på arbetet för att kunna lägga energin och fokuset

på rätt uppgifter samt att lära sig vart man vill sätta de nya gränserna. Omställningen för ett

arbete på distans kan göra att många vanor inte längre fungerar då den anställde inte alltid

möter samma triggerpunkter (ibid.).

Neal, Wood, Labrecque och Lally (2011) debatterar kring huruvida vanor föds och hur dessa

bevaras. Forskarna anser att detta är ett målorienterat beteende och att det är så en vana

skapas, då vanan utförs med en tydlig belöning på slutet. Om en student exempelvis vill få

VG på en uppgift, lägger det en grund till att en rutin triggas, man måste plugga. Andra anser

däremot att det är miljön man befinner sig i som skapar signalen till att utföra en vana. Om

studenten exempelvis befinner sig i skolbiblioteket tillsammans med andra studenter, får

denne en signal av att det är dags att plugga. När en vana enbart utgår från en målorienterad

grund tenderar den att inte vara lika stark. Neal et al. (2011) menar att då vanan tyr sig till en

plats, tenderar den att bli starkare och därmed nyttjas mer frekvent.
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2.5 Sociala relationer
Naser et al. (2021) har undersökt avsaknaden av de sociala relationerna som en effekt av

distansering med hänsyn till covid-19. Studien utfördes i Jordanien efter att att

utegångsförbudsprogram införts.

37,8% av deltagarna rapporterade att sociala relationer mellan kollegor och vänner har

försvagats. De sociala relationerna mellan kollegor och vänner har därav tolkats få en negativ

påverkan av pandemin. Detta med anledning av att kollegor och vänner har befunnit sig på ett

fysiskt avstånd ifrån varandra. Detta kan även relateras till om deltagare blivit närmre sina

kollegor efter covid-19 pandemin där 43,8% rapporterade att det till viss del har funnits en

närhet. Däremot antyder 30% av deltagarna att de inte kunde kommunicera lika väl under

arbetet på distans (Naser et al. 2021).

Med stigande ålder från 19 till 45 år förbättrades kvaliteten på sociala relationer. Deltagare i

åldersgruppen 36–45 visade en större benägenhet till bättre sociala relationer under covid-19

pandemin. Sociala medier och kommunikation online kan vara bidragande för förbättrade

sociala relationer för denna åldersgrupp. Alla åldersgrupper visade låga poäng i resultatet

vilket tyder på en övergripande negativ effekt av covid-19 på det sociala livet (Naser et al.

2021).

2.6 Återhämtning

Lundberg (2003) redovisar forskning som tyder på att avsaknaden av återhämtning från

arbetet kan ge större och mer permanent skada på individen än den fysiska

arbetsbelastningen. Redan för 20 år sedan tydde en dålig ergonomi på arbetet, och en ständig

stress på att dessa riskerar att försämra möjligheten till återhämtning. Den psykosociala

arbetsmiljön har visat tendenser kring att spela minst lika stor roll som den fysiska

arbetsmiljön (ibid.).

Enligt Lundberg (2003) kan kontinuerlig belastning, även låg, anses i längden leda till smärta,

skador och potentiella inflammationstillstånd. Detta eftersom musklerna inte får en chans att

återhämta sig. Den psykiska stressen hämmar läkningsprocessen och det tar därmed längre tid

för individen att ana vad som pågår eftersom smärtan uppstår när det är försent (Lundberg

2003).
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Däremot lyfts det även att arbeten som är bundna till en fysisk plats tenderar att hämma

återhämtningen. Yrken där den anställde behövt befinna sig på en fysisk plats har visat

kraftigare fysiologiska stressreaktioner (Lundberg 2003). Finns en kontinuerlig stress så

påverkar detta även de muskulära spänningarna, vilket ofta är svårare att läka (ibid.).

3. Metod

Kvalitativ ansats avser bidra till en djupare förståelse av det ämne som avses undersökas

medan kvantitativ ansats främst bidrar till data genom siffror (Hjerm, Lindgren & Nilsson

2014). Då vi haft intresset att undersöka deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser kring

ämnet fanns en önskan om att få en fördjupad förståelse av dessa. Därav ansågs den

kvalitativa ansatsen vara en lämplig metod. Det är lättare att generalisera med kvantitativ

datainsamling då urvalet är större. Därav kan resultatet med viss säkerhet stämma för en

större grupp (Fekjær 2016). Detta har därför varit en brist i denna studie då vi med ett mindre

urval troligtvis inte kan generalisera resultatet för många personer. Däremot har fördelen med

denna studie varit att resultatet har givit mer information än vad en enkät skulle medföra.

Detta kan även hänföras till Fekjær (2016) som konstaterar dessa konsekvenser av en enkät.

Vidare beskriver Ödman (2014) att den hermeneutiska ansatsen behandlar förståelse,

förförståelse, förklaring och tolkning, vilket även är målet med denna studie. Med en

hermeneutisk ansats som grund ämnar vi kunna tolka och förstå de erfarenheter och

upplevelser deltagarna delger.

3.1 Deltagare och procedur

Semistruktur bidrar enligt Alvesson (2011) till dels en flexibel intervju, dels en strukturerad

intervju. Vi har valt att utgå från metoden och skapade en semistrukturerad intervjuguide för

att kunna jämföra alla intervjuer, samt för möjligheten att vara flexibla under intervjuns gång

med fördjupande följdfrågor (se bilaga 2). Totalt utfördes tio semistrukturerade intervjuer.

Deltagarna kontaktades via utskick på sociala medier och valdes ut genom att de stämde in

under följande tre krav; att de skulle ha arbetat på sin arbetsplats under minst tre år, att de i

dagsläget ska jobba en majoritet av tiden på distans samt att de ska ha träffat kollegor

regelbundet på sin officiella arbetsplats. Dessa krav ställdes för att säkerställa att alla

deltagare skulle kunna göra en tydlig jämförelse mellan den officiella arbetsplatsen och att

arbeta på distans. De tio utvalda deltagarna hade ett åldersspann på 26-54 år med olika yrken;

jurist, chef, projektledare, administrativ handläggare, programmerare, rådgivare,
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verksamhetsansvarig, ekonomiassistent samt två stycken inom HR. På grund av den rådande

pandemin valde vi att utföra samtliga intervjuer via Teams. Det förekom ett bortfall på en av

elva deltagare på grund av missuppfattningar. Anledningen till detta skulle kunna vara att

deltagandet var helt fritt där det var deltagarna som tog kontakten med oss. Om det inte är ett

känsligt ämne, kan det enligt Tjora (2012) resultera i att deltagarna besvarar frågor engagerat.

I den här studien anses ämnet inte vara särskilt känsligt, vilket skulle kunna ha bidragit till

utvecklat empiriskt material.

3.2 Analysmetod

Efter insamling av empiriskt material kunde transkribering, bearbetning och analys påbörjas.

Den som huvudsakligen höll i intervjun, var även den som transkriberade den. Att spela in

ljud via digitala forum innebar stundtals att ljudet inte blev exemplariskt, såsom fördröjningar

eller ljuduppehåll. Då alla intervjuerna spelades in kunde de transkriberas för att således

omvandlas till en analyserbar text, vilket kan förankras med Hjerm, Lindgren & Nilsson

2014). Samtliga intervjuer valdes att transkriberas helt för att tydligare kunna kategorisera in

deltagarna. Willig (2013) diskuterar tematisk analys vilket kan medföra kodning och därefter

tematisering, vilket vi haft som grund under bearbetningen av vårt empiriska material (se

tabell 1). Detta innebärande att citat delades in i olika kategorier som sedan kunde

sammanföras i olika teman. Med hjälp av detta framkom likheter, skillnader samt att flertalet

intressanta aspekter belystes. De fem teman som framgick tydligast var; flexibilitet,

segmentering och integrering, återhämtning, sociala relationer samt rutiner. Just dessa teman

kom vi fram till då de var frekvent återkommande i samtliga intervjuer vilket gav oss en

möjlighet att skapa en tydligare helhetsbild av allt insamlat material.

3.3 Etiska aspekter

Denna studie har utgått från Vetenskapsrådets rekommendationer (2017) utifrån

konfidentialitet, information om studien, samtycke från deltagarna och vem som får nyttja

studien. För att skapa en trygg miljö för deltagarna försäkrades de innan sitt deltagande om

att insamlingen av empirisk material kommer behandlas konfidentiellt och att deras

deltagande hålls anonymt. Konfidentialitet innebärande att utomstående inte blir informerade

om deltagarna (Vetenskapsrådet 2017). Detta genom att varken benämna deltagarna vid namn

eller specifik arbetsplats. Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut innan intervjuerna

ägde rum. Detta brev innehållande information om syfte, konfidentialitet, publikationer och

en uppskattad längd på intervjuerna. Innan intervjun startade försäkrades det även om
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deltagaren hade fått informationsbrevet och tagit del av dess innehåll. Det bads återigen om

samtycke för inspelning av materialet, vilket samtliga deltagare godkände.

4. Resultat
I följande avsnitt presenteras det resultat som framställts med hjälp av den tematiska analysen

av intervjuerna. Resultatet presenteras utifrån fem teman: flexibilitet, segmentering och

integrering, återhämtning, sociala relationer och rutiner.

4.1 Flexibilitet
Det framkom att det fanns arbetstider för samtliga deltagare att förhålla sig till, men att det

varken fanns krav eller konsekvenser om dessa inte hölls. Denna typ av arbete benämndes

som målstyrt arbete, flextid eller en oreglerad tjänst, innebärande frihet under ansvar att

kunna utföra sina arbetsuppgifter i egen takt med enbart en förväntan kring att medverka på

möten och dylikt. Samtidigt medförde detta en viss stress i form av att ständigt förväntas vara

tillgänglig.

Jag kan också känna lite grann att det förväntas när man jobbar hemifrån att man ska svara hela tiden.

Att man ska, annars blir det som att ´jaha så du var inte och jobbade just nu när jag ringde dig´. Så det

är en annan förväntan att svara snabbt när man jobbar hemifrån känner jag.

Frihet under ansvar är vad som ger de anställda större flexibilitet till att planera arbetsdagen

utifrån vad som fungerar för dem själva. Detta gav de anställda en möjlighet att bestämma när

de skulle starta och avsluta sin arbetsdag. Däremot visade sig arbetet på distans, i förhållande

till flexibiliteten, leda till att gränserna mellan arbete och privatliv tenderade att suddas ut:

Jag skulle väl säga att jag höll samma tider. Det som är skillnaden här är ju väl kanske att man

verkligen stängde av när man var på plats, för då gick man därifrån. Nu är ju allting tillgängligt lite

lättare, så man klickar på mobilen lite längre för att se om någonting har hänt, även efter arbetstid då.

Utvecklingen av digitala hjälpmedel visade sig ha lett till att deltagarna inte behöver förhålla

sitt arbete till tid och rum. Deltagarna belyser att arbetet går att ta med sig vart de än ska,

antingen i en telefon eller via en dator. Det uppmärksammades att det stundtals var jobbigt att

ständigt se arbetsplatsen även utanför sina arbetstimmar. En majoritet av de svaranden hade

därför valt att placera sitt kontor i ett avskilt rum. Andra deltagare, som ej hade denna

möjligheten i sin boendesituation, uttryckte att det stundtals var psykiskt påfrestande: “Just
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den mentala biten så känner jag redan nu att jag håller på att bli lite galen. Det känns att det är

litet här.”

Resultatet tydde även på att flexibiliteten var något som deltagarna vant sig vid, och som få

ville ge upp. Tanken kring att komma tillbaka till den officiella arbetsplatsen var något som

tyngde flertalet av deltagarna. En majoritet av deltagarna uttryckte att de inte ville komma

tillbaka till den officiella arbetsplatsen och arbeta likt de gjort innan pandemin. Samtliga

deltagare ansåg att en hybrid av ett arbete på den officiella arbetsplatsen och ett arbete på

distans var det optimala. Dels för att bli mer effektiv hemma, dels för att få den fysiska,

sociala kontakten.

4.2 Segmentering och integrering

4.2.1 Arbetsrelaterade och privata telefonsamtal och mail
Vissa deltagare antyder att de besvarar arbetsrelaterade telefonsamtal och mail utanför sina

arbetstimmar. Det finns enbart en telefon då det är föredraget att integrera arbetsrelaterade

och privata saker. Detta eftersom yrkesrollen och arbetsuppgifterna kräver mer ansvar och

tillgänglighet från arbetstagaren:

Det är för att jag är ansvarig även för en beredskaps/jourslinga, och ja. Alltså ibland så signar vi avtal

klockan 21 på kvällen, det kan vara så. Det kan även vara helger. Jag har liksom säljkollegor som har

kört hem till kunden en lördag förmiddag och har fått ett påskrivet kontrakt. Så jag menar, det är ju då

som jag får vara tillgänglig.

De deltagare som innan pandemin föredragit att inte besvara arbetsrelaterade telefonsamtal

eller mail, har visat sig tänja på de gränsdragningarna vid ett arbete på distans. Däremot

försöker dessa separera de olika liven så gott det går. Svårigheten beror på den större

tillgängligheten med exempelvis dator eller telefon hemma då de inte stängs av eller lämnas

på sin officiella arbetsplats. Ett behov av nyfikenhet och kontroll kan infinna sig att använda

sådant utanför arbetstimmarna.

[…] nu har du en dator hemma, jag stänger inte av, jag stänger inte ner den liksom mellan varje

arbetsdag, utan den står ju liksom bara lite mutad, så att, och då hör man ju om det kommer någonting

också givetvis.
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För andra deltagare har det framkommit att uppdelning av arbetsrelaterade telefonsamtal och

mail sker i princip helt och hållet. De menar på att vikten av att skilja arbetslivet och

privatlivet från varandra bidrar till en känsla av ledighet. Alla arbetsrelaterade aktiviteter

separeras från den privata telefonen och hålls strikt till en arbetstelefon. Det anses viktigt för

det psykiska måendet att sätta gränser för arbetsrelaterade telefonsamtal och mail då

tillgängligheten upplevs stressande och påfrestande: “Det kommer sig av den anledningen att

jag tycker det, alltså det flyter ut för mycket annars. Då känner jag att jag har ingen koll alls,

då jobbar jag dygnet runt och känner aldrig att jag är riktigt ledig.“

För de deltagare som kunnat separera det privata livet och arbetslivet, har visat sig vara på

grund av att yrkesrollen inte kräver en konstant tillgänglighet. Det råder ingen förväntan att

alltid vara anträffbar: “Och det beror ju såklart på arbetets natur och karaktär. För hade det

varit så att det hade varit ett arbete där det krävdes att jag var tillgänglig, ja men då hade jag

fått vara det.”

De deltagare som föredrar att inte besvara privata telefonsamtal och mail under arbetstid, gör

därför detta enbart under raster. Detta beror bland annat på att det upplevs viktigt med

struktur och disciplin. Korta, privata avstämningar kan besvaras, men däremot inga längre

samtal om det inte är något viktigt eller speciellt.

4.2.2 Kläder
För det mesta har klädseln skiljt sig från arbetet på den officiella arbetsplatsen då det har

förekommit exempelvis mjukiskläder i distansarbetet. Arbetet upplevs för somliga av dessa

deltagare inte påverkas av kläder i distansarbetet, medan några av dessa deltagare har

uppfattningen att det troligtvis påverkas: ”Det påverkar ju i någon mån, det påverkar ju min

självbild i hur jag klär mig och hur jag för mig.”

Vid arbetsdagens slut, i distansarbetet och efter en dag på den officiella arbetsplatsen, har

somliga deltagare haft samma kläder på sig om det inte har inneburit att deltagarna har bytt

om av praktiska skäl. Klädseln har varit ungefär densamma, möjligen med små skillnader på

distansarbetet och på den officiella arbetsplatsen:

Jag tar på mig arbetskläder på ovandelen, och sen har jag oftast träningstights på nederdelen. Till viss

del hade jag väl kanske någon gång kunnat ha träningstights på jobb. Vi har en ganska avslappnad

kultur gällande klädstil, men tights är väl ändå gränsfall.
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Det har fortsättningsvis framgått att några deltagare har markerat specifika arbetskläder och

privata kläder i distansarbetet för att markera arbetslivet och privatlivet. Denna markering

förekom däremot både i distansarbetet och på den officiella arbetsplatsen. ”Någonstans för att

markera för dig själv att ‘nu går jag till jobbet’ så klär man på sig sina, de kläderna du har

haft på jobbet.”

4.2.3 Kalender
Flertalet deltagare har delat upp kalendrar för arbete och privata aktiviteter till olika

kalendrar. Ibland kan privata aktiviteter skrivas i arbetskalendern för att ha koll om dessa sker

under arbetstid. I andra fall förekom en enda kalender med arbete och privata aktiviteter för

att inte glömma någonting. För deltagare som har delat upp arbetskalender och privat

kalender helt har det berott på att minska stressen över att separera arbetslivet från privatlivet:

“Nej där har jag valt och verkligen separera. Det är väl med lite för att jag känner att, jag tror

bara att det hade blivit ett stresspåslag om jag hade sett jobbgrejerna.”

Däremot har det framgått att de deltagare som föredragit att ha olika kalendrar för det privata

livet och arbetslivet, har varit tvungna att integrera dessa med varandra mer frekvent under ett

arbete på distans. I hemarbetet däremot har sådant varit svårare att komma ihåg och en

integrering har därför varit nödvändigt.

4.2.4 Hushållssysslor
Deltagare har i distansarbetet kunnat genomföra hushållssysslor på dagen, vilket med ett

arbete på den officiella arbetsplatsen har genomförts senare på kvällen. Hushållssysslorna har

enbart utförts för de flesta deltagare till pauser och lunchraster. Få av deltagarna har

genomfört hushållssysslor under arbetsdagen, det har eftersträvats att fördela sådant utanför

arbetsdagen för att arbeta effektivt. Deltagare har även förklarat att ett arbete som är flexibelt

kan underlätta för genomförande av hushållssysslor under arbetstimmarna. “Men det tar ju en

kvart, och sen är man tillbaka och jobbar igen, och jag har med mig jobbmobilen och så. Jag

utför sysslorna men jag är ändå på jobb samtidigt”.

4.3 Återhämtning
Att ta pauser under sin arbetsdag kan skilja mycket från arbetet på den officiella arbetsplatsen

till arbetet på distans. En majoritet av deltagarna uttrycker att de stundtals hoppar över,
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skjuter upp eller tar kortare pauser när de arbetar hemma. Flertalet upplever en svårighet

eftersom de inte har någon kollega att ta rasten tillsammans med:

Och det är ju en stor skillnad mot när man är inne på kontoret. Där är det mer liksom att ´Kom igen nu

går vi och fikar!´ eller ´Nu är det lunch, är det någon som ska med?´ så att det blir annorlunda där.

Arbetsgivare har försökt främja pauser genom att införa digitala fikan samt appar som ska

påminna om raster. Det visade sig även att hemarbete och hushållssysslor kom att främja till

att ta en paus. Flertalet deltagare genomförde hushållssysslor under dagen, men de förhöll sig

till pauserna. Det visade sig bli en anledning till att gå från sin arbetsplats:

[...] det blir en anledning till att jag reser på mig och faktiskt tar en paus. Det kan vara en sån grej som

får mig att känna att jag har suttit lite för länge och nu måste jag röra på mig.

För att främja återhämtningen, således att fysiskt kunna lämna sin arbetsplats, valde flertalet

av deltagarna att placera sitt kontor i ett separat rum hemma, gärna i en källare och långt bort

från sovrum. En deltagare uttrycker att: “Man märker skillnad, jag kan koncentrera mig

bättre när jag sitter i rummet som är liksom lite avskilt och som är kontor”. För de deltagarna

som inte haft möjlighet till att “gömma” kontoret i hemmet, upplevs stundtals en stress då

arbetet ständigt var synligt: “Det är liksom samma plats man är på och att det inte finns någon

specifik arbetsplats, eller arbetsrum snarare. Att jag kan inte riktigt stänga in mig någonstans,

det är väl det isåfall, skulle jag säga är störmomentet.”

Hos en majoritet av deltagarna förekom färre störningsmoment när de arbetade på distans.

Istället för att kollegor knackar på kontoret och avbryter arbetet sker all kontakt via olika

digitala forum. Detta upplevde många ökade effektiviteten eftersom de själva fick välja när

de hade tid att avbryta sitt arbete för att istället diskutera kollegans problem:

Är hon tillgänglig? Nej hon är upptagen, så då skickar jag ett litet meddelande till henne istället att ‘kan

du ringa upp mig på Teams när du är färdig? För jag har ett ärende och skulle vilja diskutera detta,

detta, detta va’. Och sen så ‘pling, pling, pling’ så blir det ett Teamsmöte av det.

Däremot kan detta arbetssätt i form av att ständigt hålla kontakten via möten hindra

möjligheten till återhämtning. Bokas ett möte med tiden en rast skulle varit, prioriteras mötet

och rasten tenderas att glömmas bort. Dock leder ofta pauserna till att man byter den

sinnesstämning man hade då arbetet utförts, och det tar längre tid att komma tillbaka till det
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fokus som fanns innan. Det upplevdes vara ett bättre mående på den officiella arbetsplatsen

eftersom det var mer tid till återhämtning och de sociala aspekterna. Men i kontrast till det

bättre måendet, upplevde sig deltagarna inte arbeta lika effektivt.

4.4 Sociala relationer
Majoriteten av deltagarna har ett yrke och arbetsuppgifter som innebär social kontakt och

fåtalet deltagare har arbetsuppgifter med lite social kontakt, och arbetar främst med

individuella arbetsuppgifter.

Det upplevdes lättare att ta pauser och raster på den officiella arbetsplatsen då deltagare har

folk omkring sig. Detta leder till att pauser tas tillsammans och det existerar mer outtalade,

bestämda pauser. I distansarbetet har det övergått till interaktion med färre personer man

istället kommit närmre. Pauser har upplevts viktigt för att få social kontakt vilket har varit

lättare på den officiella arbetsplatsen och det råder en avsaknad av detta i distansarbetet:

När jag var på jobbet, då har vi ett fikarum där alla går. Man påminner varandra att ‘nu är det rast, ska

du dricka kaffe?’ och att man faktiskt går dit och pratar om annat. I och med att man inte riktigt har de

möjligheterna att prata med någon här när man har rast så blir det lätt att ‘nej men okej då svarar jag på

det mailet samtidigt’.

Upplevelsen av att inte träffa sina kollegor i distansarbetet har för några deltagare varit att det

är tråkigt, det finns en avsaknad av de spontana dialogerna, man blir energilös och mår dåligt.

Digital kontakt har upplevts som ett substitut till det fysiska mötet:

Men det är ju ändå ett substitut från det som man så att säga vanligtvis brukar ha. Det vill säga ha den

här väldigt fysiska närheten på något sätt till kollegor. Kunna bara gå ut i korridoren så finns det någon

där som man kan fråga till råds och så vidare. Det är inte lika självklart där vid det digitala, även om

det är kommunikation, den är väldigt god också. Men det är någon dimension som man inte riktigt får.

Däremot har andra deltagare inte upplevt samma avsaknad av sina kollegor i distansarbetet.

Kontakten upplevs fungera bra även på distans och det är mer effektivt att få social kontakt.

Det har delvis upplevts skönt att själv få bestämma när och vem deltagaren vill träffa, delvis

en avsaknad av det fysiska mötet. Andra kommunikationskanaler har upplevts fungera väl.

Det fysiska mötet har förändrats, med undantag från enstaka fysiska träffar. Kontakten under

distansarbetet har varit exempelvis Messenger, mail, Teams och digitala fikastunder.
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Ja … jag höll på att säga att det är rätt så skönt på ett sätt [skratt]. Nej men det är ju ganska så skönt

egentligen att vara själv och själv bestämma vem man träffar och när och så. Sen så saknar man ju ändå

det fysiska mötet det måste jag ju säga.

Några deltagare har inte upplevt tillräckligt stöd för att bedriva ett arbete på distans. En

anledning till det har varit att det upplevs svårt att skapa spontana dialogforum online och att

arbeta hemma anses vara oersättligt mot att arbeta på den officiella arbetsplatsen. Däremot

har de flesta deltagare upplevt att de fått det stöd de har behövt för att bedriva ett arbete på

distans. Det har uttryckts i form av bland annat olika digitala kanaler, avstämningar med chef

på individuell nivå och teamnivå, lyhördhet och tillgänglighet: ”Att så fort vi har någonting

och vi behöver ta upp med vår chef så är det inga problem. Vi har en jättebra och nära

relation med vår chef.”

4.5 Rutiner
Att starta och avsluta arbetsdagen vid samma tider har visat sig underlätta för flertalet

deltagare att sätta gränser mellan arbetslivet och privatlivet. Att arbeta på distans innebär att

arbetet ständigt finns tillgängligt. Det var någonting som gjorde det svårt för flertalet

deltagare att faktiskt släppa arbetet. Genom tydliga rutiner kunde deltagarna hantera arbetet

på distans mycket bättre:

Jag har själv känt det så det är därför jag verkligen, när klockan är 2 minuter i 8 så får jag nästan bita

mig i naglarna för att jag inte ska titta på mailen för att jag har sagt 8. Så att man verkligen försöker att

sätta gränserna för jobbet.

För vissa underlättade en regelbunden arbetsplats till återhämtningen eftersom de kunde

lämna arbetsplatsen och exempelvis gå in i ett annat rum och ta sina pauser. Att sitta på

samma ställe, gärna i ett enskilt rum, bidrog även till att fokuset bibehölls samt att det blev en

mer effektiv arbetsdag där rutiner och struktur tenderade att främjas. En deltagare påpekade

att det upplevdes svårare att sitta i exempelvis köket eftersom man ständigt såg de

hushållssysslor och privata vanor som behövde göras:

[...] för att sitta i köket, jag kan koncentrera mig ganska bra då också, men samtidigt så ser man så ‘ja,

men där är lite disk, det borde jag plocka undan’ [skratt], och börjar fundera på kanske vad man ska äta

till middag så, så det är mer… Ja, jag vet inte, det, man påverkas lite av det tycker jag, eller jag gör det.
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Att behålla sin morgonrutin var något som föll sig naturligt för en majoritet av deltagarna. Att

fixa sig eller sminka sig var något som flera deltagare behöll som rutin just eftersom det fick

dem att känna som att de skulle gå till arbetet. Deltagarna upplevde att visualiseringen av att

faktiskt göra sig i ordning bidrog till omställningen inför arbete. Den skillnaden som förekom

för vissa deltagare var att de sov något längre eftersom de inte behöver transportera sig till

arbetet. Att inte behöva pendla till arbetet visade sig vara något som upplevdes som positivt

för de flesta deltagare. En uttryckte det som att:

Nej det är ju jätteskönt! Alltså nej men det finns ju inget positivt med att sitta i en bil i … alltså det

finns ingenting som är positivt med det tycker jag. Det finns det säkert dem som kan tycka att det är

avkopplande eller så kanske. Men nej, det är absolut ingen fördel så på något sätt med att ta sig till

jobbet..

Vissa utnyttjade flexibiliteten genom att sova en halvtimme extra, medan andra påpekade dels

tidsbesparingar, dels ekonomiska besparingar över att inte lika frekvent behöva tanka bilen.

Dock fanns det de deltagarna som tog sig till arbetet via cykel och uttryckte att det var en

rutin som saknades. För att bibehålla rutinen med vardagsmotionen, men även för att uppnå

att få en paus mellan arbetet och privatlivet, var det en deltagare som valt att behålla en

liknande rutin genom att istället ta en promenad efter arbetsdagen:

Jag har så, eller skaffat mig som en liten rutin att alltid ta en promenad efter jobbet. För jag har väl känt

det, med just det här att tänka på något annat innan man börjar kvällen. Det är väldigt viktigt för mig

så, de dagarna jag kan så tar jag, även om det bara är en liten promenad, bara för att få det här brytet

med att komma hemifrån.

5. Diskussion
Följande avsnitt presenteras på liknande sätt som resultatavsnittet. För samtliga teman;

flexibilitet, segmentering och integrering, återhämtning, sociala relationer och rutiner,

kommer en fördjupning och en närmare kopplingar till syftet att ske. För att återupprepa

syftet, så avsågs det att undersöka hur tjänstepersoner beskriver sina upplevelser och

erfarenheter i sina gränssättningar i arbetslivet och privatlivet i samband med omställningen

från ett heltidsarbete på sin officiella arbetsplats till distansarbete.
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5.1 Flexibilitet
Som resultatet framställer innehar samtliga deltagare inga strikta arbetstider att förhålla sig

till. Ett antagande är att den flexibiliteten som arbetet ger, är något som behövs för att det ska

vara möjligt att utföras på distans. Frihet under ansvar att planera sin egen arbetsdag kan vara

det som får arbetstagaren att bibehålla en kontroll och uppfattning om vad som är arbete och

vad som är fritid. Likt det Ray & Pana-Cryan (2021) nämner, kan det även här ha hämmat

tendenser av stress genom att få utföra en egen planering av sitt arbete. Däremot kan friheten

komma att bli för stor då de ramar som den officiella arbetsplatsen ger för tid och rum, blir

något de anställda inte behöver ta hänsyn till. Detta går i linje med Allvin et al. (2006) där

arbetet är mer flexibelt vilket innebär att åtkomsten till arbetet går att finna vart som helst.

När de organisatoriska gränserna och de sociala relationerna uteblir tenderar ett större ansvar

att läggas på att individen själv ska strukturera och utföra sitt arbete (ibid.), vilket för vissa

arbetstagare här upplever som påfrestande och bidrar till en känsla till att ständigt behöva

vara tillgänglig. Att aldrig kunna släppa arbetet kan leda till psykisk stress som allt eftersom

blir mer påfrestande (Lundberg 2003).

Distansarbetet och dess flexibilitet har även uttryckts skapa större krav för vissa anställda då

de upplever att de konstant behöver vara tillgängliga. Det finns en upplevd förväntan på dem

att de direkt måste svara när en kollega exempelvis skickar ett mail. Att alltid vara tillgänglig

för arbetet tenderar att bidra till sömnbrist, ökad trötthet samt att arbetet gör ett intrång på

privatlivet (Institutet för stressmedicin 2018). Vidare kan det även skapa konsekvenser som

utbrändhet och en känsla av att vara otillräcklig (Allvin et al. 1998). Flertalet deltagare

antydde att de behövt skapa gränser kring tillgängligheten och behövt fråga sig själva hur

viktigt arbetet var för dem och om de verkligen alltid behövde svara.

Digitaliseringen av samhället har bidragit avsevärt till den ökade flexibiliteten för

arbetstagarna (Institutet för stressmedicin 2018). I resultatet belyses att deltagarna kan ta med

sig sitt arbete vart de än ska, när de än vill. Denna utveckling bidrar som tidigare nämnt, till

möjligheten av att vara tillgänglig oberoende av tid och rum (Allvin et al. 2006). Att arbeta på

distans har lett till att företag nyttjar olika digitala plattformar, likt Teams, som ett forum att

kommunicera via. På ett sätt kan denna typ av kommunikation anses vara svårare eftersom

det fysiska mötet försvinner. Även de spontana mötena tenderar att minska vilket kan leda till

att all information inte framförs. Det kan bidra till missförstånd i kommunikationen som kan

resultera i att organisationen splittras samt att en osämja skapas (ibid.). Däremot har ett mer
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frekvent arbete med digitala plattformar skapat en större säkerhet i användandet av dem.

Detta har gett arbetstagarna en möjlighet till att lättare hålla kontakt med kollegor, utan att

stoppas av geografiska barriärer, vilket stärker de sociala relationerna och vidgar kontaktnätet

(ibid.). Detta kan relateras till Allvin et al. (2006) då det i avsaknad av en formell hierarki

eller kollegor innebär att individen på eget initiativ får leta, etablera och bibehålla de

umgängen arbetets genomförande kräver.

Resultatet tydde på att majoriteten av deltagarna inte såg fram emot att komma tillbaka till sin

arbetsplats som innan, och samtliga deltagare ansåg att någon form av hybrid hade varit det

optimala. En blandning där de befinner sig på den officiella arbetsplatsen exempelvis fyra

dagar i veckan och att de sedan utför den femte dagen på distans. Tolkat utifrån övriga delar

av resultatet hade en sådan hybrid kunnat leda till ett mer effektivt arbete då samtliga

deltagare även påstod att de upplevde att de arbetade mer effektivt hemma. Detta kan

hänföras till Allvin et al. (1998) som beskriver att produktiviteten sker som bäst på somliga

tidpunkter och platser för olika arbetsuppgifter.

5.1.1 Sammanfattande tolkningar
Flexibiliteten i arbetet visade sig alltså vara en av de största faktorerna till att ett arbete på

distans ens ska vara möjligt. Deltagarna har en stor uppskattning till flexibiliteten, dels

genom att inte behöva förhålla sig till tid och rum, dels som en bekvämlighet och

tidsbesparing. Däremot upplevdes det stundtals som ett krav på tillgänglighet om man inte

hade en bra upplevd gränsdragning.

5.2 Segmentering och integrering

5.2.1 Arbetsrelaterade och privata telefonsamtal och mail
De deltagare som hade en yrkesroll som innebar ett ansvar och tillgänglighet har valt att

besvara arbetsrelaterade telefonsamtal och mail utanför sina arbetstimmar. Detta tyder på low

boundary control då gränserna mellan arbetslivet och privatlivet försvinner som Mellner,

Aronsson & Kecklund (2015) beskriver, eftersom tillgängligheten anses vara så pass viktig.

Då deltagarna har använt en enda telefon med både arbetsrelaterade och privata saker är en

uppfattning att dessa deltagare föredrar gränslösheten mellan arbetslivet och privatlivet för att

det underlättar.
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För deltagare som har valt att inte besvara arbetsrelaterade telefonsamtal och mail utanför

arbetstimmarna har det upplevts svårare i distansarbetet. Detta då arbetsdator och telefon

ständigt har funnits tillgängliga i hemmet. En tolkning av detta är att distansarbetet försvårar

gränsdragningen då arbetslivet är mer tillgängligt i privatlivet, vilket kan relateras till

Mellner, Aronsson & Kecklund (2015). För andra deltagare har däremot gränsdragningen

varit total då det har upplevts centralt att eftersträva en känsla av ledighet. Detta kan hänföras

till high boundary control då gränserna mellan arbetslivet och privatlivet ska bidra till en

känsla av ledighet (ibid.). För minskad stressnivå har deltagare i undantagsfall använt

arbetsdator utanför arbetstimmarna eller delat upp arbetstelefon och privat telefon. Detta kan

hänföras till att en balans mellan arbetslivet och privatlivet är av vikt för att inte riskera att

välmåendet försämras och att deltagarna försöker eftersträva denna balans (ibid.). En vidare

uppfattning är även att denna uppdelning kan sammankopplas med boundary work då det

finns en visuell gränssättning (Nippert-Eng 1996). Yrkesrollerna för dessa deltagare kräver

inte heller en tillgänglighet under privatlivet, vilket kan tolkas som att gränsdragningen

mellan de två liven är lättare att uppfylla (Mellner, Aronsson & Kecklund 2015). En

uppfattning är även att ju mer tillgänglighet yrkesrollen och arbetsuppgifterna kräver, ju

större integrering kan krävas och ju mindre tillgänglighet yrkesrollen och arbetsuppgifterna

kräver, desto större gränsdragning är lättare att uppfylla.

Andra deltagare har vidare fördelat privata telefonsamtal och mail till raster. Detta har ett

samband med en starkare gränsdragning då privatlivet separeras från arbetslivet (Mellner,

Aronsson & Kecklund 2015). De privata telefonsamtalen och mailen har inte ansetts vara så

viktiga att det har funnits ett behov av att integrera detta under arbetstimmarna. Detta kan

relateras till work-life balance som innebär att det ena livet inte ska överta det andra genom

uppfylld balans (ibid.). En vidare reflektion är även om vikten av tillgänglighet av privata

telefonsamtal och mail medför valet av segmentering eller integrering.

För deltagare som har besvarat privata telefonsamtal och mail under sina arbetstimmar har

det bland annat varit av anledningen att arbetet har varit flexibelt. Resultatet kan bekräftas

genom Mellner, Aronsson och Kecklund (2015) med att så länge arbetet genomförs, så har

det inte haft någon betydelse hur långt tidsintervallet har varit då arbetstimmarna kan variera.

En tolkning är därför att ett flexibelt arbete kan medföra en integrering av privatlivet med

arbetslivet (ibid.).
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5.2.2 Kläder
Det har vidare saknats speciella arbetskläder i distansarbetet vilket därför kan uppfattas som

att det saknas gränser för att markera arbetslivet och privatlivet från varandra. Detta

markering har ett samband med Mellner, Aronsson & Kecklund (2015). Däremot har klädseln

skiljt sig från arbetet på den officiella arbetsplatsen, vilket kan tolkas som att det har funnits

gränser för vilka kläder som har använts och ansetts lämpliga där till skillnad från vilka

kläder som kan användas i distansarbetet. En reflektion är om denna gränsdragning på den

officiella arbetsplatsen mot distansarbetet har ett samband med boundary work som

Nippert-Eng (1996) diskuterar. Dessa deltagare har haft en visualiserad gräns i form av att

särskilda kläder har använts till arbete och mjukiskläder enbart har använts i distansarbetet,

likt Nippert-Eng (1996) beskriver. Somliga av dessa deltagare påstår att gränslösheten av

klädseln i distansarbetet inte påverkas, vilket leder till en reflektion utifrån Mellner, Aronsson

& Kecklund (2015) om att dessa deltagare har funnit en fungerande balans mellan arbetslivet

och privatlivet. Andra deltagare påstår däremot att klädseln troligtvis påverkar arbetet, vilket

kan tolkas som att dessa deltagare inte har en balans mellan arbetslivet och privatlivet (ibid.).

Detta då deltagarna har uttryckt att det i någon mån påverkar ens självbild.

Andra deltagare har däremot haft gränser och haft specifika arbetskläder för arbetet på distans

och har sedan bytt om vid arbetsdagens slut till andra kläder. Dessa deltagare vill markera

arbetslivet och privatlivet från varandra genom denna gränssättning, vilket kan hänföras till

Mellner, Aronsson & Kecklund (2015). Ett vidare samband finns även till boundary work där

kläderna har varit som visuella gränser för arbetslivet och privatlivet (Nippert-Eng 1996).

5.2.3 Kalender
Då många deltagare har separerat arbetsrelaterade och privata aktiviteter till olika kalendrar,

kan detta tolkas som en stark gränsdragning mellan arbetslivet och privatlivet (Mellner,

Aronsson & Kecklund 2015). Det uppfattas även som en visuell gränssättning utifrån

boundary work i denna uppdelning (Nippert-Eng 1996). Anledningen har varit att stressen

ska minska genom att markera arbetslivet och privatlivet från varandra. Detta kan relateras

till Mellner, Aronsson och Kecklund (2015) då det kan bidra till psykisk ohälsa om

arbetslivet och privatlivet inte finner en balans. Utifrån detta är en tolkning att deltagare har

försökt finna balansen genom gränssättningen mellan olika kalendrar. Däremot har somliga

deltagare haft en enda kalender för att inte glömma bort några aktiviteter, privata som arbete.
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Det har alltså varit en gränslöshet mellan arbetslivet och privatlivet (ibid.). En uppfattning är

att gränslösheten snarare underlättar för dessa deltagare.

Uppdelningen av arbetskalender och privat kalender har förekommit, men där det för vissa av

deltagarna till följd av distansarbetet har förekommit lite mer integrerat arbete i en privat

kalender. Detta har berott på att det har varit lättare att ha koll på arbetsrelaterade aktiviteter

på den officiella arbetsplatsen. En tolkning görs utifrån Mellner, Aronsson & Kecklund

(2015) med gränslösheten mellan privatlivet och arbetslivet. Denna tolkning är om

gränssättningar har blivit mer nödvändig och underlättande i övergången till ett distansarbete

mot hur det var på den officiella arbetsplatsen.

5.2.4 Hushållssysslor
  En skillnad från arbete på den officiella arbetsplatsen är att det i distansarbetet har kunnat

genomföras hushållssysslor på dagen, vilket har genomförts senare på kvällen förut med ett

arbete på den officiella arbetsplatsen. Hushållssysslorna har enbart utförts för de flesta

deltagare under istället pauser och lunchraster, vilket innebär en gränssättning mellan

arbetslivet och privatlivet (Mellner, Aronsson & Kecklund 2015). En tolkning är att det har

funnits en balans mellan arbetslivet och privatlivet då det ena livet inte har tagit över det

andra (ibid.) Detta eftersom det inte har genomförts under arbetstimmarna.

Deltagare har genomfört hushållssysslor under arbetsdagen, vilket därför har ett samband

med att arbetslivet och privatlivet integreras med varandra (Mellner, Aronsson & Kecklund

2015). Däremot har det eftersträvats att fördela sådant utanför arbetsdagen för att vara så

effektiv med sitt arbete som möjligt, vilket därmed kan uppfattas som att det eftersträvas en

gränssättning mellan arbetslivet och privatlivet (ibid.). En balans mellan arbetslivet och

privatlivet innebärande att det ena livet inte ska överta det andra (ibid.), vilket därmed kan

tolkas som att privatlivet och integrering av hushållssysslor kan bidra till minskad effektivitet

i arbetslivet.

Deltagare har även förklarat att arbetet som är flexibelt kan underlätta för genomförande av

hushållssysslor under arbetstimmarna, vilket även kan hänföras till Mellner, Aronsson och

Kecklund (2015) där privatlivet och arbetslivet inte har några gränser. En tolkning av detta är

att arbetets karaktär och flexibilitet skulle kunna bidra till valet av integrering av

hushållssysslor.
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5.2.5 Sammanfattande tolkningar
En tolkning är att valet av en segmenterande eller integrerande stil är att tjänstepersoner i

distansarbete har olika förutsättningar och viljor. Yrkesroll, livssituation och hur hemmiljön

ser ut har säkerligen medfört valet av en segmenterande eller integrerande stil i olika

avseenden. Dessa parametrar kan troligtvis medföra att arbete på distans hanteras olika

utifrån de egna förutsättningarna.

5.3 Återhämtning
Svårigheterna med att ta pauser från arbetet på distans kan ha många olika anledningar. En

stor anledning, som även uttrycktes av flertalet deltagare, är att det inte finns någon kollega

som uppmanar till återhämtningen. Att träffa och diskutera med sina kollegor sågs som en

stor hjälp till återhämtning. Trots att det går att ha en bra dialog och kontakt med kollegorna

även på distans, menar deltagare på att det saknas en dimension kring kontakten. Därför

tenderar många av deltagarna att istället hämta en snabb kaffe och återigen sätta sig vid sin

arbetsplats. För att hänvisa till Lundbergs (2003) studie, kan den kontinuerliga belastningen, i

brist på återhämtning, leda till bestående skador.

Det uppmärksammades att den rutin som deltagarna har haft på den officiella arbetsplatsen

genom att ha pauser regelbundet, var för de flesta numera en obefintlig rutin. Likt det Duhigg

(2014) påvisat, är en antagelse att dess rutiner försvunnit på grund av miljöombytet. På

arbetet skedde det mer naturligt att arbetstagaren tog en paus och återhämtade sig eftersom

denne annars riskerade att bli ensam kvar på kontoret. Det infördes digitala fikor och olika

appar som skulle ersätta kollegans uppmaning. För vissa deltagare visade sig detta vara ett

fungerande substitut som bidrog till en ökad återhämtning, medan andra inte brydde sig alls

och beskrev detta som löjligt eller meningslöst.

Att placera kontoret i ett separat rum var något som hjälpte flertalet deltagare till

återhämtning. Detta eftersom det gav dem möjligheten att lämna kontoret, likt de kunnat på

den officiella arbetsplatsen. Att kunna lämna miljön man arbetar i kan det enligt Neal et al.

(2011) ses som fördelaktigt då vanor tenderar att styras av miljö. Att lämna arbetsmiljön kan

då leda till att man inte längre tänker på sitt arbete, och sina arbetsvanor, och därmed kan ta

bättre pauser.
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5.3.1 Sammanfattande tolkningar
Återhämtning under distansarbetet visade sig alltså vara betydligt svårare än då man befann

sig på den officiella arbetsplatsen. Kollegor som uppmanat fanns inte kvar, och substitut likt

digitala fikan upplevdes fungera för vissa, medan andra såg det som att det saknades en

dimension.

5.4 Sociala relationer
Anledningen till att det har varit lättare att ta pauser på den officiella arbetsplatsen än i

distansarbetet har varit på grund av bristen på umgänge i distansarbetet. Detta har bidragit till

att pauser inte tas tillsammans, vilket därför försvårar för pauser. Detta kan relateras till Naser

et al. (2021) där bristen på socialt umgänge har upplevts expandera i nedstängningen till följd

av covid-19. Raster har för deltagare på den officiella arbetsplatsen nämligen inneburit social

interaktion med fler personer från olika avdelningar. Naser et al. (2021) förklarar att sociala

relationer mellan kollegor har försvagats, vilket deltagarna även upplevde. En tolkning av

detta är att distansarbetet har försvårat den sociala interaktionen, men även att motivationen

att ta pauser minskar i bristen på umgänge.

Vidare har exempelvis digitala fikastunder anordnats av arbetsplatsen för att främja social

kontakt. I Naser et al. (2021) studie, baserad i Jordanien visade åldrarna 19 till 45 år en

förbättrad kvalitet på sociala relationer, vilket haft ett samband med sociala medier och

kommunikation online. Då deltagarna i denna studie var mellan 26–54 år är åldern inte exakt

jämförbar. Däremot går det å ena sidan att se ett samband med exempelvis digitala

fikastunder och sociala medier samt kommunikation online. Detta då några deltagare har

uppskattat sådant då det har varit energifyllt att kunna ha en dialog och även för att det har

upplevts sammansvetsa grupptillhörigheten. Å andra sidan kan det vara problematiskt att se

ett samband här emellan. Detta med anledning av att kommunikationen online i Sverige i

jämförelse med i Jordanien skulle kunna ha utvecklats på olika sätt. Det kan därför även vara

problematiskt att jämföra detta resultat med Naser et al. (2021). En reflektion är trots allt om

digitala fikastunder, sociala medier och kommunikation online för somliga personer har

upplevts som ett bra alternativ till social interaktion med sina kollegor, i förhållande till den

positiva upplevelsen av detta. Däremot har några deltagare upplevt digitala fikastunder som

konstlat och har inte uppskattats, vilket därmed inte kan sammankopplas med Naser et al.

(2021) studie. Även här kan det vara svårt att avgöra om det beror på skillnader mellan den

digitala utvecklingen i Jordanien och Sverige, eller om det är andra faktorer som är
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avgörande. En vidare reflektion är om deltagarna som inte uppskattar sådant inte upplever att

exempelvis digitala fikastunder kan ersätta det fysiska mötet då det upplevs vara tillgjort.

Några deltagare har en god relation till sina kollegor eller är sociala som personer.

Upplevelsen av att inte träffa sina kollegor i distansarbetet har för några deltagare varit en

avsaknad av att träffas fysiskt och relationen var bättre förut. Även detta har ett samband med

att relationerna med sina kollegor har blivit svagare (Naser et al. 2021). En tolkning av detta

är att fysisk distans från kollegor kan försämra relationen och bidrar ibland till negativa

känslor och en avsaknad. Kontakten upplevs fungera bra även på distans och det är mer

effektivt att få social kontakt. Därför kan detta inte relateras till Naser et al. (2021) och säger

emot det resultatet. Deltagare har nämligen beskrivit fördelarna med att själv få bestämma när

och vem personen vill träffa och att kommunikationskanaler har fungerat som ett bra

alternativ, vilket däremot kan hänföras till att sociala medier och digitala

kommunikationskanaler bidrar till en förbättrad social kontakt (ibid.). En reflektion av detta

är att det fysiska mötet har olika stor betydelse för olika deltagare. I somliga fall upplevs det

högst viktigt, medan det i andra fall inte upplevs lika behövligt.

5.4.1 Sammanfattande tolkningar
Den största gemensamma faktorn till att deltagarna inte ville arbeta helt på distans, var

avsaknaden av de sociala relationerna som den officiella arbetsplatsen medförde. Att heller

inte vilja komma tillbaka till arbetet på heltid grundade sig till stor del i att effektiviteten

upplevdes öka i distansarbetet eftersom det förekom färre störningsmoment.

5.5 Rutiner
Distansarbete har inneburit svårigheter för flertalet av deltagarna att kunna avsluta arbetet vid

arbetsdagens slut. Detta på grund av att arbetet konstant varit tillgängligt. Duhigg (2014)

redogör för svårigheter i omställningen till ett distansarbete och antyder att få vanor fortsätter

fungera efter ett miljöombyte. Aktiviteter i nya miljöer tenderar att skapa en högre

hjärnaktivitet innan man lär sig hur den nya miljön ska hanteras. En antagelse är därmed att

deltagarna haft svårigheter till att sätta begränsningar just för arbetsdagens slut i den nya

miljön, just eftersom det inte finns en tydlig markör till att sluta arbetsdagen som

Nippert-Eng (1998) diskuterar. Det finns exempelvis inga kollegor runt omkring som allt

eftersom beger sig hem. Att frekvent arbeta i samma miljö tenderar däremot att leda till att

vanan får en ny signal. Detta skulle kunna innebära att hanteringen och gränssättningar för
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arbetsdagens slut kan ha blivit lättare då rutinen har blivit inlärd och deltagarna inte behöver

reflektera över den nya miljön längre (ibid.). Ytterligare kan det stärkas av Neal et al. (2011)

som antyder att vanor främst är miljöorienterade. Deltagarna visade på att de var tvungna att

hitta nya signaler för att bibehålla vanor. Därmed kan vi anta att de skapade vanorna främst i

miljön snarare än att dessa var målorienterade.

Rutinerna visade sig dock skilja sig mycket åt för deltagarna på morgonen respektive

eftermiddagen. Deltagarna var överlag mer strikta till att starta arbetsdagen vid samma tid, än

vad det gällde att avsluta arbetsdagen. Flertalet deltagare antydde även att de fortfarande

behöll samma morgonrutiner för att således visualisera att de gjorde sig iordning för att

arbeta. Duhigg (2014) förklarar att vanor tillkommer genom upprepade beteenden. En

tolkning av detta är därför att deltagarnas morgonrutin inte nödvändigtvis har varit en stor

omställning eller miljöombyte, vilket skulle kunna vara anledningen till att vanorna har varit

någorlunda likadana.

Vanan att sitta på en regelbunden arbetsplats under distansarbetet upplevdes positivt för en

majoritet av deltagarna. Det upplevdes lättare att fokusera på arbetet om de befann sig i ett

avskilt rum i hemmet, än om detta genomfördes i exempelvis köket som visade sig innehålla

flertalet störningsmoment i form av ogenomförda hushållssysslor. En reflektion kring

vanorna i privatlivet, är om dessa har varit störande för dessa deltagare i arbetslivet. Liksom

Hamrin (2017) beskriver så är en vana någonting som genomförs utan att reflektera över

beteendet. Möjligtvis skulle hushållssysslorna kunna vara en vana hos deltagare som dessa

fokuserar på att genomföra, istället för att fokusera på arbetet. En reflektion är även om

miljön som Duhigg (2014) beskriver, påverkar individens koncentration på en särskild

aktivitet. Miljön medför olika inlärda vanor, vilket kan tolkas som att rummet påverkar de

rutiner deltagarna fokuserar på. Möjligtvis associerar individer olika rum och dess olika

miljöer med olika vanor. likt Neal et al. (2011) påvisar i sin studie.

Att inte behöva transportera sig till sin officiella arbetsplats har upplevts positivt för de flesta

deltagare. Dels eftersom de sparade mycket pengar genom att inte behöva betala för varken

kollektivtrafik eller bensin och dels för att de även sparade mycket tid. Det fanns däremot de

deltagare som antingen gick eller cyklade till arbetet. Dessa deltagare hade en liknande

uppfattning gällande tidsbesparingen, men de saknade den vardagsmotion och naturliga paus

mellan arbetet och fritiden som det gav. Det visade sig att dessa deltagare skapade nya vanor
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genom att istället promenera i området efter arbetsdagens slut. Duhigg (2014) förklarar det

som att en vana tenderar att upphöra när en individ inte längre befinner sig i samma miljö.

Därmed var deltagarna tvungna att associera vanan till en ny miljö, likt Duhigg (2014)

beskriver.

5.5.1 Sammanfattande tolkningar
Att ha rutiner har alltså visat sig ha en stor inverkan i hur man hanterar sin gränsdragning och

arbetet på distans. Deltagarnas rutiner har antytt sig vara främst miljöorienterade vilket

inneburit att det tagit tid för dem att hitta de nya signalerna i den nya miljön. Därav finns en

uppskattning och en trygghet över att ha landat i omställningen, och hittat nya signaler till

rutiner.

5.6 Metoddiskussion
Med hänsyn till studiens trovärdighet anser vi att den valda, kvalitativa, metoden varit mest

lämplig (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Det som ämnades undersökas var deltagarnas

upplevelser och egna erfarenheter, vilket metoden bidragit till. Valet av semistrukturerade

intervjuer bidrog till en mer avslappnad miljö för deltagarna i och med att vi enkelt kunde

styra upp intervjuerna med följdfrågor kring de ämnen vi uppfattade att de var bekväma att

diskutera djupare. Å ena sidan kom även detta att ge oss viss information som inte var

relevant för studien, å andra sidan skapades en trygghet hos deltagaren kring att få prata fritt.

I framtida forskning finns dock en uppmaning att det varit av intresse att istället utföra

fokusgrupper. Detta med anledning av, som Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017) beskriver

det, att tillämpningen av en fokusgrupp kan bidra till att förstå varför deltagare tycker och

tänker som de gör. Förståelsen beskrivs bli tydligare i interaktionen mellan deltagarna där

olika perspektiv begrundas, fördjupas, diskuteras och ifrågasätts. Möjligen skulle denna

metod kunna bidra till ett annat resultat som skulle kunna gynna studien ur ett annat

perspektiv.

I och med att intervjuerna valts att utföras digitalt har även detta medfört vissa risker. Tjora

(2012) problematiserar att använda internet och videoinspelning som ett verktyg eftersom

stora delar av kommunikation försvinner, samt att det inte anses vara lika pålitligt. Vidare har

det stundtals förekommit brister i uppkopplingen vilket resulterar i att vi exempelvis behövt

upprepa en fråga, men inget större. Däremot har det ansetts fördelaktigt att inte behöva

förhålla sig till geografiska barriärer samt att det har gett oss, likaså deltagarna, en större
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flexibilitet till att genomföra intervjuerna. Att deltagandet i studien är helt frivilligt kan ha

inneburit positiva likt negativa effekter. Dels kan det ha främjat engagemanget och viljan att

dela med sig av erfarenheter på så sätt att det inte fanns varken krav eller tvång kring det.

Nackdelar kan ha innefattat att vi inte hade större påverkan kring urvalet, mer än att tre

kriterier ställdes. Därav har vi bland annat inte kunnat uttala oss om varken ålder eller yrke

har haft en större påverkan eftersom detta skiljde sig mellan deltagarna.

Med detta som grund är det svårt att avgöra huruvida studien och dess resultat är överförbart

till andra situationer. Med hjälp av deltagarnas olika åldrar och yrken har vi fått en generell

bild över kring hur det kan se ut för olika individer. Därav anser vi att studien ger en bild hur

det kan se ut för vissa individer samt vad som fungerar för dem, men att mer forskning krävs

för att kunna uttala sig om något.

6. Slutsatser
En av de slutsatser som kan dras av denna studie är att tjänstepersoner i distansarbete har

olika förutsättningar och viljor. Det har visat sig att yrkesroll, livssituation samt hur

hemmiljön ser ut har spelat stor roll i hur arbetstagare uppfattar sitt arbete på distans. Studien

har påvisat att alla deltagare hanterat sitt arbete på distans på olika sätt utifrån de egna

förutsättningarna.

De nya kunskaper studien medfört bedöms främst vara användbara och relevanta för

tjänstepersoner som arbetar eller ska börja arbeta på distans. Detta då deltagarnas erfarenheter

och upplevelser bidragit till nya råd och tips för att hantera ett arbete på distans. Viktigt är

däremot att vara medveten om att alla är olika och föredrar olika arbetssätt, men att studien

tillfört förslag på olika verktyg för att bedriva ett arbete på distans. Ytterligare för att kunna

öka förståelsen om ämnet hade vidare forskning kunnat vara fördjupningar i andra rutiner,

såsom inom träning eller mer specifika arbetsrutiner. Även att det skett en fördjupning under

andra områden såsom ergonomi eller en uppföljning hur arbetet blivit i framtiden. Detta med

anledning av att samtliga deltagare ansåg att en hybrid i framtiden ansetts vara det optimala

sättet att arbeta på.

27



Källförteckning

Allvin, Michael, Aronsson, Gunnar, Hagström, Tom, Johansson, Gunn, Lundberg, Ulf &
Skärstrand, Eva (red.) (1998). Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser: delstudie
1. Solna: Arbetslivsinstitutet

Allvin, Michael, Aronsson, Gunnar, Hagström, Tom, Johansson, Gunn & Lundberg, Ulf
(2006). Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. 1.
uppl. Malmö: Liber

Alvesson, Mats. (2011). Intervjuer - genomförande, tolkning och reflexivitet. Johanneshov:
TPB

Arbetsmiljöupplysningen (2022). Distansarbete.
https://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Distansarbete/ (Hämtad 2022-01-04)

Dahlin Ivanoff, Synneve & Holmgren, Kristina (2017). Fokusgrupper.
1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Fackliga Organisationer. 2020. Vad är en tjänsteman?
https://www.fackligaorganisationer.se/tjansteman (Hämtad 2022-01-21)

Fekjær, Silje Bringsrud (2016). Att tolka och förstå statistik. 1. uppl. Malmö: Gleerup
Folkhälsomyndigheten. 2020. Pandemisk influensa.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/pandemib
eredskap/pandemisk-influensa/ (Hämtad 2022-01-04)

Forte. 2021. Borta bra men hemma bäst? Forskare kartlägger forskning om distansarbete
https://forte.se/artikel/borta-bra-men-hemma-bast-forskare-kartlagger-forskning-om-d
istansarbete/ (Hämtad 2022-01-04)

Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco (2014). Introduktion till
samhällsvetenskaplig analys. 2., [utök. och uppdaterade] uppl. Malmö: Gleerup

Hamrin, Gunilla. 2017. Vanor, rutiner och ritualer – för framgång och välmående. Espiro.
Hämtad
http://espiro.nu/uncategorized/vanor-rutiner-och-ritualer-for-framgang-och-valmaende
/ (Hämtad 2022-01-27)

Harari, Yuval N. (2018). Sapiens: en kort historik över mänskligheten. 2 uppl. Stockholm:
Natur & Kultur

Institutet för stressmedicin. 2018. Gränslöst arbete.
https://www.vgregion.se/ov/ism/arbetsliv/organisatorisk-arbetsmiljo/granslost-arbete/
(Hämtad 2022-01-04)

Lundberg, Ulf. (2003). Brist på vila och återhämtning större problem än arbetsbelastning.
Klinik och vetenskap, 100 (21), 1892-1895.

Mellner, Christin, Aronsson, Gunnar & Kecklund, Göran (2014). Boundary Management
Preferences, Boundary Control, and Work-Life Balance among Full-Time Employed
Professionals in Knowledge-Intensive, Flexible Work, Nordic journal of working life
studies, 4 (4), 1-17. DOI:10.19154/njwls.v4i4.4705

Naser, Abdalla Y, Al-Hadithi, Hadeel T, Dahmash, Eman Zmaily, Alwafi, Hassan, Alwan,
Salwan Salah & Abdullah, Zainab Ali (2021) The effect of the 2019 coronavirus
disease outbreak on social relationships: A cross-sectional study in Jordan,
International journal of social psychiatry, 67 (6), 664-671. DOI:
10.1177/0020764020966631

Neal, David, T., Wood, Wendy, Labrecque, Jennifer S., & Lally, Phillippa (2011). How do
habits guide behavior? Perceived and actual triggers of habits in daily life. Journal of
Experimental Social Psychology, 48 (2), 492-498. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.jesp.2011.10.011

Nippert-Eng, Christena E (1996). Home and work: negotiating boundaries through everyday

28

https://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Distansarbete/
https://www.fackligaorganisationer.se/tjansteman
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/pandemiberedskap/pandemisk-influensa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/pandemiberedskap/pandemisk-influensa/
https://forte.se/artikel/borta-bra-men-hemma-bast-forskare-kartlagger-forskning-om-distansarbete/
https://forte.se/artikel/borta-bra-men-hemma-bast-forskare-kartlagger-forskning-om-distansarbete/
http://espiro.nu/uncategorized/vanor-rutiner-och-ritualer-for-framgang-och-valmaende/
http://espiro.nu/uncategorized/vanor-rutiner-och-ritualer-for-framgang-och-valmaende/
https://www.vgregion.se/ov/ism/arbetsliv/organisatorisk-arbetsmiljo/granslost-arbete/
http://dx.doi.org/10.19154/njwls.v4i4.4705
https://doi.org/10.1177/0020764020966631
https://doi.org/10.1177/0020764020966631
https://doi.org/10.1016/j.jesp.2011.10.011


life. Chicago, IL: University of Chicago Press
Prevent. Okänt årtal. Meningsfulla rutiner.

https://www.prevent.se/bransch/vard-och-omsorg/privata-varden/samtliga-avsnitt/7/
(Hämtad 2022-01-30)

Ray, Tapas K. & Pana-Cryan, Regina. (2021). Work Flexibility and Work-Related
Well-Being, International journal of environmental research and public health, 18
(6), 1-17. DOI: 10.3390/ijerph18063254

Tjora, Aksel (2012). Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i praktiken.
1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Vetenskapsrådet. 2017. God forskningssed.
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
(Hämtad 2022-01-04)

Willig, Carla (2013). Introducing qualitative research in psychology. 3.
ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education

Ödman, Per-Johan (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2.,
[omarb.] uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag

29

https://www.prevent.se/bransch/vard-och-omsorg/privata-varden/samtliga-avsnitt/7/
https://dx.doi.org/10.3390/ijerph18063254
https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-%09forskningssed.html


Bilagor

Bilaga 1 - Informationsbrev

Hej!

Tack för att du valt att delta i vår undersökning inför vårt examensarbete. Syftet med denna

studie är att undersöka hur tjänstemän upplever sina rutiner i arbetslivet och privatlivet i

samband med omställningen från ett heltidsarbete på sin officiella arbetsplats till

distansarbete. Detta avser vi att undersöka med en intervju på ca 45-60 minuter, där båda,

Sara och Sofia, deltar på alla intervjuer. Det kommer vara en av oss som håller i intervjun,

medan den andre främst antecknar. Denna intervju kommer att ske via Teams, varav länk

kommer att skickas ut till din mail. Intervjun kommer att spelas in så att materialet kan

användas till analys. Detta då studien grundar sig i din unika erfarenhet av distansarbete.

Inspelningarna kommer att behandlas konfidentiellt och ditt deltagande kommer att vara helt

anonymt. Inspelningarna kommer att raderas efter att materialet har bearbetats.

Studien kommer nyttjas av studenter, lärare och kommer även publiceras offentligt för

gemene man att ta del av. Det går även bra att hoppa över frågor och att när som helst avbryta

sitt deltagande i intervjuerna.

Vi ses snart och ser fram emot att genomföra en intervju med dig!

Vänligen

Sofia Löfberg & Sara Willson

Mail: XXX
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Bilaga 2 - Intervjuguide

Bakgrund

● Ålder?

● Yrke och arbetsuppgifter?

● Hur länge har du arbetat på din arbetsplats?

● Hur länge har du arbetat på distans?

● Hur ofta är du på din officiella arbetsplats?

Tid och rum

● Har du fasta tider när du startar/avslutar arbetsdagen?

- (Håller du dessa? Förekommer det övertid?

- Skillnad på distans/fasta arbetsplatsen?)

- Kräver arbetet att du stämplar in/ut?

● Hur tar du pauser/raster på arbetet? Ser det annorlunda ut från då du arbetet på din

fysiska arbetsplats?

● Brukar du svara på arbetsrelaterade telefonsamtal/mail etc. utanför dina arbetstimmar?

Brukar du svara på privata telefonsamtal/mail under dina arbetstimmar?

- Varför gör du/gör du inte det?

● Känner du att du har hunnit med dina arbetsuppgifter vid dagens slut?

- skiljer det sig från då du arbetar på plats?

● Hur brukar du ta dig till din fysiska arbetsplats?

- Hur lång tid tar detta?

- Vad är upplevelsen av att inte behöva transportera sig?

● Vart utför du ditt arbete när du arbetar på distans?

- Är detta en regelbunden plats du sitter och arbetar på? Varför/varför inte?

Relationer

● Träffade du kollegor på din officiella arbetsplats? Relationen till dem? Upplevelsen av

att inte träffa dem?

- Hur ser kontakten ut när ni alla är på distans?

● Får du det stöd du behöver för att bedriva ditt arbete på distans?

- Om nej: Vilket stöd hade du behövt för distansarbete/officiella arbetsplatsen?

● Hur ser din boendesituation ut?
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- Alltså; bor du i hus/lägenhet? Har du familj/sambo/barn?

● Påverkar din boendesituation ditt arbete?

- Om ja: hur?

- Vad finns det för störningsmoment?

● Skiljer sig störningsmomenten från din officiella arbetsplats?

- fler/färre?

Koder och arbetssätt

● Tar du på dig “arbetskläder” när du arbetar på distans?

- Varför/varför inte?

- Om ja; byter du även kläderna så fort arbetsdagen är över?

- Hur såg det ut förut på din officiella arbetsplats? Bytte du om när du kom

hem?

● Använder du en kalender?

- Om ja: har du en kalender till både arbete och privat? Eller olika?

● Har du en specifik arbetsdator/arbetstelefon?

- Om ja: förekommer det att du använder dessa utanför ditt arbete

Vanor/rutiner

● Utför du hushållssysslor/hemarbete under din arbetsdag?

- exempelvis att starta diskmaskinen

● Hur ser din morgonrutin ut?

- Har du någon? Ser den likadan ut varje dag?

Övrigt

● Hur känner du över att kanske komma tillbaka till din officiella arbetsplats och arbeta

som innan?

- Hur tror du att framtiden kommer se ut? Vad anser du hade varit optimalt?

● Vilket råd skulle du vilja ge till tjänstemän som ska börja arbeta på distans?

● Är det något du tycker jag har glömt fråga om som du skulle vilja diskutera?
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Tabell 1 - Genomförande

Kodning Kategorisering Tematisering

Ja och nej [skratt]. Det är ju
såhär att jag har ju målstyrd
arbetstid, så egentligen har jag
ju inga arbetstider
överhuvudtaget oavsett om jag
jobbar på ett kontor eller inte.

Arbetet har ett fritt upplägg Flexibilitet

Det är som att jag har sagt att
jag ska sminka mig varje dag,
inte för att jag behöver det,
men det är bara en sån här sak
“men okej, för det gjorde jag
alltid innan jag skulle till
jobbet”.

Antydan av att behöva en
rollomvandling för att
visualisera arbetets start

Rutiner
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