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Sammanfattning
Syftet med studien är att tolka och förstå hur kontorsarbetande inom offentlig sektor, som arbetar helt
eller delvis på distans under Covid-19, beskriver deras upplevelser av distansarbete. Tidigare
forskning lyfter fram att det finns en förväntan på att distansarbete ska vara en del av framtidens
arbetssätt (Rose & Brown 2021). Teorin består av redogörelse för begreppen identitet, struktur och
relationer, vilka kommit att representera studiens ryggrad. Studien karaktäriseras av en undersökande
ansats där kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer utgör grunden för den empiriska
datainsamlingen. Sex semistrukturerade intervjuer har genomförts med respondenter utvalda genom
ett bestämt strategiskt urval. I bearbetningen av det empiriska materialet urskiljdes teman som
respondenterna upprepade återkom till. Studiens resultat redovisade varierade åsikter kring
distansarbete, men respondenterna hade en unison förväntan om fortsatt distansarbete i olika
utsträckning. Det framkom också att införandet av distansarbete har triggat begripliggörande-,
värderings- och restruktureringsprocesser hos respondenterna. Med processerna som utgångspunkt
resulterade de viktigaste fynden i att människor hanterar distansarbete olika på grund av att de
begripliggör det nya arbetssättet utifrån sina individuella erfarenheter, att människors åsikter om
distansarbete är beroende av vilken relationell arena de hämtar mer energi ifrån och att relationer
kommer att styra utvecklingen av verktyg för ett hållbart framtida distansarbete.

Ämnesord
Distansarbete, Identitet, Struktur, Relationer, Covid-19, Energi

2



Förord

Vi skulle vilja börja med att rikta ett stort tack till alla respondenter som deltagit i denna

studie. Vi är tacksamma för att ni tagit er tid och delat med er av era erfarenheter.

Vi skulle även vilja rikta ett stort tack till vår handledare Sören Augustinsson som med sin

nyfikna inställning inspirerat oss till att vidga våra vyer och “se skogen bakom träden”.

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för gott samarbete och värdefulla diskussioner som både

berikat studien, men minst lika mycket berikat vänskapen.

Linnéa Jonasson & Linnéa Wittink
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund

Den 11 mars år 2020 deklarerade världshälsoorganisationen WHO att Covid-19 var en global

pandemi (Folkhälsomyndigheten 2020). I skrivande stund är det knappt 2,5 miljoner svenskar

som smittats varav drygt 17 tusen av dessa har lämnat oss (Folkhälsomyndigheten 2022).

Följaktligen har människor på grund av denna luftburna smitta blivit vana vid att distansera

sig från varandra. Musiker har fått ställa in turnéer, byggföretag har haft svårt att få material

levererat och vårdpersonalens arbetsvillkor har förändrats drastiskt. För andra yrkesgrupper,

som exempelvis kontorsarbetande, har det inneburit ofrivilligt distansarbete. Till synes ingen

drastisk förändring i jämförelse med nyligen nämnda, men kan ha ack så stor påverkan på

människorna som berörs. Denna studie kommer därför handla om att synliggöra

kontorsarbetandes upplevelser av det nya arbetssättet distansarbete.

Anledningen till att många organisationer började arbeta på distans var för att följa

restriktioner och rekommendationer från folkhälsomyndigheten i syfte att undvika

smittspridning av Covid-19. Att arbeta på distans kan bland annat innebära att fysiska möten

tas bort i arbeten där nära personlig interaktion inte är avgörande (Belzunegui- Eraso &

Erro-Garcés 2020). Det kan också innebära att gränserna mellan arbetsliv och privatliv blir

diffusa, att brist på social interaktion kan få negativa konsekvenser eller att brist på tekniska

verktyg som underlättar arbetet blir belastande (Bentley, Teo, McLeod, Tan, Bosua & Gloet

2016; Carayon & Smith 2000; Robertson, Schleifer & Huang 2012).

I dagens samhälle har vi inte kvar samma restriktioner då de togs bort den 9 februari 2022

(Folkhälsomyndigheten 2022), däremot har inte distansarbetet försvunnit i samband med

detta utan lever kvar i många organisationer. Det gick inte att föreställa sig distansarbetets

utveckling och framfart på förhand, men det visar sig idag att det fått mer fäste än väntat. En

del anställda som tvingats till distansarbete under pandemin förväntar sig till och med att det

ska bli en del av deras framtid. Detta innebär i stora drag att det typiska arbetssättet som

arbetsmarknaden erbjudit står inför utmaningar att tillgodose de krav som det nya arbetssättet

- distansarbete - har skapat hos arbetstagarna (Rose & Brown 2021). Det beror bland annat på

att flera fördelar upptäckts när man tvingats arbeta på distans. Forskare har kommit fram till

att distansarbete kan ha en positiv inverkan på hur människor hanterar stress (Parent-
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Lamarche & Boulet 2021). Det kan bero på att gränserna mellan arbetsliv och privatliv

suddas ut och skapar möjligheter att spendera mer tid med familj, bespara både tid och pengar

för pendling till och från arbetet och ger en större känsla av självständighet i arbetet (Barriga

Medina, Campoverde Aguirre, Coello Montecel, Ochoa Pacheco & Paredes-Aguirre 2021).

Den föränderliga arbetssituationen som distansarbetet inneburit har skapat nya sätt för

människor att förhålla sig till arbete, till kollegor och till sig själv. Med andra ord har den

bidragit med många nya relationella kontaktvägar. Det är lätt att räkna upp vilka synliga

förändringar pandemin tvingat organisationer till, men det är lika viktigt att resonera kring

förändringarna som inte är lika synliga men ack så viktiga. Exempel på sådana är vem

människan ser sig själv och andra som i arbetsrelaterade sammanhang, känslor som kan

uppstå i ovana situationer och inre emotionella konflikter som kan göra sig tillkänna när

människor tvingas anpassa sig. Människor är anpassningsbara i mångt och mycket men hur

påverkas människor egentligen av denna anpassningsförmåga som distansarbetet kräver? Vi

är alla olika och bemöter därför förändringar i arbetslivet olika (Sveningsson & Sörgärde

2015). Det kan därför antas att det finns en stor variation på både inställning till och

förväntningar kring distansarbetets framtid. Framöver kan det därför tänkas uppstå viss

problematik gällande arbetssätt kontra att tillgodose anställdas behov, viljor och

förväntningar. För att kunna tolka och förstå denna problematik kommer studien använda

begreppen identitet, struktur och relationer som verktyg.

1.2 Syfte

Syftet är att tolka och förstå hur kontorsarbetande inom offentlig sektor, som arbetar helt eller

delvis på distans under Covid-19, beskriver deras upplevelser av distansarbete.

Syftet är vidare att med hjälp av begreppen struktur och identitet tolka och förstå deras

berättelser. Struktur och agent är en indelning (se Giddens strukturaliseringsteori) (Giddens

1997), men vad vi gör i uppsatsen är att använda begreppet identitet istället för agent för att

synliggöra, tolka och förstå förhållandet mellan struktur och individ, dock utan att förminska

individens handlingskraft. Förhållandet kommer uttryckas i processer som kommer att kallas

för begripliggörandeprocess, värderingsprocess och restruktureringsprocess.
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1.3 Disposition

I kommande kapitel presenteras tidigare forskning inom distansarbete under Covid-19 varpå

det följer en redogörelse för begreppen identitet, struktur och relationer. Istället för att

använda agent - struktur, tidigare problematiserat av Giddens (1997) väljer vi att istället

använda identitet - struktur för att tydliggöra relationen mellan individ och struktur. I kapitel

tre presenteras studiens genomförande med fokus på datainsamlingsmetod, respondenter,

bearbetning av empiri och etiska överväganden. I kapitel fyra redovisas och analyseras sedan

studiens resultat utifrån begreppen identitet och struktur med stöd i utplockade citat. I kapitel

fem lyfts sedan analysen upp en nivå i en diskussonsdel utifrån tre processperspektiv,

begripliggörandeprocess, värderingsprocess och restruktureringsprocess. Avslutningsvis

knyts studien ihop med en slutsats och ett stycke om förslag på framtida forskning.

2. Tidigare forskning

2.1 Tidigare forskning inom distansarbete under Covid-19

Covid-19 har inte varit en del av samhället under en längre tid men trots det har det

genomförts forskning inom området distansarbete på grund av Covid-19. Nedan följer en

presentation av studier inom området.

Enligt Rose och Brown (2021) har inställningen till distansarbete ändrats sedan pandemins

start till det positiva vilket har skapat en förväntning på fortsatt distansarbete. Författarna

lyfter därför fram att organisationer kan behöva utgå från en hybridmodell i framtiden.

Nguyen (2021) genomförde en studie som bekräftade förväntningarna om en framtida

hybridmodell. Inställningen till fortsatt distansarbete berodde bland annat på familjesituation,

hur långt pendlingsavstånd man hade till arbetet, förmågan att kunna koncentrera sig i

hemmet och behovet av att ha tillgång till data/information för att få arbetet på distans att

fungera.

Studier har även visat att stressnivån ökat under distansarbete för kvinnor som hade familj

(Coban 2022;2021; Kapoor, Yadav, Bajpai & Srivastava 2021). I kontrast till detta visar en

annan studie att distansarbete snarare minskat stressnivån för att arbetssättet möjliggjort en

integrering mellan arbetsliv och privatliv (Parent- Lamarche & Boulet 2021). Olika
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upplevelser av distansarbete har i sin tur ökat intresset för studier om hur man skapar ett

hållbart arbetsliv på distans. Faktorer som lyfts fram som verktyg för ett hållbart arbetsliv är

bland annat kommunikationsverktyg med video och ljud, enkla och standardiserade

mötesverktyg och nödvändigheten att informera om digital detox (Schmitt, Breuer & Wulf

2021).

Det har även genomförts en del studier som undersökt hur medarbetares prestationer

påverkats av distansarbete under Covid-19. Studien genomförd av Liu, Wan och Fan (2021)

beskrev att en viktig faktor för att medarbetarna skulle förbättra sina prestationer var att de

fick möjlighet att individuellt förbättra och anpassa sitt arbete under distansarbetet. Det

visade sig även vara viktigt för prestationen att ha tydliga resultatorienterade mål för att

känna sig motiverad i arbetet på distans.

Ovanstående teoretiska bakgrund är ett axplock ur det numera populära forskningsområdet

distansarbete. Studier om distansarbete har idag en hög aktualitet på grund av den rådande

pandemins påverkan på arbetsmarknaden. Anledningen till att vi väljer att fylla på detta redan

populära område är för att vi uppmärksammat ett mindre utforskat perspektiv på

distansarbete. Studien kommer därför att utgå från ett relationellt perspektiv för att uppfylla

studiens syfte.

2.2 Redogörelse för huvudbegrepp

2.2.1 Identitet

Vad innebär identitet egentligen? Definitionen som denna studie utgår ifrån grundar sig i tre

frågor som ringar in vad identitet är. Vem är jag? Vad och hur gör jag här? Vad anser andra att

jag ska göra här? Med andra ord innebär identitet hur jag uppfattar mig själv och mitt

uppdrag, samt hur andra uppfattar mig och mitt uppdrag (Augustinsson, Ericsson & Rakar

2018). Identitet skapas alltså i växelspelet mellan människor och deras omgivning (Ybema,

Keenoy, Oswick, Beverungen, Ellis & Sabelis 2009). Identitet kan delas upp i personlig

identitet och social identitet och skapas i symbios med omgivningen med stöd i erfarenheter

och kultur (Watson 2009). Den sociala identiteten formas i sociala sammanhang genom

jämförelse och bekräftelse från andra. När människor bekräftar varandra skapas en känsla av
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tillhörighet vilket i sin tur stärker den sociala identiteten. Bekräftelse från andra stärker även

grupptillhörighet samtidigt som det ökar distansen till andra människor som inte delar den

specifika tillhörigheten (Stets & Burke 2000 refererad i Burke 2004). Vid nya situationer eller

utmaningar kan den sociala identiteten hjälpa människan att begripliggöra sammanhanget.

Med begripliggöra menas att skapa en förståelse för en situation samt lokalisera hur

situationen bör hanteras (Weick 1995). Exempelvis kan vi studenter som studerat på distans i

två år känna oss trygga i att ta en anställning som innebär mycket arbete på distans eftersom

vi kan använda våra erfarenheter som verktyg för att hantera den typen av arbete (Hogg &

Terry 2000; Kärreman & Alvesson 2001 refererad i Kärreman & Alvesson 2004). Matchar

inte situationen med förväntningarna kan en sönderfallsprocess påbörjas och finns det inget i

strukturen att förhålla sig till kan det i sin tur leda till ett “breakdown in sensemaking” (Weick

2005), vilket redogörs för i artikeln “The collapse of sensemaking in organizations: The mann

gulch disaster” (Weick 1993). Personlig identitet formas istället utefter människors

egenskaper. Egenskaper definierar vem man är som person, sitt “autentiska jag”, oberoende

av grupptillhörighet (Burke 2004). Människor förhåller sig alltså ständigt till sin personliga

identitet och sin sociala identitet för att begripliggöra sitt varande (Weick 1995).

I organisationer bestående av människor finns en mängd olika identiteter. Arbetsplatsen är

därför en arena där identiteter ständigt formas i förhållande till omgivningen. Beroende på

hur identiteten relaterar till omgivningen kan det ge olika upplevelser av de situationer och

händelser som människor i organisationer möter. Det kan förklara varför en del trivs på sin

arbetsplats medan andra vill sluta trots att de genomför samma arbete (Ashforth, Harrison &

Corley 2008). En del drivs av att följa sitt “autentiska jag” och finns det hinder i att vara sig

själv fullt ut kan det påverka känslan av stolthet i sitt arbete (Harquail 1998 refererad i

Ashforth, Harrison & Corley 2008).

För att förstå vad det är som gör att människor upplever en situation på olika vis kan

begreppet värde användas. Värde innebär att någonting är viktigt för människan och hör nära

ihop med identitet. Med tanke på att människor bär på olika identiteter har människor också

olika preferenser och ställningstaganden som tillskrivs värde. Att tillskriva värden olika kan

därför förklara varför människor har olika förväntningar i arbetslivet. Förväntningar styr

sedan människors attityder och handlingar inför olika situationer (Aronsson, Hellgren,

Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn 2012).
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2.2.2 Struktur

Relationen mellan identitet och struktur skulle kunna liknas med en syskonrelation. Eller

varför inte värsta fiender? Eller kanske blommor och vatten? Vilket alternativ man väljer

spelar ingen större roll i detta sammanhang, utan poängen är att den ena parten existerar i

symbios med den andra. Lika influerad som människors identitet är av struktur, är struktur av

människors identitet (Burke 2004).

Struktur skapas när människor organiserar mönster som de kan förhålla sig till. Det kan

handla om exempelvis roller i arbetet, vilket representerar social struktur eller exempelvis

hierarkiskt utplacerade kontor i en kontorsbyggnad, vilket representerar fysisk struktur.

Struktur handlar i sin enkelhet om en kollektiv organisering för ett gemensamt mål

(Augustinsson, Ericsson & Rakar 2018). Struktur har varit en viktig del i människans

utveckling och detta beskriver Harari (2015) genom att exemplifiera hur jägare-samlare

strukturerade arbetsfördelningen för att effektivt samla mat för att överleva. På samma sätt är

människan beroende av struktur än idag. Idag handlar det dock inte direkt om att samla mat,

utan snarare om att organisera sig på en arbetsmarknad för att generera pengar för att

överleva (Augustinsson, Ericsson & Rakar 2018). Människor har alltså byggt upp sitt liv

genom att organisera sig och sin omgivning sedan begynnelsen och av den anledningen har

struktur kommit att vara en del av vem människan är. Organiseringsförmågan bottnar i sin tur

i människans unika språkförmåga (Harari 2015).

Centralt i människans formande av strukturer är interaktion genom språkligt utbyte och

förväntningar. Harai (2015) belyser varför det språkliga utbytet är centralt både i strukturer

idag men även för människans utveckling historiskt. Det som skiljde sapiens (namnet på

människans art idag) mot tidigare människoarter är att sapiens kunde kommunicera med

varandra utifrån fantasier och berättelser som i sin tur skapade förväntningar. Denna förmåga

att skapa berättelser och förväntningar särskilde sapiens från andra människoarter. Sapiens

lyckades med hjälp av språket samarbeta och fördela arbetet effektivt vilket var anledningen

till att sapiens tog över makten från andra människoarter (Harari 2015). Förväntningar kan

förklaras som en del av människans fantasi som formas utifrån omgivningen tillsammans

med människans tidigare erfarenheter (Augustinsson, Ericsson & Rakar 2018). Det innebär

att människan, utifrån erfarenheter och omgivning, formar egna individuella uppdiktade

fantasier kring olika roller, hierarkier och händelser vilket i sin tur bildar strukturer
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(Augustinsson, Ericsson & Rakar 2018). Med en neurofysiologisk utgångspunkt förklarar

Siegel (2017) att människan inte vet hur hon ska agera förrän hon fått ta del av omgivningens

intentioner, i relation till andra människor. Först när en motpart indirekt berättat sin intention

vet människan hur hon ska agera gentemot motparten. Ur det perspektivet kan det alltså

konstateras att människors agerande är beroende av ett begripliggörande av en situation med

hjälp av en relation till någon eller någonting.

2.2.3 Relationer

Människan är ett socialt djur i sin natur och är i grund och botten beroende av relationer och

samarbete för att kunna överleva (Harari 2015). Men vad är relationer egentligen? När

människor tänker på ordet relation dyker förmodligen otaliga associationer upp. Många

tänker förmodligen på kärleksrelationen med pojk-eller flickvännen. Andra tänker på

relationen till föräldrarna. En tredje part tänker på relationen till kollegorna, eller varför inte

relationen till djuren på gården? Ingen association är mer rätt än någon annan, utan allt

handlar om en koppling mellan något och något annat (Siegel 2017). Denna koppling eller

detta vakuum kallas för mellanrummet (Augustinsson, Ericsson & Rakar 2018).

Siegel (2017) menar att människan konstant formas i takt med det som sker i mellanrummet.

För att gestalta detta presenterar han ett exempel. Siegel själv började med ett antal nyfikna

och öppensinnade studentkollegor på läkarutbildningen i 20-årsåldern. I början av

utbildningen fick de lära sig hur läkare skulle ge besked till döende patienter. Det visade sig

att beskeden levererades helt utan empati för patienterna, vilket inte stämde överens med vad

Siegel själv ansåg vara rätt och samtidigt satte tonen för ett mönster han snart skulle bli varse

om. I takt med att tiden gick kunde han även höra sina tidigare nyfikna och öppensinnade

studentkollegors sätt att tala förvrängas mer åt det icke-empatiska hållet. Det blev tydligt när

en studentkollega uttryckte “jag stötte på en fantastisk lever idag”, och Siegel själv kontrade

med “menar du inte att du stötte på en person med en leversjukdom?”, varpå studentkollegan

suckade. Denna historia speglar hur människor, genom att endast befinna sig i en viss typ av

sammanhang, formar sitt varande utefter just det sammanhanget. Den gestaltar att några, i

hans mening, vettiga ungdomar visade sig förvandlas till empatilösa läkare på grund av

relationerna och klimatet som rådde i det sammanhanget.
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För att förstå varför ungdomarna förvandlades till empatilösa läkare kan man använda sig av

just begreppet relationer och dess faktiska innebörd. Siegel (2017) föreslår att relationer kan

likställas med energi och information (både språk och rörelse) i utbyte. När ungdomarna

trädde in på läkarutbildningen var de mottagliga för alla typer av intryck. Genom att befinna

sig i samma miljö under en längre tid, och bli matade med en viss typ av energi och

information, resulterade det slutligen i ett visst beteendemönster. Han föreslår också att

människans självmedvetenhet är beroende av relationer. I exemplet med läkarstudenterna

illustreras hur Siegel blir självmedveten genom att han får perspektiv på uttalandet “jag stötte

på en fantastisk lever idag” när han möter relationen med sin studentkollega som gav honom

en olustig känsla. Relationer innebär med andra ord att vi lättare kan agera eller ta beslut om

vi är medvetna om omgivningens intentioner i relation till våra egna intentioner.

Utifrån kapitlet om tidigare forskning kan det alltså konstateras att det framkommit varierade

upplevelser kring distansarbete under Covid-19 men att det samtidigt finns en gemensam

förväntan på ett framtida distansarbete i olika utsträckning. Genom att ta fasta på den

gemensamma förväntan, vilken skapas i relationen mellan identitet och struktur, kan vi också

enklare tolka och förstå respondenternas beskrivna upplevelser av distansarbete.

3. Metod

Studien karaktäriseras av en undersökande ansats med avsikt att tolka och förstå hur

kontorsarbetande inom offentlig sektor, som arbetar helt eller delvis på distans under

Covid-19, beskriver deras upplevelser av distansarbete. En undersökande ansats innebär

enligt Sveningsson och Sörgärde (2015) ett tolkande kunskapsintresse där förståelse för hur

människor ständigt förhåller sig till sin omgivning är centralt. För att utömma

forskningsområdet har den ontologiska utgångspunkten inneburit ett socialkonstruktionistiskt

förhållningssätt där studien formats längs vägen i takt med att nya perspektiv uppenbarat sig

(Alvesson & Sköldberg 2017). För att studien ska leva upp till det socialkonstruktionistiska

förhållningssättet har den genomförts med kvalitativ metod.
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3.1 Datainsamlingsmetod

Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden har varit semistrukturerade intervjuer med sex

stycken respondenter inom populationen kontorsarbetande inom offentlig sektor som arbetar

helt eller delvis på distans under Covid-19. Metodvalet grundade sig i möjligheten till ett

öppet samtal med respondenterna för att kunna ta del av olika perspektiv och berättelser. Vid

varje intervju användes en intervjuguide med ett fåtal frågor (se bilaga 1). Den användes dels

som en trygghet för relativt ovana intervjuare och dels som en försäkring om att varje fråga

ställdes för att sedan kunna jämföra de olika semistrukturerade intervjuerna med varandra

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). Respondenterna valde själva intervjuplats och vardera

intervju pågick mellan en timme och en och en halv timme och spelades in efter godkännande

från respondenterna. Vid varje intervjutillfälle närvarade två intervjuare för att både kunna

observera och intervjua samtidigt. Den ena intervjuaren antog således en mer samtalsdrivande

roll medan den andra intervjuaren antog en mer observerande roll (Alvesson 2011).

Antalet intervjuer bestämdes i takt med att studien fortgick. Anledningen till att antalet

intervjuer slutade vid sex stycken var dels att berättelserna som delgavs var uttömmande och

rika på information och dels att det började framkomma mönster som hade setts i de tidigare

intervjuerna. Detta enligt Nilsson (2014) är ett väsentligt tecken på att fler intervjuer inte är

nödvändigt. Eftersom studien inte är ute efter att bevisa någonting eller finna kausala

samband minskade också behovet av att ha fler intervjuer efter att de nämnda mönstren dykt

upp. Utöver den empiriska datainsamlingen har studien även tagit avstamp från teori ur

vetenskapliga artiklar samt litteratur inriktad på personal- och arbetslivsområdet.

3.2 Respondenter

De sex respondenterna i studien valdes ut genom ett bestämt strategiskt urval. Samtliga

respondenter uppfyllde de krav som ställdes för att delta i studien vilka var:

- Arbeta inom offentlig sektor

- Kontorsarbetande

- Helt eller delvis arbeta på distans under Covid-19

Med andra ord var respondenterna i studien handplockade utifrån ovanstående kriterier

(Nilsson 2014). Urvalet innebar intervjuer med två stycken män och fyra stycken kvinnor.
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Åldern varierade mellan 29 år och 61 år. Alla respondenter hade olika livssituationer både

gällande boende och familjekonstellation. Det varierade mellan att bo ensam i en etta på 35

kvadratmeter till att bo på en gård med djur, respektive och barn. Fem av sex av respondenter

arbetade i stängda kontor medan den sjätte respondenten arbetade i ett öppet kontorslandskap.

Hur länge respondenterna arbetat på sina respektive arbetsplatser varierade från 2 år till 16 år.

Sammanfattningsvis fanns där alltså avsiktligt en stor variation i urvalet av respondenter för

att generera en så uttömmande studie som möjligt.

3.3 Bearbetning av empiri

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades det inspelade materialet var för sig. I

samband med transkriberingarna analyserades materialet i form av kodning direkt för att ta

vara på uppfattningen av olika tonlägen som framkom i ljudinspelningarna av intervjuerna.

Utifrån respondenternas uttalanden om distansarbete plockades koder ut som troddes kunna

säga något om någonting. Kodningen genomfördes separat varpå det följde en gemensam

tematisering där koderna kategoriserades med hjälp av olika rubriker i olika färger. Exempel

på tema kunde vara: behov, mänsklig kontakt, värderingar, rutiner och livssituation. För att

kunna särskilja och jämföra de olika svaren från respondenterna tilldelades varje respondent

en färg. Färgsättningen underlättade arbetet med att finna likheter och olikheter i

tematiseringen. De utplockade koderna hade mer eller mindre givna platser under respektive

tema, därför tvingades vi zooma ut och fundera över vad det empiriska materialet egentligen

handlade om med hjälp av ytterligare teorigenomgång. Efter teorigenomgången kunde vi se

mönster som innefattade begreppen identitet, struktur och relationer. Begreppen bildade

sedermera studiens ryggrad vilken förklaras närmare i nästkommande resultat- och analysdel.

Detta tillvägagångssätt visar hur studien konstant formas i samband med att empiri och teori

möter varandra. Med andra ord användes både induktivt och deduktivt förhållningssätt i

bearbetningsprocessen. Detta förhållningssätt kallas abduktion (Peirce 1998 refererad i

Lindgren 2014).
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3.4 Etik

Ur ett etiskt perspektiv har studien utgått från fyra stycken etiska krav härstammande från

Vetenskapsrådet (2017). Dessa fyra är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet,

informationskravet och nyttjandekravet. För att etablera ett ömsesidigt förtroende med

respondenterna initierades den första kontakten via telefon med information om studiens

innehåll, att det var frivilligt att delta och att det empiriska materialet skulle behandlas

konfidentiellt och endast användas till forskningsändamål i just denna studie. Proceduren

upprepades vid intervjutillfället. Respondenterna gavs även möjlighet att avbryta samtalet när

som helst, allt i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer för att ringa in de fyra

tidigare nämnda kraven (ibid.). Detta för att respondenterna skulle känna sig bekväma och på

så vis våga delge värdefull information, men också för att skydda deras identitet i studien

(Nilsson 2014). En fördel med studien ur ett etiskt perspektiv är att den inte undersökt en viss

arbetsplats för att sedan redovisa resultatet till denna. Det innebär att respondenterna

förhoppningsvis inte vinklat sina svar utifrån deras organisations fördel utan svarat på

frågorna med en neutral inställning.

4. Resultat & Analys

4.1 Utformning av resultat och analys

Resultatet visade varierande upplevelser av distansarbete. Sammantaget går det dock att

konstatera att förändringen från att arbeta på plats till att arbeta på distans har skapat

reaktioner hos samtliga respondenter. Resultatpresentationen som följer är upplagd utifrån två

huvudbegrepp, identitet och struktur. Under varje huvudbegrepp presenteras citat som är

utplockade i syfte att representera de olika begreppen. I anslutning till begreppen följer sedan

en analys i syfte att lyfta upp perspektivet i förberedelse för den kommande diskussionen.

Analysen är anknuten till resultatet i enlighet med Clarkes (2017) tillvägagångssätt för att

redovisa att det empiriska materialet har bearbetats noggrant och skapa en förståelse kring

hur vi gått tillväga för att nå studiens slutgiltiga resultat. Nedan följer en presentation av hur

vi gått tillväga för att komma fram till de två huvudbegreppen.
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Studiens syfte är att tolka och förstå hur kontorsarbetande inom offentlig sektor, som arbetar

helt eller delvis på distans under Covid-19, beskriver deras upplevelser av distansarbete.

För att göra det inleddes analysen med att plocka ut koder som troddes kunna säga något om

någonting. Värt att tillägga är att vi är väl medvetna om att kodningen grundat sig i vår

tolkning av det empiriska materialet och att materialet inte på något sätt är uttömt på

information i det avseendet. Koderna kategoriserades i teman (se tabell 1 under rubriken

Bilagor) och mynnade ut i kontroll, förväntningar, behov, mänsklig kontakt, rutiner,

värderingar, vana och livssituation, vilka presenteras i botten på nedanstående pyramid. Efter

ytterligare diskussion kring utvalda temans betydelse kom vi fram till att begreppen

värderingar, mellanmänsklig kontakt och gränsdragning var de mönster som vi tydligast

kunde se i de citat som plockats ut. Begreppen representerar nedanstående pyramids nästa

nivå. Det inleddes en resultatpresentation utifrån dessa tre begrepp, som dock blev mer och

mer intetsägande ju mer resultatpresentationen började ta form. Av den anledningen fördes

ytterligare diskussion i syfte att lyfta upp studien en abstraktionsnivå. Med stöd från

vetenskapliga artiklar på området urskönjdes slutgiltiga huvudbegrepp, tillika rubriker i den

slutgiltiga resultatpresentationen, identitet och struktur. Vid tolkandet av citaten var det

många gånger svårt att avgöra huruvida det handlade om identitet eller struktur, vilket

synliggjorde växelspelet mellan de båda begreppen (Augustinsson, Ericsson & Rakar 2018).

Detta växelspel har vi valt att benämna som relationer i vår studie, och likt bilden på

pyramiden är det relationer som representerar kittet i studiens uppbyggnad.

Figur 1
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4.2 Identitet

Identitet har kommit att bli en av de två byggstenarna för studien. För att tydliggöra vår

tolkning av resultatet och användning av begreppet följer här en definition varpå det sedan

följer en integrerad analys- och resultatdel. Definitionen som denna studie utgår från grundar

sig i tre frågor som ringar in vad identitet är. Vem är jag? Vad och hur gör jag här? Vad anser

andra att jag ska göra här? Med andra ord innebär identitet hur jag uppfattar mig själv och

mitt uppdrag, samt hur andra uppfattar mig och mitt uppdrag (Augustinsson, Ericsson &

Rakar 2018). Identiteten skapas alltså i växelspelet mellan människor och deras omgivning

(Ybema et al. 2009).

Asså ur ett personligt perspektiv så har jag fått en helt annan livskvalitet och jag skojar inte

när jag säger livskvalitet. Anledningen till det är och det har jag sagt till min chef och där har

vi så fantastiska chefer som är så förstående för livspusslet. Men jag sparar ungefär två timmar

per dag genom att inte behöva vara på kontoret, jag behöver inte göra mig i ordning, pendla

eller parkera gå igenom stan för att ta mig till mitt kontor så jag sparar mycket tid och det är ju

min personliga tid som jag inte får något för. Plus att jag slipper kostnaden för att pendla och

de är ju inget jag kan få tillbaka jo man kan få tillbaka på skatt men man betalar mycket innan

man får tillbaka.

Ovanstående citat kan sammanfattas med att distansarbete har möjliggjort integrering av

privatliv och arbetsliv i en positiv bemärkelse. Respondenten lyfter fram tidsbesparing och

pengabesparing som bidragande faktorer till en ökad livskvalitet. Det kan innebära att

privatlivet fått en större plats i vardagen tack vare det nya arbetssättet och att det givit nya

erfarenheter och möjligheter att integrera arbetslivet och privatlivet utifrån egna preferenser.

Med stöd i en studie av Nguyen (2021) bidrar möjligheten att integrera utifrån egna

preferenser en ökad balans mellan arbetsliv och privatliv. I kontrast till Nguyens studie har

tidigare studier dominerats av en mer negativ inställning till integrering av arbetsliv och

privatliv (Aronsson et al. 2012). Aronsson et al. (2012) menar vidare att inställningen dock

förändrats till det mer positiva i takt med att erfarenheter ökat kring fördelarna med

integrering. Den sammanfattande tolkningen är att integrering skapat utrymme för

värdeskapande aktiviteter1 i arbetslivet under distansarbete, vilket i sin tur resulterat i

välmående för individer som uppskattat integrering. Nedanstående citat lyfter likaså upp

värdeskapande aktiviteter, dock med annat fokus.

1 Värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som människan tillskriver värde (Aronsson et al. 2012), eller
aktiviteter som ger energi ur Siegels (2017) perspektiv.
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Du får ju inte riktigt den feedbacken i det du gör, inte så direkt iallafall. Det är lättare att se ju

om du är på plats att man får en direkt reaktion. Det sociala tappar man ju fullständigt. Jag

klarar ju inte det , tycker det är pisstråkigt.

Citatet ovan iscensätter hur det nya arbetssättet inte tillfredsställer respondenten när det gäller

den mellanmänskliga kontakten. Hen uttrycker behov av reaktioner och direkt feedback på

arbetet som utförs. Burke (2004) menar att människors identitet är beroende av omgivningens

förväntningar och individens egna förväntningar. Identitet bekräftas således när förväntningar

infrias för att sedermera stärka självbilden. Utifrån Burkes (2004) resonemang om

förväntningars betydelse för identitet blir tolkningen av citatet att respondenten tycks uppleva

avsaknad av mellanmänsklig kontakt utifrån behovet att klargöra och bekräfta både andras

och egna förväntningar på hen själv i sammanhanget. Reaktionen kan alltså grunda sig i

behovet av att positionera sig själv gentemot andra för att i sin tur bekräfta sin identitet.

Med utgångspunkt i tidigare resonemang gällande värdeskapande aktiviteter kan avsaknaden

av mellanmänsklig kontakt som synliggörs i citatet också grunda sig i att respondenten, till

skillnad från föregående respondent, upplever värdeskapande aktiviteter i stor utsträckning i

arbetslivet. Sammantaget kan citatet alltså tolkas både som att respondenten strävar efter att

bekräfta sin identitet, men också som att respondenten går miste om värdeskapande

aktiviteter i arbetet på grund av distansarbetet och därför uttrycker ett missnöje gällande

arbetssättet. Social kontakt behöver dock inte vara lika viktigt för alla.

Jag är ju inte egentligen så social, så för min del jag tycker att det varit okej. Sen när man varit

där inne två kanske tre dagar så har man ju fått träffa någon och för min del tycker jag att det

varit okej. Men det har ju varit diskussioner om det, för där är ju några som är extremt sociala

och som behöver det och de tycker ju det är lite jobbigare, men för egen del tycker jag det är

skönt. Och när jag är hemma så kommer ju ingen in och stör mig, för när man är på plats kan

man få en enkel fråga från någon och sen sitter man i en halvtimme och pratar och då ja

kanske man kommer ifrån lite det man håller på med.

I citatet ovan berättar respondenten att den sociala mellanmänskliga kontakten med kollegor

inte varit övervägande betydelsefull under pandemin. Hen förklarar att så är fallet på grund

av att hen inte kategoriserar sig själv som speciellt social i jämförelse med vissa av hens

kollegor. Det antyder att respondenten inte värdesätter kollegial kontakt i samma utsträckning

som kollegorna eftersom hen uttrycker att det snarare tar av värdefull tid som skulle kunna
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användas i arbetet. Stets och Burke (2000) refererad i Burke (2004) beskriver att identitet

stärks av upplevelse av tillhörighet och att grupptillhörighet både förenar människor men

också ökar distansen till andra som inte delar denna tillhörighet. Med avstamp i den teorin

tolkas respondentens uttalande som ett sätt att differentiera sig från en grupptillhörighet som

inte delar samma upplevelser för att istället associera sig med andra liktänkande. Att

kategorisera sig själv genom att säga “jag är ju egentligen inte så social” tolkas alltså som ett

sätt att bekräfta sin identitet gentemot andra och parallellt rättfärdiga sina åsikter gentemot

kollegors åsikter.

Vår analys av materialet har mynnat ut i två olika mönster som trätt fram. Det ena mönstret vi

kan se är hur respondenterna upplever distansarbete olika utifrån hur värdeskapande det är för

var och en. Vi har sett ett samband mellan en positiv upplevelse av distansarbete och

möjligheten att integrera arbetsliv och privatliv. Likaså kan vi se ett samband mellan en

negativ upplevelse av distansarbete och svårighet att integrera arbetsliv och privatliv.

Avgörande för om upplevelsen är positiv eller negativ är beroende av vart i respondenternas

liv värdeskapande pågår, alltså vart människan skapar värde i enlighet med Aronssons et al.

(2012) resonemang och vart människan får energi (Siegel 2017). Pågår respondentens

värdeskapande på arbetsplatsen är det alltså inte konstigt att distansarbetet påverkar

upplevelsen negativt. Självklart pågår det värdeskapande för alla respondenter på sina

respektive arbetsplatser, men det kommer ner till vilket värdeskapande som sammantaget

väger tyngre. Det har vi valt att kalla värderingsprocess.

Det andra mönstret vi kan se är respondenternas behov av att positionera sig själva gentemot

andra. Utifrån Burkes (2004) resonemang om identitetsskapande genom mötet med

omgivningen lyder analysen att respondenterna har ett behov av att tydliggöra sin egen roll

för att bekräfta sin identitet och begripliggöra sin nya roll som erhållits efter distansarbetet

införts.

4.3 Struktur

Det kan konstateras att distansarbetet har inneburit ett nytt arbetssätt och således skapat nya

strukturer att förhålla sig till. Vad de nya strukturerna inneburit för vardera respondent

varierar. Struktur skapas när människor organiserar mönster som de kan förhålla sig till. Det
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kan handla om exempelvis roller i arbetet, vilket representerar social struktur eller

exempelvis hierarkiskt utplacerade kontor i en kontorsbyggnad, vilket representerar fysisk

struktur. Struktur handlar i sin enkelhet om en kollektiv organisering för ett gemensamt mål

(Augustinsson, Ericsson & Rakar 2018). Nedan följer fortsättningen på den integrerade

analys- och resultatdelen.

...förutom när vi kanske måste ha de här mötena när vi måste sitta och diskutera saker och ting

och komma fram till saker och ting, då är det bättre att sitta IRL. Det är helt klart. I digitala

möten så blir det bara det nödvändigaste som man säger har vi kommit fram till. Det blir inga

större diskussioner där utan man går från punkt till punkt. För att man ska göra det. Och sen så

blir det jobbigare för alla att utveckla det. Det har vi märkt. Det blir inte mycket diskussioner

som när man möts.

Respondenten i ovanstående citat lyfter fram att samarbetet påverkats negativt av

förändringen till distansarbete. Weick (2005) resonerar om att nya situationer innebär nya

förväntningar vilka i sin tur påverkar hur väl människor hanterar nya situationer. Utifrån det

resonemanget är tolkningen av citatet att den negativa påverkan kan grunda sig i en ovana

inför distansarbete där erfarenheter som tidigare använts för att sköta arbetsuppgifter

kollektivt inte längre passar in i det nya arbetssättet. Det nya arbetssättet kräver sedermera

nya erfarenheter som för respondenterna är främmande. Avsaknaden av dessa försvårar

begripliggörandet av det nya arbetssättet och således även hanteringen. Kommande citat

problematiserar fenomenet ytterligare.

...sen att det är skönt att just komma till sin arbetsplats där allt är uppdukat och klart , det blir

ju en annan känsla när man kommer in på kontoret och vet att “nu ska jag jobba” liksom. Lite

skillnad från hemifrån på något sätt.

Absolut att mina rutiner förstördes. Man kunde sitta konstant framför datorn utan att röra på

sig fram till lunch. Lunch gick du och satte dig och käkade i soffan eller vid arbetsplatsen,

vilket inte heller var så jävla bra. Man tog inte alls samma pauser. Aa konstant jobb.. sen

kanske du inte alltid var så effektiv, men du gick inte från datorskärmen på det sättet som man

gör när man är på kontoret ändå. Sen var det väl också.. när man skulle lägga ner för dagen att

man satt hemma i lägenheten och hade svårt att veta när man skulle lägga ner om man inte

visste vad man skulle göra efter.

20



Återigen speglar ovanstående citat hur en främmande arbetssituation skapar svårigheter för

respondenten att hantera situationen. Som redovisat i citatet har det funnits en tydlig struktur i

arbetssituationen tidigare som med hjälp av en fysisk struktur upprätthållits. Den fysiska

strukturen i detta exempel innefattar omgivningen på arbetsplatsen i form av det fysiska

kontoret. Utifrån Augustinsson, Ericsson och Rakars (2018) resonemang om att en fysisk

struktur tydliggör mönster att förhålla sig till tolkas respondentens svårigheter att dra gränser

som ett resultat av att de fysiska strukturerna försvagats. Denna fysiska struktur har alltså

tidigare underlättat för respondenten att begripliggöra sin arbetssituation (läs: veta vad och

hur hen ska göra under en arbetsdag). Utöver fysisk struktur påverkar även social struktur

begripliggörande (ibid.), vilket problematiseras vidare i citaten nedan.

Så hade jag fått välja skulle det vara två dagar i veckan på plats men utan tvång.

Så det hade blivit en katastrof om vi blivit tvingade att gå tillbaka helt på kontoret igen och det

kommer vi inte bli.

Ovanstående citat redovisar förväntningar som växt fram med utgångspunkt i det nya

arbetssättet. Förväntningarna visar att en ny social struktur har formats som alla respondenter

i mer eller mindre utsträckning är positiva till. Augustinsson, Ericsson och Rakar (2018)

redogör för att erfarenheter och omgivning utgör grunden för människors förmåga att dikta

upp fantasier och förväntningar. Med det som utgångspunkt skulle de mer eller mindre

positiva tillropen gällande distansarbete kunna förstås som att respondenterna på egen hand

skapat en ny struktur i arbetslivet. En ny struktur som inneburit ett nytt vedertaget arbetssätt.

Citaten kan alltså spegla hur respondenterna tagit kontrollen över sin nya tilldelade

arbetssituation genom att det nu skapats förväntningar (läs: krav) på att arbetssättet fortsatt

ska innehålla distansarbete. I det stora perspektivet kan detta tolkas som en maktförskjutning

som gått från att organisationer tidigare byggt upp strukturen i arbetet, till att arbetstagare

idag övertagit en stor del av kontrollen i skapande av strukturen. Med andra ord har det

aktiverat en restruktureringsprocess. Sammanfattningsvis är vår tolkning att kollektiva

erfarenheter av det nya arbetssättet format den sociala strukturen och således skapat de krav

som ställs på det framtida arbetssättet.

Med utgångspunkt i det tidigare nämnda växelspelet mellan identitet och struktur har vi

genom analys kommit fram till att diskutera resultatet ur ett processperspektiv.
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Processperspektivet kommer vara till hjälp när det gäller att skapa förståelse för hur allt

hänger ihop. Processerna vi identifierat i resultatet är begripliggörandeprocess,

värderingsprocess och restruktureringsprocess. Med processerna som utgångspunkt följer här

en diskussion.

5. Diskussion

Syftet med studien är att tolka och förstå hur kontorsarbetande inom offentlig sektor, som

arbetar helt eller delvis på distans under Covid-19, beskriver deras upplevelser av

distansarbete. Fokus har varit respondenternas upplevelser och målet med diskussionen är att

lyfta fram växelspelet mellan identitet och struktur med begreppet relationer som verktyg.

För att lättare förstå växelspelet utgår diskussionen från ett processperpektiv som innefattar

begripliggörandeprocess, värderingsprocess och restruktureringsprocess. Citat från det

empiriska materialet kommer användas för att tydliggöra sammanhangen för resonemangen.

5.1 Begripliggörandeprocess

Vad händer egentligen när människor möter främmande situationer? I nedanstående citat går

det att urskilja en respondent som möter en främmande situation och hanterar den bristfälligt.

Hur kommer det sig att respondenten reagerar som den gör?

Absolut att mina rutiner förstördes. Man kunde sitta konstant framför datorn utan att röra på

sig fram till lunch. Vid lunch gick du och satte dig och käkade i soffan eller vid arbetsplatsen,

vilket inte heller var så jävla bra. Man tog inte alls samma pauser. Aa konstant jobb.. sen

kanske du inte alltid var så effektiv, men du gick inte i från datorskärmen på det sättet som

man gör när man är på kontoret ändå. Sen var det väl också.. när man skulle lägga ner för

dagen att man satt hemma i lägenheten och hade svårt att veta när man skulle lägga ner om

man inte visste vad man skulle göra efter.

Människor har både erfarenheter och minnen som formar förväntningar inför olika

situationer. Förväntningarna, i sin tur, påverkar hur vi begripliggör sammanhang

(Augustinsson, Ericsson & Rakar 2018). Matchar inte situationen med förväntningarna kan

en sönderfallsprocess påbörjas som i sin tur kan leda till ett “breakdown in sensemaking”
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vilket Weick (1993) tydliggör med en berättelse om The Mann Gulch disaster. Berättelsen

handlar om brandmän som blir beordrade att släppa all sin utrustning när de håller på att

släcka en brand som sprider sig. Ledaren för gruppen menar att det skulle göra det enklare för

brandmännen att ta sig ur elden och överleva branden. Brandmännen avvisar beordran om att

släppa utrustningen för att det inte låter vettigt i deras öron utifrån deras föreställning om vad

som kan rädda dem. När branden sedan var släckt vad det endast tre som överlevde. Det som

hände för brandmännen skulle kunna uttryckas som att deras förväntningar inte stämde

överens med sättet de beordrades agera på. Att begripliggörandet av situationen inte fick

någon mening för att deras erfarenheter sa något annat (Augustinsson, Ericsson & Rakar

2018). Likt brandmännen i The Mann Gulch disaster har respondenterna i vår studie utsatts

för en ny främmande arbetssituation där hanteringen av det nya arbetssättet inte är självklar.

Det behöver dock inte betyda att situationen är helt obegriplig, som för brandmännen,

eftersom det fortfarande finns strukturer som exempelvis rollfördelning att förhålla sig till.

Utan kan snarare betyda att det nya arbetssättet triggat en sönderfallsprocess som inte

nödvändigtvis behöver resultera i ett “breakdown in sensemaking” där individen inte kan

begripliggöra hur situationen bör förstås och hanteras. I citatet ovan kan vi urskilja en

påbörjad sönderfallsprocess när respondenten direkt påpekar att rutinerna förstörts. Rutinerna

i detta fallet symboliserar både en fysisk och social struktur som tidigare underlättat

respondentens hantering av arbetet (Augustinsson, Ericsson & Rakar 2018).

När den fysiska och sociala strukturen i arbetet förändras hör det alltså intimt ihop med

begripliggörande, vilket i sin tur påverkar agerande (Augustinsson, Ericsson & Rakar 2018).

En annan vinkel som kan förklara varför respondenten hanterar situationen bristfälligt är det

faktum att distansarbete innebär just - distans. Enligt tidigare forskning (Liu, Wan & Fan

2021) förbättrades arbetstagares prestationer vid distansarbete när de fick anpassa och styra

arbetssättet på egen hand. Resultatet från vår studie visade däremot att ett kollektivt

samarbete och tydliga riktlinjer var betydelsefullt för en del respondenters förmåga att

begripliggöra det nya sammanhanget. Vid exponering av okända och osäkra situationer

brukar alltså kollektivt begripliggörande, alltså gemensam tolkning av situationen, underlätta

begripliggörandeprocessen (Weick 1995). Distansen till kollegor och den begränsade

möjligheten till kollektivt begripliggörande kan följaktligen också vara en förklaring till den

bristfälliga hanteringen av den nya arbetssituationen.

23



En tredje vinkel riktar mer fokus mot den personliga identiteten kopplat till den nya

arbetssituationen. Förändringar triggar identitetsarbete eftersom vi människor placerar oss

själva i sammanhang för att antingen bekräfta eller förneka bilden av vem vi tror att vi är. När

sammanhangen förändras påverkas således även vår bild av oss själva (Sveningsson &

Sörgärde 2015). En människas personliga identitet består av egenskaper som definierar vem

man är (Burke 2004). Något som inte redovisas i ovanstående citat är att respondenten

kategoriserade sig själv som social. Hen uttryckte också ett behov av mänsklig kontakt på

arbetet. Med den informationen som utgångspunkt skulle den bristfälliga hanteringen av

situationen kunna förklaras med att människan inte får utlopp för att vara sitt “autentiska jag”

i arbetet på distans eftersom den sociala kontakten är begränsad. Det skulle kunna tänkas att

det tidigare arbetssättet bekräftat den personliga identiteten men sedermera förändrats till att

göra motsatsen. Att inte få utrymme till att vara sitt “autentiska jag” och använda sina främsta

egenskaper kan upplevas som en begränsning i arbetet och påverka glädjen och energin till

arbetet (Burke 2004).

5.2 Värderingsprocess

Tidigare forskning säger att människor strävar efter att vara en del av ett större sammanhang

(läs: organisationer) för att både känna tillhörighet och bekräfta vem man är i relation till

andra (Ashforth, Harrison & Corley 2008). Vår förförståelse säger att detta bör vara mer

nåbart i forum där människor möts och verkar tillsammans. Men resultatet från vår studie

visade att behovet av att vara fysiskt på plats i organisationen varierade. Det får oss att

fundera över varför det spelar större roll för vissa än andra att fysiskt arbeta tillsammans på

en arbetsplats snarare än att arbeta på distans.

I vår studie verkar det som att det för vissa respondenter räcker att bara ha vetskapen om att

man är en del av ett sammanhang och att man således inte har behovet av att känna av det

fysiska sammanhanget. För andra spelar det fysiska sammanhanget stor roll. Anledningen till

varför svaren varierade skulle kunna vara för att man tillskrivit en stor del av sin identitet i

sitt yrke och att sammanhanget hjälper människan att bekräfta sin identitet (Burke 2004). En

annan vinkel skulle kunna vara att sammanhanget hjälper människan att bekräfta de

förväntningar hen har på sin tillhörighet och arbetsroll (Augustinsson, Ericsson & Rakar
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2018). Bevisligen spelar inte sammanhanget lika stor roll för alla respondenter vilket tyder på

att andra faktorer också påverkar.

Två tidigare studier visade att kvinnor som hade familj hemma under distansarbete blivit mer

stressade och haft svårare att finna en balans mellan privatlivet och arbetslivet (Coban

2022;2021; Kapoor, Yadav, Bajpai & Srivastava 2021). Utifrån vår studie fann vi, i kontrast

till ovanstående, att två kvinnliga respondenter som också har familj menade att möjligheten

att integrera arbetsliv och privatliv innebar en frihetskänsla. Att slippa pendla till arbetet och i

pauser kunna förbereda för privatlivet som tog vid efter arbetsdagens slut visade sig vara

värdeskapande för dessa respondenter. Det fick oss att fundera på just värderingsprocesser.

Vart värderingsprocesser infinner sig styrs av människors olika förutsättningar, personligheter

och erfarenheter (Siegel 2017). Det innebär alltså att vi värderar olika situationer olika.

Aronsson et al. (2012) skiljer på ordet värde och värdering där värde är något av betydelse

och värdering anger hur mycket betydelse detta något har. I vår studie kan vi se att vart

respondenternas värdeskapande aktiviteter infinner sig också styr vad de har för åsikter

gällande distansarbete. Respondenterna som värderar exempelvis kundrelationer eller

kollegiala relationer på arbetet högt, har också en mindre positiv upplevelse av distansarbetet

eftersom dessa värdeskapande aktiviteter togs bort när distansarbetet trädde i kraft. Liksom

respondenterna som värderar relationer i privatlivet, vilka fått mer utrymme under

distansarbetet, också har en mer positiv inställning till distansarbete.

Vi har kommit fram till att vi värderar olika situationer beroende på hur mycket energi de

genererar för oss, med stöd i Siegels (2017) filosofi om relationer som utbyte av energi och

information. Varför våra respondenter värderar distansarbete olika beror alltså, enligt vår

tolkning, på hur mycket energi distansarbete kontra arbete på plats ger respondenterna. De

värdeskapande aktiviteterna som plockas upp i resultatdelen representerar alltså arenor för

utbyte av energi. Det skulle i nästa led kunna innebära att värde kan likställas med energi. I

vår studie kan det alltså utifrån det resonemanget konstateras att det sker en

värderingsprocess som styr respondenternas åsikter om distansarbetet. Samt att åsikterna

grundar sig i på vilken relationell arena (läs: distansarbete eller arbete på plats) vardera

respondent hämtar energi. Å ena sidan skulle man kunna argumentera emot eftersom

människor kan hämta energi både på den relationella arenan på arbetet och på den relationella
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arenan i privatlivet. Då skulle man å andra sidan kunna hävda att det handlar om vilken

energi som mest tillfredsställande bekräftar ens identitet (Siegel 2017). Ovanstående

resonemang ligger till grund för respondenternas förväntningarna på framtida arbetssätt.

5.3 Restruktureringsprocess

Som presenterat i resultatet existerade en unison förväntan om fortsatt distansarbete i olika

utsträckning. Vi kommer i denna del resonera kring respondenternas förväntningar gällande

det framtida arbetssättet och synliggöra varför förväntningarna ser ut som de gör och vad det

kan få för konsekvenser. Nedanstående citat symboliserar tydligt hur återgång till arbete på

plats kan bemötas.

Så det hade blivit en katastrof om vi blivit tvingade att gå tillbaka helt på kontoret igen och det

kommer vi inte bli.

För respondenterna finns en tydlig förväntan på fortsatt distansarbete. Vissa vill arbeta på

distans fullt ut, andra ett par dagar i veckan och en tredje part någon gång ibland när arbetet

kräver det. Det kan konstateras att distansarbete inte är ett önskemål, utan att det förväntas.

Flera studier, en bland annat utförd av Rose och Brown (2021), bekräftar förväntningarna på

fortsatt distansarbete. Vår studie är således inte originell i det avseendet. Förväntningarna på

fortsatt distansarbete har inneburit nya krav på arbetsgivare vilket skulle kunna tolkas som att

det skapats en maktförskjutning.

När anställda arbetat på plats har de haft organisationens uppdiktade strukturer att förhålla sig

till i form av arbetsplats, arbetstid och värderingar. Vid distansarbete har den strukturen

försvunnit, eller i alla fall blivit mer diffus, och arbetstagarna har själva blivit tvungna att

dikta upp sina egna strukturer. Vi nämnde tidigare att människan lär sig hur den bör agera i

olika situationer med hjälp av omgivningens strukturer (Burke 2004). Med det som

utgångspunkt är det därför inte konstigt att arbetstagarna kräver vidare distansarbete av sina

arbetsgivare, eftersom det kommit att bli en del av dem och deras nya verklighet. Vi har valt

att kalla uppdiktandet av nya strukturer för restruktureringsprocess. För att de nya

strukturerna ska fungera i distansarbetet behöver vi återgå till det framgångsrecept som varit

dominerande för människans framfart - språkförmågan (Harari 2015). I vår studie har det
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framkommit problematik kring kommunikationen under distansarbetet, och eftersom

språkförmågan är vårt mäktigaste vapen behöver vi finna verktyg för att nyttja den på bästa

sätt även under distansarbetet.

I vår studie framkom mestadels negativt laddade åsikter om den mellanmänskliga kontakten

via sociala kanaler under distansarbete. Respondenterna berättade att de digitala mötena inte

var lika kreativa som de fysiska och att risken för missförstånd ökat när man inte kunnat läsa

av kollegornas kroppsspråk. Ovanstående problematik kring utebliven fysisk kontakt kan

förstås utifrån Siegels (2017) resonemang om rörelse som energi. Språkförmågan har en stor

betydelse i det relationella utbytet, men om människan strävar efter maximal energi är det

också förståeligt att den uteblivna fysiska kontakten gör de digitala mötena mindre kreativa.

Schmitt, Breuer och Wulf ( 2021) presenterar faktorer som behövs för att distansarbetet ska

bli så hållbart som möjligt. I deras lista finner vi digitala möten med ljud och bild, vilket vår

studie visade inte var tillräckligt för att skapa kreativt samarbete. Vi finner även vikten av

digital detox, vilket tyder på att arbetssättet inte är hållbart såvida inte arbetstagarna får en

paus från det. Kan det tolkas som att det optimala arbetssättet innebär att både vara på plats

och på distans? Enligt våra respondenter verkar det så, men de själva poängterar problemen

det hybrida arbetssättet skulle kunna innebära. Ett varierat arbetssätt där några arbetar hemma

och några på plats skulle förmodligen skapa problem i mötesstrukturen. Lösningen skulle

kunna vara hybridmöten, vilket dock stöter på stort motstånd från våra respondenter. Hur ska

arbetsgivarna kunna bemöta arbetstagarnas förväntningar?

Förmodligen kommer människan finna ett hållbart sätt att bedriva distansarbete på. För att

styrka det påståendet är det värt att återgå till historien som visat på att människor har en

förmåga att komma med nya lösningar och verktyg som underlättat och förbättrat arbete

(Harari 2015). För att gestalta detta lånar vi ett exempel från Augustinsson, Ericsson och

Rakar (2018), där de lyfter fram väskan som ett fundamentalt verktyg för människans

utveckling. Med hjälp av väskan kunde man effektivt samla mat till gruppen och det i sin tur

möjliggjorde arbetsfördelning som vi än idag är beroende av. Vem vet, kanske dagens

VR-glasögon är början på ett hållbart verktyg för ett hållbart arbetsliv innehållande

distansarbete? Visserligen träffas vi inte live i det verkliga livet med hjälp av VR (virtual

reality), men vi träffas ändå live i ett gemensamt utrymme. Följaktligen skulle VR-glasögon

kunna symbolisera dagens väska.
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6. Slutsats

Med begreppet relationer som verktyg har vi försökt tolka och förstå hur respondenterna

beskrivit sina upplevelser av distansarbete. Det relationella perspektivet gjorde det möjligt för

oss att urskilja de tre diskuterade processerna. Relationers betydelse blir en del av alla

processer eftersom mötet mellan människor, som skapar relationer, är centralt i

begripliggörandeprocessen, värderingsprocessen och restruktureringsprocessen.

För att summera vad studien mynnat ut i följer nedan de tre viktigaste punkterna:

- Människor hanterar distansarbete olika på grund av att de begripliggör det nya

arbetssättet utifrån sina individuella erfarenheter. Det ringar in vikten av att ge

människor verktyg för att på bästa möjliga sätt kunna hantera den okända situationen.

- Människors åsikter om distansarbete är beroende av vilken relationell arena de hämtar

mer energi ifrån. Vissa mer från arbetslivet än andra.

- Med hjälp av vårt starkaste vapen - språkförmågan, och det som ger oss energi -

relationer, kan vi organisera oss för att hitta optimala sätt att hantera de nya krav som

framtiden med distansarbete ställer på oss.

Vår förhoppning är att denna studie kan inspirera både arbetsgivare och arbetstagare att

reflektera över deras egna, men också andras reaktioner på företeelser i arbetslivet som

exempelvis distansarbete. Studien kan också skapa förståelse för varför människor har olika

åsikter om samma företeelse. Vi hoppas också att studien tydliggjort att relationer spelar en

central roll i vårt varande som människor.

7. Framtida forskning

Inför framtida forskning kan det vara av intresse att vidare undersöka vilka verktyg som kan

tänkas behövas för att skapa ett hållbart distansarbete över tid. Det kan även vara intressant

att undersöka vad maktförskjutningen kommer få för konsekvenser för organisationer i

framtiden liksom hur dessa konsekvenser i så fall kommer behöva hanteras.
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Bilagor

Bilaga 1- Intervjuguide

Bakgrundsfrågor
Vad består dina arbetsuppgifter av?

Arbetssituation
När du är på plats på kontoret, hur ser en sådan arbetsdag ut?

När du är på distans, hur ser en sådan arbetsdag ut?

Hur ser din fysiska arbetsplats ut när du arbetar på distans?

Vilken kontakt har du med dina kollegor på din arbetsplats? Är det ngn skillnad på när du är
på plats kontra distans?

Upplevelser
Kan du beskriva vilka fördelar du upplever med distansarbete?

Kan du beskriva vilka nackdelar du upplever med distansarbete?

Går det att sköta arbetet lika bra när du är på distans? (Varför/ varför inte?)

Vad upplevde du när du fick veta att ni skulle börja arbeta på distans?

Hur känner du för distansarbete idag?

Vad skulle du då säga är det viktigaste för dig i ditt arbete?

Framtid
Om du tänker dig 1-2 år framåt, Vad ser du som det bästa arbetssättet för dig?
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Tabell 1- Tematisering

Kodning Kategorisering Tematisering 1 Tematisering 2 Huvudbegrepp

“Det enda som
är skönt att
komma till
kontoret är att
då är man på
kontoret och när
man går därifrån
så är man klar.
För det är
svårare att bryta
gränsen
hemma”.

Arbetsplatsens
betydelse för
rutiner

Rutiner Gränsdragning Struktur

“Jag är ju inte
egentligen så
social, så för
min del jag
tycker att det
varit okej”.

Personligheten
styr behov

Behov Mellan-
mänskligt

Identitet
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