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Sammanfattning  

Sedan pandemins utbredning (Covid-19) har distansarbetet orsakat stora förändringar inom 

den organisatoriska strukturen. Med de uppdaterade rekommendationerna har 

Folkhälsomyndigheten uppmuntrat företag och organisationer att förlänga hemarbetet för de 

anställda. Detta har resulterat i ökade konsekvenser av de psykosociala och fysiska 

hälsoeffekterna hos organisationens medlemmar.  

 

I denna studie var syftet att förstå hur anställda inom Uppsala universitet uppfattar och 

upplever förändringarna i sin arbetssituation sedan distansarbete infördes som ny arbetsform i 

organisationen. Uppsatsen bygger på tio kvalitativa intervjuer med de anställda och resultatet 

av studien lyfter fram både för och nackdelar som tillkommit i och med den nya 

arbetssituationen. 

 

I och med begränsningarna inom människors sociala behov visar studien en bristande 

motivation och kreativitet hos de intervjuade. Distansarbetet skapar i högre grad 

gränsdragningssvårigheter mellan privat och arbetsliv. Studien visar dock att distansarbetet 

har bidragit till ökad effektivitet, produktivitet samt större grad av egenkontroll. Man ser 

också att olika slag av samtal med arbetsgivaren hade ökat i intensitet under distansarbetet. 

Studien visar att kontrollmekanismer under distansarbetet handlade snarare om att 

upprätthålla arbetsmiljörelaterade frågeställningar såsom vägledning och handledning än, 

övervakning av arbetsprocesser och slutmål.  

 

 

Nyckelord: Distansarbete, Covid-19, Krav och kontroll, Övervakning, Gränsdragning, 

Flexibilitet, Hälsoeffekter.  
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Abstract 

Since the spread of the pandemic (Covid-19), distance working has caused major changes in 

the organizational structure of work. With the updated recommendations, the Swedish Public 

Health Authority (FHM) has encouraged companies and organizations to extend working 

from home for those employees who can. This has resulted in increased consequences of the 

psychosocial and physical health effects of the organization's members. 

In this study, the purpose was to understand how administrative employees at Uppsala 

University perceive and experience the changes in their work situation since distance working 

was introduced as a new form of work in the organization. The essay is based on ten 

qualitative interviews with the employees and the results of the study highlight both 

advantages and disadvantages that have arisen as a result of the new work situation. 

Due to the limitations of the social situation, the study shows a lack of motivation and 

creativity among most of the interviewees. Distance work to a greater extent creates difficulty 

differentiating between private and working life. However, the study shows that the benefits 

of distance working has contributed to increased efficiency, productivity and a greater degree 

of self-control. The end result of the study shows that different types of conversations 

between the employer and employees have increased in intensity during the distance working 

situation. The study also shows that control mechanisms during distance working were more 

about maintaining work environment-related issues such as guiding and supervising rather 

than monitoring work processes and end goals.  

 

Keywords: Distance work, Covid-19, Demand and control, Monitoring, Border drawing, 

Flexibility, Health effects.  
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2020 började en virussjukdom sprida sig i Asien. Den nya virussjukdomen Covid-19 

härstammar från det tidigare kända coronavirusfamiljen. Det är en infektionssjukdom som 

överförs via små droppar när en infekterad person hostar, nyser eller andas ut. Du kan smittas 

genom inandningsluften eller om du vidrör en kontaminerad yta och sedan vidröra 

slemhinnor som näsa, mun och ögon (1177, 2020a). Den 11 mars 2020 beslöt WHO att 

klassificera virussjukdomen Covid-19 som en pandemi. Begreppet pandemi innebär “en 

världsomfattande epidemi som sprider sig över stora delar av världen och som drabbar många 

individer” (Folkhälsomyndigheten, 2020b). Det var nu klart att sjukdomen skulle finnas i alla 

världsdelar och med hög sannolikhet drabba alla världens länder. Den 1 april 2020 fastställde 

Folkhälsomyndigheten (2020) föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra 

smitta av Covid-19. Genom juridisk påtryckning har svenska staten tillsatt nya 

arbetsmiljöbestämmelser som driver organisationer till förändrade arbetsförhållanden 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Tillsammans har myndigheter som WHO, svenska staten och 

företag lyckats frambringa en utökad form av arbetsmarknad, nämligen - Distansarbete.  

När pandemin slog till i Sverige blev distansarbetet ett svar till följd av de åtgärder som 

krävdes för att begränsa och minska smittspridningen av Covid-19. Distansarbete som 

arbetssätt har spridit sig explosionsartat under en väldigt kort tid. Arbetsformen har länge 

funnits som en del av arbetsmarknadens formella struktur. Idag finns det två grundläggande 

arbetsformer. Det flexibla, där distansarbetet redan är en del av den organisatoriska formella 

strukturen samt det icke-flexibla, där det praktiska utförandet är stationerad inom den 

organisatoriska formella strukturen (Allvin, 2006, s. 121). Redan före statens och 

myndigheternas påtvingade direktiv började organisationer successivt tillämpa den nya 

arbetsformen i sin organisatoriska struktur. Det utökade fenomenet flexibilitet ställer högre 

krav på organisatoriska arbetsmiljöåtgärder. Detta i sin tur har orsakat enorma sociala samt 

fysiska miljöförändringar för samtliga medlemmar inom stora delar av företag och 

verksamheter (Folkhälsomyndigheten, 2020a).  
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Sedan Folkhälsomyndigheten införskaffade riktlinjer och allmänna råd har strategin 

förskjutits från samhällssociala ansvar till att snarare diskutera de långvariga effekterna av 

sociala begränsningar. Med de nya restriktioner som till exempel social distansering, har 

anställda alltmera börjat distansera sig längre ifrån den kollektiva gemenskapen 

(Folkhälsomyndigheten, 2020a). Detta skapar flera problem, att organisationer inte kan 

övervaka sina medlemmar i den utsträckning som gjordes tidigare, vilket därmed gör det 

svårare att kontrollera människan i organisationen. Bristen på social kontakt och 

svårigheterna i att utföra ledarskap på distans riskerar människan bli alltmer isolerad. Med 

ökad mental ansträngning har psykiska ohälsa blivit en allt viktigare fråga i samhället 

(Socialstyrelsen, 2003). I och med att anställda distanserar sig längre ifrån den kollektiva 

gemenskapen, riskerar de att hamna i utanförskap. Detta kan konkret leda till minskad 

motivation, bristande kommunikation och negativa hälsoeffekter (Dagens Nyheter, 2020; 

Previa, 2020). 

 1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att belysa anställdas situation och de emotionella effekterna i och med 

att organisationer har ställt om från den tidigare formen av fasta arbetsplatsen till det flexibla 

distansarbetet. En av de offentliga organisationer som fått stora utmaningar under 

coronapandemin är universitet (Regeringskansliet, 2020). Tanken är att studera om 

konsekvensen av distansarbetet har förändrat arbetsförhållandena för de anställda. Andra 

egenskaper som är av intresse att undersöka är vilka faktorer som har bidragit till hur 

anställda upplever, och på vilket sätt de har blivit påverkade av den nya arbetsformen. Frågor 

som kommer att besvaras och som är relevant i vår studie är;  

- Hur har övervakning och kontroll mekanismerna förändrats efter införandet av 

distansarbetet? 

- Hur upplever de anställda sina sociala behov efter distansarbetets införande? 

 - Hur upplever anställda balansen mellan arbetsliv och privatliv efter införandet av 

distansarbetet? 
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1.3 Disposition 

För att underlätta för våra läsare kommer tidigare forskning inom ämnen som flexibilitet, 

gränsdragningsproblem och stress inom yrkeslivet presenteras, detta för att ge läsaren en 

grund till studiens ämne. Sedan kommer studien beröra teorier om disciplin, 

kontrollsamhälle, emotionell upplevelse, emotionell dissonans, krav och kontroll modellen 

samt teorin om work/family border presenteras. Efter att teorierna har presenterats kommer 

metodavsnittet där tillvägagångssättet för datainsamlingen redovisas. Därefter presenterar 

studien sina resultat. För att ge en djupare förståelse för studiens resultat kommer de tidigare 

nämnda teorier att diskuteras i relation till studiens resultat. Studien avslutas med en koppling 

av den tidigare forskningen i relation till studiens reslutat. Det centrala är att presentera 

konsekvenserna av distansarbetet samt vad detta har för effekter på de anställda.  

1.4 Begreppsdefinitioner 

Distansarbete - Att arbete sker från en arbetsplats utanför organisationens formella lokaler. 

Arbetet sker huvudsakligen hemma. Kommunikationen sker skriftligt och muntligt via 

digitala kanaler (Tillväxtverket, 2020). 

Coronavirus - Samlingsnamn för virus inom coronafamiljen (1177, 2020b). 

Covid-19 - En infektionssjukdom som orsakas av viruset SARS-Cov-2 som ingår i familjen 

coronavirus (1177, 2020b). 

2. Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer redogöra för forskning som är relevant utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet inleds med att presentera forskning om flexibilitet därefter kommer 

den tidigare forskningen att belysa hur de nya allmänna villkoren påverkat människans 

identitet. Sista delen av kapitlet kommer att lyfta fram forskning angående 

gränsdragningssvårigheter och avslutas med forskning angående stress. I detta kapitel har vi 

använt oss av vetenskapliga artiklar och litteratur som berör dessa områden. Denna del syftar 

till att ge en fördjupad genomgång till studiens problemområde.  
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2.1 Det flexibla arbetet 

Enligt Allvin (2006) har det flexibla arbetet funnits och varit en relativt vanlig arbetsform 

sedan 1960, men man väljer ändå att benämna det flexibla arbetet som den nya arbetsformen. 

Den nya arbetsformen innefattar dock samma regler som den tidigare arbetsformen. Det som 

skiljer de nya arbetsvillkoren är att arbetets tid, plats eller arbetsuppgift är lösare och upp till 

varje enskild medlem att planera och strukturera. I och med globaliseringen och den ökade 

konkurrensen på arbetsmarknaden har organisationen valt att implementera det flexibla 

arbetet i sin formella struktur. Detta har resulterat i att många anställda har fått ökad frihet att 

välja arbetstiden, arbetsplatsen och/eller arbetsuppgifterna (Allvin, 2006, s. 36). Med ökad 

globalisering och nätverkets expandering har den nya ekonomin format nya sysselsättnings 

aktiviteter som kräver andra former av tekniska erfarenheter och kunskap (Castells, 2006, s. 

92-94,238-239,242). När människan går mot det flexibla arbetssättet förutsätter arbetsgivaren 

att denna medarbetare har förmågan att ta till sig olika mängder av information och 

användning av olika tekniska system. Organisationerna tillhandahåller inte den utbildning 

och kunskap som medarbetaren förväntas besitta, när den ska utföra sina arbetsuppgifter som 

ofta innehåller hjälpmedel av tekniska system. I det flexibla arbetet blir arbetaren utelämnad 

och behöver själv kunna lösa de problem som kan uppkomma då bristen på utbildning och 

kunskap om exempelvis tekniska lösningar ofta är ett problem. Detta innebär att 

informationen finns tillgänglig men att medarbetaren är begränsad eftersom de inte vet hur 

man tar reda på informationen. Utöver de tekniska kunskapskraven i det flexibla arbetet finns 

även sociala kunskapskrav. Dessa sociala kunskapskrav är snarlikt de tekniska då sociala 

färdigheterna inte längre är knutna till en arbetsplats utan dessa är personliga. Eftersom de 

sociala färdigheterna är personliga, handlar det om att kunna anpassa sina färdigheter till 

olika krav. Detta innebär att allt ansvar ligger på individen själv, och individen blir mer och 

mer utelämnad till sig själv (Allvin, 2006, s. 38).  

2.2 Flexibilitet - för vem? 

Ytterligare ett sätt att se på flexibiliteten är Eriksson (2007) artikel flexibilitet - ett exempel 

från forskning om flexibla organisationer och dess konsekvenser om arbetsmiljö. Eriksson 

menar att flexibilitet, är ett ord som kan tas för givet som något positivt och något som är 

funktionellt lönsamt. De flesta organisationer erbjuder någon form av flexibilitet i sin 

arbetsstruktur. Flexibilitet med andra ord är ett instrument för att förena människor efter 

arbetsmarknadens nya arbetsförhållanden. Det är ett sätt för organisationer att uppnå 
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arbetsmarknadens nya sociala och kontextuella krav (Finney, Stergiopoulos, Hensel, Bonato 

& Dewa 2013; Peters, Dulk & Lippe  2009). Likt detta definierar Eriksson (2007) flexibilitet 

som en relationell förbindelse. Eriksson (2007) menar att det är en form av en ojämn 

maktfördelning mellan olika positioner, att organisationer erbjuder någon form av flexibilitet 

är det givet att någon förväntas vara flexibel. Enligt andra forskare definieras 

arbetstidsflexibilitet något som individens möjlighet att variera sin egen arbetstid (Grönlund, 

2004). Fleetwood (2007), Grönlund (2004) och Eriksson (2007) hävdar dessutom att 

flexibiliteten har positiva egenskaper som exempel; högre arbetstillfredsställelse, ökad balans 

mellan arbete och privata livet samt arbete och familjeliv, med motivering att den anställde 

har ökad egenkontroll. Ett urval av grupper som har helt eller delvis flexibilitet är; 

Deltidsarbetare, anställda med flexibla timmar samt de som arbetar utanför det fasta 

arbetsplatsen (Fleetwood, 2007; Peters m.fl., 2009). 

2.3 Vem har flexibiliteten gynnat mest? 

Utöver Allvin (2006) och Eriksson (2007) presenterar Fleetwood (2007) och Peters m.fl 

(2009) flexibiliteten som arbetsgivarvänligt eller anställningsvänlig. Att flexibiliteten anses 

vara arbetsgivarvänlig innebär att arbetsgivaren helt enkelt prioriterar vinstmaximering och 

prestation än fokus på den anställdes behov och villkor. Här är det fokus på affärer och 

målstyrda krav,- och kontraktsvillkor. I denna kategori ingår ökad ogynnsamma 

arbetsförhållanden som ofrivilligt deltidsarbete, tidsmässiga arbetskontrakt (skiftarbetare, 

säsongsarbetare, helgarbetare), oförutsägbar arbetstid (beredskap) och ofrivilligt arbete (betalt 

och obetalt övertid) (Fleetwood, 2007; Peters m.fl., 2009). Den andra definitionen, 

anställningsvänlig  är något som den anställde snarare eftersträvar för att uppnå ökad balans 

mellan privata livet och arbetslivet. Med anställningsvänliga former ges anställda större 

möjligheter till självbestämmande och egenkontroll där varje enskild medlem har större frihet 

att besluta när och vart arbetsaktiviteten ska genomföras (Allvin, 2006). Några exempel på 

anställningsvänliga arbetsformer är; flexibla start-, och sluttider, frivillig deltidsarbete, ökad 

arbetsrotation och förbättrad arbetsfördelning (Peters m.fl., 2009). Det finns en rad olika 

påståenden som talar för att flexibiliteten är antingen arbetsgivarvänlig eller 

anställningsvänlig (Fleetwood, 2007; Peters m.fl., 2009). 

Det finns de som hävdar att organisationer med ökad flexibilitet i sin arbetsstruktur är 

lönsamma och effektivare med motivering att de erbjuder större arbetstillfredsställelse, 

förtroende och tillit i och med ökad egenkontroll och socialt stöd (Eriksson, 2007). Att 
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flexibiliteten erbjuder förmåner både för arbetsgivaren och den anställde kallar Peters m.fl. 

(2009) för en win-win situation, som dessutom kan upplevas som något “vänlig” för båda 

parter (Fleetwood, 2007). De som hävdar att flexibiliteten är mer lönsam för arbetsgivaren 

grundar sig på empiriska undersökningar som visar att ökad flexibilitet minsann leder till 

bättre produktivitet och högre vinst (Eriksson, 2007). Å andra sida visar empiriska studier att 

flexiblare arbetsformer som erbjuder i högre grad, lösare anställningskontrakt, osäkra 

anställningsvillkor och ökad arbetsintensitet ger lägre arbetstillfredsställelse samt ökad 

obalans mellan arbete och privata livet. En studie som Albertsen m.fl (2008) har presenterat 

visar det att flertal litteratur med fokus på de sociala konsekvenserna av flexibilitet i relation 

till arbetslivet och privatlivet visar många av dessa studier motstridiga resultat. Det sista 

alternativa påståendet som talar för att flexibilitet är bra för anställda men dålig för 

arbetsgivaren har ingen forskning hittills hävdat eller påpekat (Albertsen m.fl., 2007; 

Fleetwood, 2007; Grönlund, 2004; Peters m.fl., 2009).  

2.4 Nya arbetsvillkor och identitet 

För att flexibiliteten ska fungera i praktiken ställs höga krav på kommunikationsteknik och 

informationsteknologin. När de tekniska kraven ökar börjar det praktiska arbetet expandera 

och ta över större delar av den sociala vardagen. I den moderna industrin börjar arbetet 

successivt regleras av teknologin. Nätverket ställer större standardiserade krav på 

verksamheter och större koncernledningar börjar införa mer krav och-/eller kontrollsystem 

för att garantera organisatorisk lönsamhet och produktivitet (Castells, 2006, s. 272–275, 

429–430). 

Med teknologins hjälp tillskrivs nya sociala handlingar. Den nykonstruerade identiteten 

formas och blir en del av marknadens nya princip (Movitz & Allvin, 2017, s. 121–124). Det 

nya arbetslivet kännetecknas av nyare arbetsförhållanden med utökad professionell autonomi, 

ökad temabaserade arbeten, empowerment samt målstyrning. Enligt Peters m.fl (2009) 

innebär de nya arbetsvillkoren ökad personlig egenkontroll och ansvarstagande (Peters m.fl., 

2009). Med införande av sociotekniska instrument, ny ledningsstrategi och förändrade 

arbetsvillkor, blir människan mer självreglerande i en ständig föränderlig miljö (Castells, 

2006, s. 185–193, 199; Movitz & Allvin, 2017, s. 185). En ny form av organisation föds och 

med det utvecklas nya yrkesstrukturer av sysselsättningsgrad, där tid och rum blir mer 

flytande (Movitz & Allvin, 2017, s. 125–126).  
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2.5 Gränsdragningsproblem  

Ett mer specifikt område angående flexibilitetens utbredning i arbetslivet presenterar Allvin 

(2006) i sin bok Gränslöst arbete sin studie där det visar sig att det vanligen uppstår 

gränsdragningsproblem mellan det privata livet och arbetslivet. Allvin presenterar i en studie 

att många anställda upplever att arbetet kan invadera det övriga livet. Det visar sig även att 

många chefer och kvalificerade tjänstemän på distans arbetar betydligt mer och längre än den 

övriga personalen. Det visade sig att chefer och kvalificerade tjänstemän är uppkopplade en 

längre tid, även i den utsträckningen att de varit uppkopplade under helger och på kvällen. 

Allvin nämner även att när man som anställd på en fast arbetsplats bär med arbetet hem 

indikerar detta att man ska arbeta mer utöver den vanliga kontorstider (Allvin, 2006, s. 121). 

 

Utöver detta finns det en bristande socialisation under distansarbetet med kollegor och chefer. 

Därför anordnar arbetsplatsen en rad gemensamma aktiviteter som Allvin (2006) presenterar 

som personalbefrämjande aktiviteter, som exempelvis kan innefatta friskvård, pubkvällar, 

yogaträning gemensamt och mycket mer. Dessa aktiviteter skapar arbetsgivaren för att kunna 

tillfredsställa en rad privata och sociala behov på arbetstid.  

Eftersom distansarbetet individualiserar personerna gör detta att samarbetet i organisationen 

blir mer personbundet. Detta innebär att social kompetens och personkemi blir avgörande för 

samarbetet mellan de anställda. Denna intima relation mellan kollegor kan bli ett problem och 

skapa personliga konflikter. I och med att arbetaren själv väljer vem man vill samarbeta och 

dela sin information med innebär det att andra människor i personalgruppen utestängs på icke 

grundade skäl, och kan bero på att de endast inte “passar in i gruppen” (Allvin, 2006, s. 

121–122). 

 

Eftersom arbetet och övrigt liv lätt flyter samman under distansarbetet finns det två vanliga 

sätt att dela upp dessa två dimensioner. Det vanligaste tekniken att använda sig av enligt 

Allvin (2006) är att dela upp tid och rum. Vilket innebär att man delar upp tiden i arbetstid 

och övrig tid, där man skiljer på exempelvis helger som övrig tid och vardagar under en viss 

tid som arbetstid. Ett annat sätt är att skilja på rum, vilket man kan göra genom att fördela en 

plats där man utför sitt arbete (exempelvis kontoret för de som arbetar på fast arbetsplats eller 

skrivbordet i sovrummet för den som arbetar hemifrån). Man skiljer på rum eller platser där 

man utför sitt arbete samt arbetsfria utrymmen. I studien som Allvin presenterar i sin bok var 

det flera av de som blev intervjuade inte kunde distansera sig från arbetet när de var hemma 
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med familj, de kunde inte koppla bort arbetet oavsett om de ville eller inte. För att kunna 

lämna arbetet behövde de en annan aktivitet som tydligt gjorde så att tankarna på arbetet 

försvann, dessa aktiviteter kunde vara saker som att gå på gym, workout, träffa privata vänner 

etc. Vad som tidigare uppfattades som arbetstid, familjeliv samt privata livet har alltmer 

luckrats upp där gränserna har blivit mer diffus och oklar. Med marknadens expandering och 

teknologins utveckling och mellan vad som anses privat från arbete blir alltmer 

gränslöst (Allvin, 2006, s. 123-125). 

2.6 Yrkesmässig stress, människan och individuella egenskaper 

Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden kan enligt Finney Stergiopoulos, Hensel, Bonato och 

Dewa (2013) orsaka olika former av yrkesmässig stress. Yrkesmässig stress är associerad 

med organisatoriska livet och är ett svar på den arbetsmiljö som fysisk, psykologisk eller 

kontextuellt förändrar individens välbefinnande eller säkerhet. Organisatoriska stressfaktorer 

i kombination av individuella egenskaper kan påverka stress resultatet. Enligt Finney m.fl. 

(2013) menar de att stressfaktorer på arbetet uppstår på grund av obalans mellan de krav som 

ställs på individer och deras förmåga att hantera detta. Långvariga negativa effekter i 

yrkeslivet kan därför ge upphov till ökad utbrändhet, stress, minskad arbetstillfredsställelse, 

ökad negativ humör, psykisk ohälsa samt ökad sjukfrånvarodagar (Finney m.fl., 2013).  

2.7 Stress och arbetslivet 

Ytterligare ett sätt att se hur flexibiliteten kan resultera i stress är enligt Finney mfl. (2013) 

som utgår från Cooper & Marshalls artikel occupational sources of stress (1976). Cooper & 

Marshalls (1976) menar att förmågan att interagera eller anpassa sig till organisationens 

kultur, värderingar och normer är faktorer som kan påverka stress på arbetet. En av 

stresskällorna är relaterad till yttre faktorer som relationer och händelser. Några få exempel 

på externa faktorer är; familjeproblem, ekonomiska svårigheter och oanade eller oförutsedda 

händelser (livskriser). Cooper & Marshall har skapat en modell som kategoriserar 5 faktorer 

av arbetsplats specifika stresskällor inom en organisation. Dessa är:  

1. Stressorer som är inneboende i arbetet och betyder ofta brist på egenskaper eller 

kunskap som ökar svårigheten att utföra sitt arbete. I denna kategori ingår även 

arbetsbelastning. 
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2. Rollkonflikt och tvetydighet. Med rollkonflikt menas när motstridiga krav ställs på 

medlemmen medan rolltvetydighet uppstår när arbetsuppgifter och förväntningar som 

ställs på den anställde är oklara.  

3. Karriärutveckling, som används för att omfatta de faktorer som påverkar framtiden för 

en anställd inom en organisation som befordran, arbetssäkerhet och ambition. 

4. Relationer på arbetet. Här syftas interaktion och samspel mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.  

5. Organisationens struktur och klimat (Cooper & Marshall, 1976).  

Enligt Finney m.fl (2013) är den sista kategorin av arbetsspecifika stressfaktorer som utgår 

från hur strukturen i organisationen påverkar arbetstagaren. Här inkluderas anställdas grad av 

beslutsbredd (självbestämmande), organisationspolitik och kommunikation mellan 

organisationen och personalen (Finney m.fl., 2013). 

2.8 Faktorer som leder till utbrändhet 

En effekt av stress kan vara utbrändhet, i artikeln Six areas of Worklife beskriver författarna 

Leiter & Maslach (1999) sex olika faktorer för utbrändhet. Dessa faktorer är: 

1. Stor arbetsbelastning och för liten återhämtning:  

Med för stor arbetsbelastning syftar författarna på att det inte finns en möjlighet för 

återhämtning. Människor som saknar tid och stöd för återhämtning efter ett krävande arbete 

är i större utsträckning utsatta för kronisk utmattning. När människan regelbundet överskrider 

gränserna sker allvarliga problem med utmattning.  

2. Bristande kontroll över sitt eget arbete 

Författarna syftar på att otydlighet i rollfördelning och rollkonflikter är den viktiga aspekten 

av bristande kontroll. Rollkonflikter antyder ofta att det finns kontrollproblem i 

organisationen. När man upplever rollkonflikter i sitt arbete kan individer inte använda sig av 

effektiv kontroll i sitt arbete, detta påverkar även individens möjlighet att prioritera och 

engagera sig helt i sitt arbete. 

3. Brist på erkänsla 

Detta syftas på att arbetets belöningar dvs, pengar eller sociala belöningar inte är jämförbart 

med insatsen av arbete individen uppfattar att det den utför. 

4. Bristande arbetsgemenskap 

En bristande upplevelse av arbetsgemenskap och utanförskap kan vara en triggande faktor till 

utbrändhet.  
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5. Orättvisor 

Med orättvisor menar anställda att de ofta kan uppleva orättvisor när de inte får uttrycka sin 

uppfattning och påverka beslut. En viktig faktor är även att behandlas med vördnad.  

6. Värderingskonflikter 

När arbetsgivarens värderingar skiljer sig från arbetarens värderingar kan den bristande 

överensstämmelsen göra att den anställda minskar sitt engagemang. Vilket även detta kan 

vara en faktor till utbrändhet på arbetsplatsen (Leiter & Maslach, 1999). 

3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras teorier för att förstå studiens empiri. Den första delen av kapitlet 

kommer att behandla teorier kring, disciplin, kontrollsamhället samt krav och 

kontrollmodellen. Senare del går in på emotionella upplevelser och slutligen presenteras 

arbets- och familj teorin.  

3.1 Disciplin  

Enligt Foucault (2017) är disciplin ett samlingsnamn av yttre mekanismer som skapades för 

att ge liv åt den ordning och kontroll som sker inom ett samhälle. För att kontrollera någon 

eller någonting måste det finnas förutsättningar för att kunna övervaka. Det måste finnas 

tekniska medel och verktyg som skapar möjligheten att observera. Med detta kan man 

sammanfatta Foucaults (2017) teori att betydelsen av disciplin är skapandet av organiserade 

system som tillåter vissa rörelser eller egenskaper under uppsikt av kontrollerade 

anordningar. Det är ett maskineri som håller människan inrutad inom ett system av 

kontrollerade bevaknings tekniker. För att disciplin ska fungera enligt Foucault (2017) måste 

sådan maktutövning vara fullt synliga. De måste betraktas som sanna och existentiella för 

människokroppen. När väl idén blir existentiell blir disciplinära systemet en levande 

organism som bestraffar samtidigt som den belönar. Den disciplinära belöningen eller 

straffsystemet har en funktionell betydelse som ska förhindra att någon eller någonting 

avviker från ordningen. Detta innebär att disciplin är handlingskraftig och visar vad som är 

ont-gott, bra-dålig, förbjudet-icke förbjudet samt rätt eller fel. Disciplinära mekanismen 

skapar en förståelse hos människan och att denne kommer att betygsättas vid bra uppförande 

och prestation. Detta betyder enligt Foucault (2017) samtidigt att om människan blir 

medveten om dessa existentiella dubbla mekanismer i vår tillvaro, kommer denne per 

automatik att konstant vilja nå och sträva efter acceptans och belöning. Disciplin är med 
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andra ord ett begrepp som är en uppfinning som är skapad av mänsklig logik (Foucault, 2017, 

s. 176, 180, 191–200).  

3.2 Kontrollsamhälle 

Med en utgångspunkt av Foucault (2017) teori har Deleuze (1992) en alternativ tolkning av 

disciplin. Enligt artikeln Postscript on the Societies of control (1992) av Gilles Deleuze, 

menar författaren att kontrollsamhället har successivt ersatt det disciplinära samhället. 

Deleuze (1992) menar att det fortfarande finns disciplinära samhällsformer som Foucault 

(2017) även beskriver som exempelvis; fängelse, sjukhus, fabrik, skola och familj för att 

nämna några av dem (Foucault, 2017, s. 294–295, 308–316).  

Författaren Deleuze (1992) menar att förändringen i samhällsutvecklingen ligger framförallt 

på det tekniska systemet som präglar vår vardag. I ett kontrollerat samhälle menar Deleuze 

(1992) att teknologin tillhandahåller information om varje enskild medborgare. Samhället 

erbjuder i allt större utsträckning tekniska lösningar där lagrad information i sin tur används 

som en styrmekanism som övervakar och kontrollerar människokroppen. Deleuze (1992) 

menar att samhället har ett nytt dominanssystem och delar in samhället i maskiner. Ett 

konkret exempel är arbetslivet som bör ses som en arbetsmaskin. Inom denna kategori finns 

arbetstagare som arbetar på distans. Om man som arbetare lämnar in uppgifter i tid, är 

uppkopplat via digitala verktyg samt tillgänglig via telefon, datorer etc, kategoriseras den 

anställde som en god medarbetare. Dessa digitala verktyg används enligt Deleuze (1992) som 

en utövning av kontroll från din arbetsgivare (Deleuze, 1992).  

3.3 Krav och kontrollmodellen 

För omkring trettio år sedan utvecklade amerikanen Robert Karasek en modell som skulle ta 

reda på hur hjärt- och kärlsjukdomar kunde kopplas till vissa yrken, och koppla detta till den 

kravbild och kontrollbild arbetarna hade i sin vardag. Karasek utvecklade sedan modellen (se 

figur 1) tillsammans med svenska Töres Theorell (Karasek & Theorells, 1990). Karasek och 

Theorells modell; krav och kontrollmodellen. Denna modell är byggd för att kunna förklara 

den obalans som är betydelsefull för negativa hälsoeffekter av stress kopplat till arbetslivet 

(Stressforskningsinstitutet, 2020). Karaseks och Theorells (1990) utgångspunkt i modellen är 

att människans upplevelse av arbetsvillkor är kopplat till kraven som arbetet ställer och 

möjligheten människan har att kontrollera sitt eget arbete. Deras modell är en kombination av 
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höga respektive låga yttre krav och hög respektive låg egenkontroll. Genom detta kan man 

dela in arbetet i fyra olika typer; avspända, spända, aktiva samt passiva arbeten. Utöver dessa 

fyra kategorier finns även en stressdiagonal respektive en aktivitetsdiagonal. Desto längre ut 

ett arbete befinner sig på stressdiagonalen, desto större risk för ohälsa medan desto längre ut 

på aktivitetsdiagonalen ju bättre hälsa upplever arbetaren. Den mest skadliga kombinationen 

är höga krav och låg egenkontroll (Allvin, 2006, s. 139–142; Karasek & Theorells, 1990). 

 

 

Figur 1: Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell Aronsson, Gunnar (1990) 

 

De ovanstående celler (se figur 1) kan i sin tur delas in i olika typer av arbeten, som benämns 

som dåliga och goda arbeten. Det goda arbetet, som benämns “aktiva” innehåller arbeten som 

har höga krav respektive hög egenkontroll samt högt socialt stöd (se figur 2). Anställda som 

får hög grad av socialt stöd (emotionellt, instrumentellt respektive värderande), är arbeten 

med innehåll av uppskattning, belöning och feedback. Här värderas den anställde av både 

ledningen och kollegor. Höga arbetskrav och låg egenkontroll har de anställda vars 

arbetsuppgifter inte hinner avslutas, de som får fysiska besvär samt de med repetitiva och 

monotona arbetsuppgifter. De anställda som har hög egenkontroll är de som oftast får 

utrymme för att kunskapsutvecklas samt får möjligheten att använda sina idéer, egenskaper 

och erfarenheter i arbetet. Inom denna sektion har den anställde en hög grad av eget 

beslutsfattande. Med dåliga arbeten (spända och passiva arbeten) menas de som har ett 

högstressarbete samt isolerat högstressarbete respektive passiva arbeten samt isolerat passiva 

arbeten. Dessa arbeten har höga krav och låg egenkontroll respektive låga krav och låg 

egenkontroll. Den farligaste är de arbeten vars arbetsgivaren har höga krav, den anställde låg 

egenkontroll med avsaknad av socialt stöd (Eriksson, 2007). 
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Figur 2: Typer av arbeten enligt Karaseks & Theorells modell (1990) 

 

3.4 Emotionell upplevelse 

Enligt Pollock, McCabe,Southard & Zeigler-Hill (2016) är känsloupplevelse ett tillstånd som 

förklaras utifrån två dimensioner. Upplevelser av känslor är enligt Pollock en blandning av 

olika erfarenheter som präglar våra liv. Känslor, är ett subjektivt tillstånd och ett svar på yttre 

faktorer som präglar människans vardag. Dagligen utsätts människor för olika former av 

utmaningar; kontextuella, - sociologiska och, -/eller fysiologiska förändringar. Dessa är 

element som kan ge upphov till olika former av känsloupplevelser (Pollock m.fl., 2016). 

Enligt Cole, Michel & Teti (1994) är en liknande benämning på känslor; emotionella 

upplevelser. Emotionella upplevelser kan både ge upphov till negativa och positiva effekter. 

Enligt Cole m.fl. (1994) regleras känslor genom att upplevelsen och uttrycket av känslor kan 

moduleras för att möta de kontextuella krav som ställs på individen (Cole m.fl., 1994). Enligt 

Hochschild (2012) är upplevelsen av känslor och känslouttryck situationsbundna, en form av 

skrivna och oskrivna regler. Känslor och känslouttryck är därför inte individuella utan 

formade av kontexten samt av de normer och regler som finns i samhället (Hochschild, 2012, 

s. 56–62). 

Enligt McGuire (2010) har emotionella regler ett starkt samband med emotionellt arbete. 

Emotionellt arbete innefattar den regleringsmekanism där känslor som uttrycks skiljer sig åt 

från det människan upplever. Känslor, upplevs när något eller någonting avviker från det 

värdegemensamma sociala och kulturella förväntningar. Ett nära besläktat begrepp till 

emotionellt arbete är emotionell andlighet. Emotionellt arbete är enligt McGuire (2010) en 

regleringsmekanism som triggas igång utifrån en subjektiv erfarenhet, en upplevelse inifrån. 

Den är unik, personlig samt privat och väldigt individuell. Med andlighet däremot menas 
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snarare hur yttre faktorer såsom organisationens interna kultur reglerar, manipulerar och 

kontrollerar individens andlighet för organisatoriskt ändamål. Här är det snarare frågan om 

hur organisatoriska medlemmarnas andlighet kommodifieras, kodifieras och regleras för att 

medlemmarna ska inskolas i organisationens normativa och värdegemensamma kultur. 

McGuire menar att precis som emotionellt arbete är andligt arbete något positivt, både för 

organisationen och dess medlemmar så länge denne upplever arbetskraften något som 

befriande, rolig och givande. Det är när medlemmens personliga värderingar och normer 

(erfarenheten) hamnar i konflikt med organisationens kulturella förväntningar där påföljden 

kan leda till ökad spänning, minskad arbetstillfredsställelse samt stress (McGuire, 2010). 

Inom moderna industrin menar Alvesson och Willmott (2002) att den organisatoriska 

regleringen utgår från att organisationer utvecklar självbilder för att anpassa individen efter 

ledningens definierade mål. Den modernare organisatoriska ledningsstrategier orienterar 

människans känslomässiga upplevelse – hopp, rädsla och ambitioner snarare än att 

omdefiniera deras beteende direkt (Alvesson & Willmott, 2002). 

3.5 Emotionell dissonans 

I enlighet med McGuire (2010) beskriver Hochschild (2012) känslor som ett komplex ämne, 

speciellt inom det organisatoriska livet. Känslor inom organisationer kan inkludera; känslor 

på jobbet, känslor mot arbete och, -/eller känslor med arbete. Svårigheter med emotionell 

reglering är att anpassa dessa känslor till kontextuella krav. Att bearbeta, kontrollera och 

styra sina känslor i en viss riktning benämns som emotionellt arbete. Känsloarbetet kan även 

skapa en form av emotionell dissonans. Emotionell dissonans framkallas när känslor som en 

person måste uttrycka till skillnad från det som faktiskt upplevs (Hochschild, 2012, s. 38–42). 

Vid brist på förmågan att reglera samt förmågan att kunna styra om sina känslor kan i sin tur 

begränsa eller hindra individen att uppnå sina mål (Paulus, Vanwoerden, Norton & Sharp, 

2016). Under vissa omständigheter kan känslomässiga regleringsmekanismer äventyra eller 

försämra mänsklig funktionalitet. Medlemmar som följer organisationens institutionella 

normer och värderingar är därför mindre benägna att uppleva ökad dissonans. Andra faktorer 

som kan påverka känslomässig dissonans är enligt McGuire (2010) mängden jobbkontroll 

eller autonomi som en organisationsmedlem har eller önskar samt frekvensen och 

mångfalden av det nödvändiga emotionella arbetet (McGuire, 2010). Individens förmåga för 

att reglera känslor varierar. Enligt Cole m.fl (1994) kan variationen och graden av förmågan 

att reglera och styra om sina känslor klassas som personliga egenskaper (Cole m.fl., 1994). 
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För att producera rätt sinnesstämning menar Hochschild (2012) att människan behöver aktivt 

anstränga sig för att framkalla eller undertrycka känsloupplevelser. När människan inte kan 

anpassa det som upplevs med rätt sinnesstämning kommer det undermedvetna att börja 

anstränga sig för att bearbeta, omdefiniera samt omstrukturera den aktuella 

känsloupplevelsen. Att de yttre känslouttrycken hamnar i konflikt med den inre 

känsloupplevelsen kräver någon grad av emotionellt arbete. Ett sätt att bearbeta denna 

känslomässiga konflikt är genom yt och djupgående emotionellt arbete. Med ytlig emotionell 

handling menar Hochschild att det som kroppen visar än det man egentligen känner. Genom 

ett yt-agerande försöker personen genom det yttre visa en slags känsla, exempelvis att klistra 

på ett leende eller att skratta. Den andra varianten innebär att man aktivt anstränger sig eller 

försöker kontrollera sina känslor för att hamna i ett annat känslomässigt läge än vad man gör. 

Ett djupagerande innebär däremot enligt Hochschild ett försök att förmedla fram en känsla 

genom visualisering. Storleken av emotionell dissonans och graden av emotionellt arbete 

beror delvis på vilken typ av institution människan befinner sig i, samt hur väl man klarar av 

att bemästra den aktuella kontext, miljö eller sociala sammanhang (Hochschild, 2012, s. 

40–42).  

3.6 Work/family border theory  

Work/family theory är en teori av Clark (2000) som förklarar hur individer hanterar balansen 

och avgränsningen mellan familj- och arbetsliv. Det centrala i teorin är att arbete och familj 

tillhör två olika sfärerna eller vad Clark benämner som domäner. Clarks teori liknar dessa två 

domäner som två helt olika länder. Man kan exempelvis tydligt skilja på ordförråd, vad som 

är accepterat beteende i den ena domänen i jämförelse med det andra. Vissa har tydliga och 

raka gränser mellan arbets-domänen och familje-domänen, medan andra kan dessa vara lite 

mer otydliga. Det är alltså individen själv som formar dessa världar det gör individen genom 

att forma vart gränserna ska gå. Clark beskriver tre olika typer av gränser: fysiska gränser, 

tidsgränser och psykologiska gränser. Den fysiska gränsen mellan arbetsliv och privatliv 

enligt Clark kan vara väggarna runt dig på din arbetsplats, likt så kan väggarna av ditt hem 

vara en tydlig gräns för vilken domän du befinner dig i. Tidsgränserna enligt Clark kan vara 

exempelvis bestämda arbetstimmar, när du ska avsluta din arbetsdag detta gör att individen 

tydligt kan skilja på arbetstid och familjetid. Den psykologiska gränsdragningen är skapad av 

individen själv. Individen anpassar sina tankemönster, beteendemönster och känslor beroende 

på vilken domän de befinner sig i.  
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Clark beskriver begreppet genomtränglighet, hur lätt det är för att dessa domäner ska inkräkta 

på varandra. Detta blir extra tydligt för individer som arbetar hemifrån. Personer som kan ha 

utsett en plats för att utföra sitt arbete, exempelvis ett hemmakontor. Detta gör då att 

individen utser detta rum till att tillhöra sin arbets-domän och allt utanför tillhör 

familje-domänen. Problemet med detta är att gränsdragningen är enligt Clark genomtränglig. 

Eftersom familjemedlemmar är vana att få gå in och ut samt prata med personen. Detta gör 

att det blir svårt att skilja på de olika domänerna, och resulterar i ett så kallat “spill over”. När 

individen stöter på problem i gränsdragningen mellan de olika domänerna sker vad Clark 

benämner som blending/blandning. Med blending innebär det att gränserna börjar bli så 

otydliga mellan de olika domänerna vilket resulterar i att man inte kan särskilja på 

arbets-domänen eller familje-domänen (Clark, 2000).  

 4. Metod 

I detta kapitel kommer studiens metodval att presenteras. Metoddelen beskriver och 

diskuterar studiens undersökningsmetod, urvalsprocess, tillvägagångssätt samt 

databearbetning. Metoddelen kommer även att diskutera studiens reliabilitet och validitet 

samt etiska överväganden.  

4.1 Val av metod 

I studien har det använts en kvalitativ textanalys. Kvalitativ textanalys är en forskningsmetod 

som fokuserar på språkets egenskaper som kommunikation med uppmärksamhet på textens 

innehåll eller kontextuella innebörd eller mening (Bryman, 2018, s. 61). Det finns olika 

analystekniker för att granska en text (Hsieh & Shannon, 2005). Vilken frågeställning, tema 

eller område som studeras kommer styra vilken(a) metod(er) som är lämpliga (Richards, 

2005). 

Några väsentliga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är att kvalitativa 

studier är mer fokuserade på den kontextuella förståelsen där deltagarnas uppfattning är av 

värde för studiens resultat. Kvalitativa studier baserar sin forskning på mer begränsade 

områden. De är mer mikroinriktade på sociala samspelet mellan ett mindre antal människor 

eller områden. Avslutningsvis ger kvalitativa studier en större utrymme för flexibilitet 

(Bryman, 2018, s. 467–470, 484–485).  
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Syftet i vår studie var att skapa en större förståelse av hur anställda upplever distansarbetet 

som den nya arbetsformen. Vi har valt ett tillvägagångssätt som även kan benämnas som 

deduktivt teoretiskt angreppssätt. Detta innebär att forskaren använder en riktad eller ett 

direkt kvalitativt tillvägagångssätt som innebär att studien börjar analysen med en teori 

och/eller relevanta forskningsresultat som vägledning för sin frågeställning, forskningsdesign 

och metod. Detta förutsätter att forskningsprocessen följer ett kodningsschema och tekniker 

där forskaren i förväg skapat de mönster eller egenskaper man är intresserad av (Hsieh & 

Shannon, 2005). Avslutningsvis kan metoden i studien sammanfattas som; kvalitativ direkt 

och/eller riktad innehållsanalys med deduktivt tillvägagångssätt med fokus på det subjektiva.  

Det finns många olika kodningsmetoder för att analysera ett material. Deduktiv 

kodningsmetod är ett förfaringssätt som visar att den initiala kodningen har skapats före all 

data har samlats in (Bryman, 2018, s. 46–50). Sammanfattningsvis har undersökningen följt 

Lindgren´s (2014) tre steg i analysprocessen;  

1. Reduktion av data (kodning) 

2. Presentation av data (tematisering) 

3. Slutsatser och verifieringar (summering) (Lindgren, 2014, s. 33–34) 

Den metod som används inför datainsamlingen beror främst på forskningens frågeställning, 

och på den utformningen av forskningsdesign och teknik. Vilken miljö eller 

forskningsområde som är av intresse kan till och med begränsa eller hindra vissa val av 

metod(er) (Bryman, 2018, s. 24).  

Med den aktuella pandemin och myndigheternas sociala restriktioner, som till exempel. 

social distansering, har användningen av olika metoder blivit begränsade. Det gör 

möjligheten att studera människan i sociala sammanhang svårare. Definitionen av 

distansarbete förutsätter att den urval av människor som är av intresse är separerade och mer 

isolerade från ett större kollektiv och ett socialt sammanhang. Myndigheternas nya 

samhällskrav och miljöbestämmelser är dessutom andra faktorer som begränsar eller t.o.m. 

hindrar utförande av deltagande observation inklusive gruppintervjuer som metod 

(Folkhälsomyndigheten, 2020c).  
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4.2 Urvalsprocess och tillvägagångssätt 

Utifrån ett strategiskt urval har administrativ personal inom Uppsala universitet och campus 

Gotland valts ut. Anledningen till att administrativ personal ingick i vårt urval var främst för 

att de har fasta arbetsplatser och regelbundna kontorstider. Efter detta skickades 

informationsbrev (se bilaga 2) ut till enhetschefer samt gruppchefer och förfrågan om de ville 

lyfta frågan vidare till sin personal. I informationsbrevet beskrevs bl.a. studiens syfte, vilka 

som kommer ha tillgång till materialet samt att intervjun kommer spelas in, transkriberas, 

samt anonymiseras. Detta resulterade i att personalen från institutionerna fick i uppgift att 

kontakta oss ifall de ville delta i studien. Studien har grundat sig på 10 intervjuer och dessa 

bokades upp via mailkontakt. I och med den pågående coronapandemin genomfördes alla 

intervjuer via det digitala verktyget Zoom. Ett verktyg som redan används inom Uppsala 

universitet. Utförandet av intervjuerna valdes att hållas via detta verktyg för att de anställda 

redan har kunskap om detta verktyg, i och med att de använt sig av detta under distansarbetet. 

Intervjuerna varade i cirka 45-55 minuter. I början av varje intervju påminns informanterna 

återigen om det som stått i informationsbrevet (se bilaga 2) där syftet med studien återigen 

återgavs. Före inspelningen informerades informanterna om medgivande om tillåtelse av 

inspelning av intervju. Här informerades även att intervjun kunde närsomhelst avbrytas om så 

önskades (Bryman, 2018, s. 243, 496, 498). 

Den analysteknik som ligger till grunden för studiens upplägg har kvalitativa egenskaper där 

data samlas in främst genom intervjuer. En intervju är en metod som innefattar något slags 

utbyte av information mellan informanten och forskaren. Det är ett sätt att få fram 

information om vad informanten har för normer, värderingar och åsikter. Ett sätt att ta reda på 

anställdas upplevelser i relation till distansarbetet är att fråga deltagarna om deras åsikter, 

attityder och känslor.  

Det finns två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer; semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Denna studie har använt sig av en semistrukturerad intervjuform. 

Med en semistrukturerad intervju följer forskaren ett s.k. frågeschema med specifika teman 

eller frågor som ska beröras. Detta kallas även för en intervjuguide (se bilaga 3). En intervju 

kan omfattas av slutna och/eller öppna frågor. Fördelen med frågor är att de är flexibla och 

skapar en större möjlighet att utforska nya områden eller fenomen som forskaren inte är insatt 

i  (Bryman, 2018, s. 315–317, 561–565). 
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Eftersom studien är kvalitativt med deduktivt förhållningssätt har grunden till frågorna 

konstruerats med hjälp av krav och kontrollmodellen som är skapad av Karasek och Theorell 

(1990) se figur 1 samt Six areas of Worklife av författarna Leiter & Maslach (1999). Det är 

med hjälp av dessa modeller vi har haft som utgångspunkt när vi skapade vår intervjuguide 

(se bilaga 3). Med hjälp av dessa modeller har vi kunnat dra relevanta slutsatser i relation till 

distansarbetets påverkan på anställda och deras åsikter, känslor och attityd till den aktuella 

situationen.  

Innan man analyserar sina data måste materialet alltid av något slag bearbetas, omkodas och 

transkriberas till en analyserbar text (Bryman, 2018, s. 31). Strategin i studien är att i första 

hand identifiera och kategorisera förekomsten av ett visst fenomen. Huvudtanken med 

undersökningens syfte och frågeställning var att få information om emotionella och,-eller 

känslomässiga upplevelser.  

För att genomföra intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 3) med fokus på tre 

huvudområden. I den första delen av intervjun lyftes de praktiska erfarenheterna om 

organisationen och arbetslivet före distansarbetet. Under den nästkommande delen av 

intervjun lades mer fokus på den aktuella perioden som informanten arbetar på distans, d.v.s. 

inte är på sin ordinarie arbetsplats. Under den sista delen av intervjun lades mer fokus på det 

subjektiva d.v.s. på informantens tankar, åsikter, känslor, personliga upplevelser och 

hantering av den aktuella arbetssituationen. Båda medförfattarna till denna studie deltog på 

alla intervjuer, men den ena medförfattaren valdes ut till att ha huvudansvar över att ställa 

frågorna, och den andra la till följdfrågor ifall något behöver förtydligas eller ifall mer 

information behövdes. 

De insamlade intervjuerna transkriberades med hjälp av programmet Audacity, som är ett 

dataprogram som kan användas för att spela upp intervjun i långsammare tempo samt ger 

möjligheter att pausa ljudfiler på ett effektivt sätt. Transkriberingen skedde direkt efter varje 

intervju och sedan började kodning och tematisering av materialet. 

4.4 Databearbetning och kodning 

Eftersom undersökningens syfte var baserad på informantens känslomässiga och,-/eller 

emotionella upplevelser prioriterades inte kroppsspråket i första hand, utan främst på de 

fraser, ordval och formuleringar som uttrycktes i intervjun. Tanken var att i första hand 

markera all text som vid första intryck verkar representera en emotionell reaktion. Nästa steg 
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i analysprocessen var att koda materialet med hjälp av det förutbestämda kodningsschemat. 

Resterande text som var kvar granskades ytterligare och fick en ny kod. Den initiala 

kodningen utgick i första hand av texter som “sticker ut” eller som har en relevant betydelse 

för det centrala huvudtemat. Därefter granskades texten ytterligare för att finna “ord” som 

ingick i våra underkategorier. Slutmålet var att uppnå en mättnadsgrad av textmaterialet. Det 

vill säga när inga nya upptäckter och analyser behöver genomföras. Målet med mättnaden är 

att det förutsätter att materialet inte ifrågasätts och behöver revideras på något sätt (Lindgren, 

2014, s. 34-40). 
 

En metod som var behjälplig inför kategoriseringen var användningen av 

kommentarsfunktionen. Användningen av kommentarsfältet i det analyserbara textmaterialet 

används för att lyfta fram de mer implicita (latenta) känslouttryck och upplevelser. Med 

implicit menas det underliggande i texten som inte direkt uttalades eller syntes (David & 

Sutton, 2016, s. 274). Kommentarsfunktionen har även bidragit till att underlätta 

kategoriseringen av gemensamma mönster och faktorer som bedöms vara betydelsefulla.  

Intervjuns huvudfokus var att i första hand tematisera känslomässiga reaktioner d.v.s. de ord 

eller fraser som har en emotionell betydelse i relation till distansarbetet (se bilaga 1). Varje 

term eller uttryck samt specifika ord som uttalades som signalerar en form av emotionell 

känsla kodades i lila överstrykningsfärg. Därefter har materialet kategoriserats till två 

ytterligare huvudteman, det ena med fokus på nackdelar med distansarbetet. Det är de texter 

som har en röd överstrykningsfärg. Detta är en viktig kategorisering då studien vill ta reda på 

ifall informanten upplever förändringen i sin arbetssituation negativt. I det andra ligger fokus 

på fördelarna med distansarbetet, och har markerats med grön överstrykningsfärg. 

Ytterligare en kategorisering finns för att urskilja om informantens yttrande speglar uttalande 

utifrån den tidigare erfarenheten av arbetsformen eller om uttalanden återspeglar känslor i 

samband med den nya arbetsformen. Fördelarna med fasta arbetsplatsen har grön text som 

indikerar positiva upplevelser/erfarenheter samt röd text som speglar de negativa 

upplevelser/erfarenheter. Utöver de ovan nämnda färgkategorierna, lyftes även förbättrade 

och/eller försämrade arbetsvillkor fram. Dessa fick färger i blå nyans i kodningen. För att 

avidentifiera samt bibehålla anonymitet har varje text, mening eller fraser som kan riskera 

avslöja informanternas identitet markerats med svart överstrykningsfärg.  
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4.5 Reliabilitet och validitet 

Begreppet validitet och reliabilitet är viktiga begrepp som används i vetenskapliga studier. 

Med validitet i en kvalitativ undersökning indikerar på studiens tillförlitlighet. Det finns 

skillnader i validitet mellan kvalitativa och kvantitativa studier. När det gäller kvalitativ 

forskning ska studien bedömas utifrån dess tillförlitlighet och äkthet (autenticitet). Enligt 

Bryman (2018) består tillförlitligheten av fyra delkriterier; 1) Trovärdighet, att säkerställa och 

bekräfta resultatet genom olika tekniker som triangulering eller informantvalidering. 2) 

Överförbarhet, att frågeställningen tema är producerad med fylliga redogörelser och 

detaljerade beskrivningar. 3) Pålitlighet, att forskaren ska säkerställ att fullständiga 

redogörelser för alla faser av forskningsprocessen finns tillgänglig. 4) Möjlighet att styrka 

och konfirmera, att forskaren helt enkelt har agerat i god tro utan att låta personliga 

värderingar och åsikter påverka studiens resultat eller utförande. Ett sista kriterium är att 

mängden data och den information som samlas in bör vara tillräcklig för att kunna dra 

relevanta slutsatser (Bryman, 2018, s. 75, 467–470). 

 

Enligt Bryman (2018) innebär intern reliabilitet att samtliga författare som medverkar i en 

studie kommer överens om hur de ska tolka det de ser och hör. För att uppfylla detta krav, har 

medförfattarna båda suttit med vid varje intervjutillfälle. Varav den ena medförfattaren har 

transkriberat och den andra författaren har kodat. Detta har i sin tur varvats mellan författarna 

och diskuterats vidare för att nå gemensamma tolkningsgrund (Bryman, 2018, s. 465–467). 

 

Intern validitet handlar istället om hur väl forskarens slutsatser och resultat överensstämmer 

med de teoretiska idéer och tidigare studier forskaren utgår ifrån. Aktiv delaktighet samt 

forskarens noggrannhet är faktorer som kan säkerställa en hög grad av överensstämmelse 

mellan begrepp, tidigare forskning samt observationer (Bryman, 2018, s. 465–467, 208).  

4.6 Etiska överväganden 

I en vetenskaplig studie bör alltid etiska överväganden beaktas. Det finns fyra grundläggande 

etiska krav för hur en vetenskaplig studie ska bedrivas för att skydda individer som deltar i en 

studie; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Bryman, 2018, s. 170 & Vetenskapsrådet, 2017) 
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För att kontakta potentiella deltagare skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) till samtliga 

enhetschefer inom Uppsala universitet inklusive campus Gotland. Detta var ett sätt att 

framföra de etiska aspekterna med bland annat att materialet kommer att avidentifieras och 

att materialet kommer att transkriberas och därefter presenteras i framtida studier. Inför varje 

intervjutillfälle uppmärksammades det återigen vad syftet med undersökningen var och 

återigen belystes de etiska principer som kommer att tas hänsyn till i vår framtida analys och 

presentation. Informanten fick även information om att deltagandet var frivilligt och att det 

fanns möjligheter att avbryta medverkan om så önskades. Tanken med att informera 

informanterna om studiens syfte var för att uppfylla de etiska riktlinjerna som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det är 

ytterst viktigt att prioritera att man som deltagare i studien känner sig trygg samt eliminera 

osäkerhet. Ett ytterligare sätt att skydda identiteter och öka anonymitet är att informanterna är 

slumpmässig numrerade och inte i den numrerade ordningen som intervjutillfällena ägde rum.  

4.7 Metodreflektion 

I och med att intervjuerna skedde med hjälp av tekniska verktyg kan detta påverka 

deltagarnas naturliga framträdande samtidigt hämma eller hindra människans naturliga 

framförhållning. Eftersom den naturliga fysiska miljön försvinner leder detta till flera 

svårigheter. Utöver detta kan de tekniska verktygen krångla, och vid 4 av 10 intervjuer 

“hackade” Zoom verktyget vilket gjorde att vi tappade den röda tråden i intervjun, samt att 

vissa svar från informanterna försvann i och med dålig internetuppkoppling. Enligt Bryman 

(2018, s. 592-593) menar att svårigheter som kan uppstå under online intervjuer kan vara att 

forskaren inte kan veta ifall informanten distraheras av något då forskaren har en begränsad 

insyn i informantens miljö. Dock försökte detta motverkas genom att använda sig av 

webbkameror för att få insyn i miljön men också för att skapa en naturlig och så lik miljö som 

om vi hade utfört intervjuerna under fysiska besök.  

Utöver detta så kan de digitala verktygen i sig vara ett problem, vilket kan ställa till det för 

informanten. Att informanten ska ladda ner ett program och lära sig hur det fungerar för att 

ställa upp i studien. Fördelen är att vi hade förkunskap om att personalen på Uppsala 

universitet redan hade kunskap om det digitala verktyget Zoom, vilket gjorde att utförandet 

av en digital intervju, inte borde ha resulterat i att informanterna behövde ladda ner eller lära 

sig verktyget enbart för vår intervju. En annan fördel med online intervjuerna var att vi kunde 

inkludera campus Gotland vilket annars hade varit oåtkomliga i och med att vi inte befinner 
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oss på samma plats. I och med att intervjuerna skett online kan det ha gjort att personer deltog 

i studien i och med att de kunde medverka utifrån sina behov och sin egen tid. När 

intervjuerna sker online kan en stor fördel vara att de är online hemma hos sig själva. Detta 

gör att de i grunden befinner sig i en “anonym och icke hotande miljö” vilket kan göra 

informanterna mer bekväma under intervjun (Bryman, 2018, s. 594–595). 

Under studien hann vi även utföra en pilotstudie. I och med denna pilotstudie kunde 

relevansen av frågor i intervjuguiden ändras och förbättras inför den slutgiltiga 

intervjuguiden (se bilaga 3). Detta resulterade i att vi kunde ta bort en del frågor som inte 

kändes relevanta till studien i helhet, samt lägga till frågor där mer information från 

informanten behövdes.  

5. Resultat 

Detta kapitel kommer att presentera uppsatsens resultat utifrån det insamlade datamaterialet. 

För att underlätta för läsaren kommer en redovisning av våra informanter innan vi presenterar 

studiens resultat.Det första avsnittet kommer att belysa upplevelse av kontroll och 

övervakning. Därefter kommer sociala behov och resonemang om motivation, kreativitet 

samt effektivitet att lyftas fram. I sista avsnittet redogörs informanternas upplevelse av 

distansarbetets påverkan på arbetslivet och privatlivet. 

5.1 Presentation av informanterna 

I studien har tio personer intervjuats. Dessa informanter arbetar med administrativa uppgifter 

på Uppsala universitet inklusive campus Gotland. Alla informanter arbetar med 

administrativa uppgifter. Bl a med kursadministration, inom studie- och karriärvägledning 

och internationalisering. Några av de är kuratorer. Kontakten med studenterna skiljer sig åt 

beroende på arbetstitel, men de flesta har en nära kontakt med studenterna. Arbetsuppgifterna 

för studievägledarna är främst råd kring karriär och studieval. För kuratorerna som deltagit i 

studien består de dagliga arbetsuppgifterna av stödsamtal och olika former av workshops. 

Kursadministratörernas främsta uppgift är att beskriva utbildningen i olika databaser. För de 

informanter som arbetar inom internationalisering ligger fokus på utlandsstudier. Detta kan 

vara att skicka iväg samt ta emot studenter runt om i världen. Uppgifterna kan även bestå av 

att upprätthålla kontakt med partneruniversitet runt om i världen.  
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5.2 Teknik och kontroll 

Det är många saker som skiljer sig från att arbeta hemifrån i relation från den fasta 

arbetsplatsen, ett av dessa är nätverket i hushållet. Internetuppkoppling och IT är verktyg som 

idag är kritiska faktorer som gör att arbetet överhuvudtaget kan utvecklas, genomföras samt 

avslutas. Det förutsätter att anställda ska ha tillgång till en dator samt internetuppkoppling. 

När distansarbetet skulle införas fanns det informanter som i första hand reagerade på 

teknikens funktionalitet i hemmet. Den största oron var att vissa helt saknade internet hemma 

och vissa upptäckte att uppkopplingen inte var tillräcklig. Detta resulterade därmed även att 

arbetsbelastningen kunde ökas då nätet inte fungerade. Flexibiliteten att kunna återvända till 

kontoret fanns, men att man helst i den mån det gick skulle arbeta hemifrån. Detta gjorde att 

vissa problem kunde lösas pga att den fasta arbetsplatsen fortfarande var tillgänglig. Något 

som de anställda däremot inte hade lika stor kontroll över var nätets kvalitet  

IP10: “Ja! Jag hade inget internet hemma.  Så att min första tanke var vad ska jag göra där? Jag har inget 

internet!” 

IP5: “Alltså ett problem som kan va är att internet svajar emellanåt, nu när jag sitter hemma, jag hade alltså 
inte fiber” 

Internetuppkopplingens funktionalitet kan bero på flera faktorer. Dessa är om uppkopplingen 

fungerar smidigt och om flera personer i samma hushåll belastar nätet. Det som har blivit 

märkbart efter att distansarbetet infördes är att om nätet inte fungerar hos ena parten kommer 

detta påverka lika mycket för den vars nät fungerar bra. Eftersom nätet har en viktigare 

funktion idag än tidigare samt att den fungerar som ett socialt forum som involverar större 

grupp av människor, innebär detta att potentiella störningar kommer därför påverka alla i 

leden än vad det skulle ha gjort vid fysiska möten och socialisation. Störningar i teknologin 

påverkar människor i större omfattning idag än före distansarbetet.  

IP5:”Så det funkar ju jättebra, men det händer ju att det stänger av sig, någon gång ibland, och det är samma 
för andra hållet, den andra personen kan också ha dåligt internet” 

IP9: “Men när min man är hemma och har möte samtidigt, kan man märka att internet inte riktigt pallar men, 
ja det är smågrejer” 

Vid distansarbete ligger ett ansvar på att den anställde har en bra internetuppkoppling. Det 

gör att mer ansvar ligger på den anställde jämfört med tidigare där interna nätet var 

gemensamt för organisationen och under mer kontrollerade omständigheter. 
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IP6: “Man är ju sårbar på att det sättet jag har mitt vanliga bredband hemma som jag jobbar på, och i 
perioder är inte tele2 inte de bästa att ha och göra med…” 

Om tekniken fungerar är det oftast för givet att arbetet även fungerar i normala 

omständigheter. När frågor ställdes i relation till distansarbetet och arbetsbelastningen togs 

oftast de tekniska aspekterna upp, som en bidragande faktor till att arbetet försvårades eller 

ökade belastningen på dagen. Med distansarbetet blev samtliga arbetsuppdrag digitaliserade. 

Tillgängligheten via telefonsamtal har funnits tidigare. Eftersom alla former av sociala 

kontakter har digitaliserats gör detta att det ställs större krav på att tekniken ska fungera. 

IP7:”Det är klart att om det strular för den som sitter på andra sidan, blir det jättesvårt…det bygger ju på att 
de har någon form av teknisk kunskap….” 

Det blir tydligt att om teknologin inte fungerar upplever man en ökad arbetsbelastning. 

Exempelvis behövs tekniska kunskaper för att kunna arbeta hemifrån. Det gör att 

känsligheten att drabbas av högre arbetsbelastning är större än före införandet av 

distansarbetet. Idag är även risken större att flera drabbas samtidigt än tidigare. Om till 

exempel telefonen inte fungerade var åtminstone de fysiska mötena genomförbara. Eftersom 

majoriteten av fysiska möten är digitaliserade blir känsligheten för ökad arbetsbelastning mer 

påtaglig. Skulle telefonin inte fungera samtidigt som nätet krånglar blir arbetsbelastningen 

högre för den anställde än om samma hinder uppkom på den fasta arbetsplatsen.  

IP3:“Jag och min kollega skulle hålla en presentation och jag skulle vara med och prata. Så en timme innan 
var det något större problem och allt låg nere. Det var jätte stressande...det är massa människor som hade 
anmält sig till mötet…” 

Tanken med ökat införande av distansarbetet är att kunna genomföra sina arbetsuppdrag som 

tidigare. Vilket internet ger möjligheter till. Dock har detta lett till att den ökade 

användningen av digitala forum har istället försvårat arbetets genomförande. Detta beror 

såklart på vilken typ av arbetsuppdrag man har. Vissa uppdrag är mer anpassade för att 

genomföras via fysiska träffar snarare än genom digitala forum, och att vissa tekniska verktyg 

vars användning har ökat har kanske inte nödvändigtvis underlättat för arbetet. Även om det 

tekniska fungerade relativt bra kunde digitaliseringen ibland försvåra eller till och med 

begränsa arbetet.  

IP6:”...men det vi tvingats göra är ju att konstatera att Zoom är bra för att prata, men det är väldigt att jobba 
med varandra, svårt att producera något. Men som sagt det är lätt att prata om att jobba, men svårt att faktiskt 
jobba” 
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Fördelen med distansarbetet är att anställda har tvingats ta del av andra tekniska 

kunskapskrav. Zoom är ett verktyg som vissa ändå hade erfarenhet av, medans för andra blev 

det nya instrument och verktyg att ta del av inför distansarbetet. Något som universitet erbjöd 

var utbildningar som fanns tillgängliga för de som upplevde att de behövde extra stöd eller 

kunskap för att kunna hantera datorprogrammet Zoom. Majoriteten tyckte att det var bra att 

tillgängligheten fanns där universitetet erbjöd Zoomutbildning. Men något som genomsyrade 

intervjuerna var att flera var självlärda eller utbildade varandra.  

IP7:”...Och sen tror jag att vi va några som testade ganska snabbt liksom. Testade att ha möten med varandra 
bara för att se hur det fungerade, vi testade att bjuda in varandra och hur man skickade mail”  

Vissa av informanterna var redan väl bekanta med Zoom sedan tidigare. Andra kände till den 

relativt bra och hade vid enstaka tillfällen använt sig av Zoom, men fick i och med 

distansarbetet fördjupade kunskaper samt ökad användning.  

IP9:”...vi var ganska Zoom kompatibla. Vi var vana Zoom användare redan innan. Så vi har bara kopplat om 
helt. att våra interna möten också sker på Zoom. Vi har också skype men det är ju väldigt likt Zoom…”” 

Andra informanter menar att även om Zoom ändå var ett relativ nytt program var de ändå rätt 

vana vid digitaliserade möten sedan tidigare. Det som var gemensamt för samtliga 

informanter var att majoriteten ändå sedan tidigare hade erfarenhet av digitala möten med 

hjälp av andra former av digitaliserade kommunikativa instrument.  

5.3 Övervakning och kontroll 

Krav och förväntningar är element som ser olika ut beroende på vilken typ av arbete eller 

uppdrag som genomförs. Arbeten som inkluderar höga krav och hög egenkontroll är oftast 

arbeten där anställda har möjligheten att utvecklas samt kunna dela med sig av sina egna 

erfarenheter. Dessa förväntningar leder ju oftast till att anställda förväntas lösa de praktiska 

problem som följer med arbetet. En intressant frågeställning berörde just hur arbetsgivaren 

kontrollerar att anställda sköter sin yrkesroll och uppfyller de krav och förväntningar som 

arbetsgivaren ställer på sina anställda. Ett gemensamt mönster som många informanter 

avslöjade var att kraven samt de förväntningar som ställs på arbetet är väldigt självgående, att 

det förekom en hög grad av ansvarsskyldighet inom samtliga yrkesroller och uppdrag. 

IP6: “... Det är för att på min enhet jobbar alla med vägledning. Så även fast vi har en chef så är vi vår egen                         
arbetsledare. Så därför har vi otroligt mycket frihet. Vi gör avstämningar en gång i veckan eller varannan                 
vecka. Mest för att kolla att vi är på rätt spår” 
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En av de största strukturella förändringarna är att det praktiska utförandet sker utanför den 

ordinarie arbetsplatsen. Med distansarbetet innebär det att arbetsgivaren inte längre har 

samma möjlighet att övervaka medlemmarna i en organisation. Detta leder till att kontrollen 

över att anställda genomför det uppdraget de är ämnade att genomföra begränsas. 

Distansarbetet leder till att både medlemmar samt arbetsgivare förlorar överblicken vilket 

begränsar möjligheten till att kontrollera arbetsprocessen och hanteringen. 

IP7: “…då hörde och såg chefen lite mer det som hände…och det tror jag var positivt för då fick vi en tydligare 
bild på hur en vardag såg ut på jobbet och vad som dyker upp. Men nu funkar inte det naturligtvis…”  

Detta gör att den anställde och arbetsgivaren har större krav samt ansvar att både bibehålla 

och upprätthålla samma grad av produktivitet.  

IP7: “...Det är ju lätt hänt att man blir ganska passiviserad vid möten, det är lite som att titta på TV. Det kan 
jag själv känna. Så det kräver lite mer av en, och samtidigt lite mer av den som håller i mötet. Speciellt om det 
är ett arbetsmöte där man ska bidra med något. Men det finns ju vanliga möten där folk inte deltar. Men här är 
det lite enklare att inte höras, eftersom är det tillräckligt många på mötet så ser man de inte ens, de kanske inte 
har någon bild på eller så. Jag ser det nog mer som ett sätt att synliggöra att “du vi ser dig du är viktigt”. Men 
ja lite kontroll är det också.  

En av frågeställningarna berörde just hur arbetsgivaren i och med distansarbetet kontrollerar 

att anställda gör det de ska göra. Det som var intressant var att anställdas definition och 

tolkning av kontroll och övervakning skilde sig åt. Många menade att kontrollen fanns men 

att övervaka att någon utför sin yrkesroll, processbaserade arbeten och uppdrag förekom inte.  

IP3:”Vi kontrolleras inte på det sättet. Om vi skulle missköta oss och inte göra vårt jobb så skulle det märkas 
ganska snabbt, genom att saker och ting inte blir av. Man skulle även märka att vi inte hinner med våra 
processer under terminen. Sen har vi en flex mall i Excel som vi själva fyller i, så att vi håller koll på vår flex.  

IP1: “Ja jag tänker aldrig på att en chef övervakar mig. Det får ni fråga chefen om. Men jag tror att  i vår 
grupp är så självgående på något sätt. Jag tror inte det är en så stor skillnad. Man får uppdrag, bestämmer 
deadlines och sedan stämmer man av. Så fungerar det i vanliga fall, men även nu. Min uppfattning är att det 
kan vara svårare att veta vad som händer från andra hållet” 

Med distansarbetet begränsas fysiska sammankomster och möten. Skillnaden med digitala 

möten skapar större utrymmen för ökad passivitet. I och med att man inte längre ser eller hör 

varandra i lika stor utsträckning ställer det därför större krav hos arbetsgivaren på att 

bibehålla ökad delaktighet och minskad upplevelse av utanförskap.  

IP7: “Jag har märkt att chefen är lite mer uppmärksam när vi har gemensamma möten. Då är chefen ganska 
uppmärksam på att se till att folk är med. Men om det är någon som inte  säger så mycket på mötet så 
uppmärksammar chefen det. Så det kan ju vara ett sätt att påpeka att “du har inte sagt så mycket idag vad 
tycker du”. Så det är väl ett sätt att vara lite mer uppmärksam, men som sagt övervakning...mm..nej.  
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Andra menar att syftet med avstämningar handlar snarare om att kontrollera arbetstagarens            

välmående, för att snarare stötta, vägleda och diskutera både personliga och arbetsrelaterade            

frågeställningar och funderingar.  

IP2: “Vår chef är inte den som behöver checka att du har gjort det du ska. Det är inte på den nivån, utan chefen                        
jobbar mycket mer övergripande i sitt sätt att leda och styra. Så där tycker jag inte så mycket har förändrats.                    
Chefen har avstämningar. Där ser vi vad det är jag gör just nu, vad prioriterar du högst, går igenom vad som                     
var bra och reflekterar” 

Med förändringar i arbetsstrukturen skapas andra behov och önskemål. Tillgängligheten är en 

faktor som är en kritisk fråga för att effektivisera bland annat det praktiska utförandet. 

Effekterna av distansarbetet har därmed öppnat upp möjligheter till att förändra samt utveckla 

organisationen som myndighet.  

IP2: “Precis innan pandemin inträffade så tog vi i arbetslaget fram statistik till oss. Men i år är det önskat att 
någon uppifrån får ta del av det. Jag upplever nog att det finns ett behov av övervakning nu. Men inom 
arbetslaget har vi använt oss av Zoom funktionen där man har röda och gröna statusar. Ifall någon sitter 
upptagen är de röda, och gröna ifall de är tillgängliga” 

Många informanter menar att fördelarna med det påtvingade distansarbetet har skapat 

påtryckningar som därmed leder till nödvändiga förändringar. Att det har öppnat upp 

möjligheter att arbeta med nyare och effektivare metoder.  

IP2: “Jag hoppas att en utdragen och lång distans period som pandemin har orsakat leder till att ledning 
fokuserar lite mer på resultat. Jag tror det är mycket slentrian. Det är mycket så här att det här har vi alltid 
gjort och så fort maler man på med att göra det men att stanna upp och så är det vi ska prioritera det värde vi 
vill uppnå. Vad är det vi vill komma med de här sakerna. Det vi jag hoppas att distansarbetet för med sig för att 
man kan inte ha samma övervakning. Eller man kan inte vara samma med metoder…” 

Majoriteten menar att distansarbetet har förändrat, påverkat samt begränsat de befintliga 

arbetsuppdrag som finns. Informanterna menar att det påtvingade distansarbetet har öppnat 

upp nya möjligheter att driva nya sätt att arbeta på men samtidigt också skapat ökade 

möjligheter för myndigheten att utvecklas.  

5.4 Överblickbarhet 

Enligt Arbetsmiljöverket (2020) är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön trots att utförandet 

av arbetet sker på distans. Arbetsmiljöföreskrifterna regleras enligt arbetsmiljölagen och 

enligt samma lag är det arbetsgivaren som är främst ansvarig för att skydda de anställda för 

ohälsa och olycksfall, oberoende på vart arbetet sker. I och med isoleringen av de anställda 

påpekar arbetsmiljöverket att det är viktigt att ha en god kommunikation mellan chefer och 

medarbetare för att skapa en hälsosam arbetsmiljö.  
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IP6:”...Oja! Jag tror ärligt talat att när det blev tal om att jobba hemifrån, då tror jag att mina/våra chefer 
kände jättepress på att göra det här bra. Så det var många frågor om ergonomi många frågor om utrustning 
och hur mår ni, klarar ni er...” 
 
Något som uppmärksammades hos informanterna var att arbetsmiljöansvaret fördelades mer 

på den anställde snarare än arbetsgivaren. Övervakning genom att följa 

arbetsmiljöföreskrifterna samt att överblicka personalen gör det svårare för både arbetsgivare 

och anställda att säkerställa kollegors eller anställdas välmående.  

 
IP9:”...Och sen det tredje var väl kanske att det var tydlig att folk måste skrika ifrån själva och verkligen säga 
till själva om de upplever att de har några problem eller att det är något som inte funkar”  
 

Många informanter menar att eftersom arbetsgivaren inte längre kan se in i hemmiljön är det 

svårare att upptäcka hälsorisker. Många menade att ansvaret att signalera till sin arbetsgivare 

vid problem förskjutits mer mot den anställde än arbetsgivaren. 

IP8:”..Så nu har de ju köpt sig lite fria från det eller vad man ska säga. Så det är klart att det ligger mycket mer 
på oss nu, och det är ju naturligt för de kan ju inte veta hur det ser ut hos mig. Så det måste ju vara så, att vara 
upp till oss att signalera ifall det är något…”  

Andra menar att arbetsgivaren tappar den vardagliga överblicken, vilket blir en nackdel för 

arbetsmiljön samt mindre bra för den anställde. Att arbetsgivaren tappar överblicken leder till 

mindre kontroll, detta kan göra att den anställde faktiskt riskerar att överbelastas både när det 

gäller den mentala likaså det fysiska välmåendet.  

IP7:”...För alltså det är väl en av anledningarna till att man inte velat att folk ska jobba hemifrån så mycket. 
För att arbetsgivaren inte har någon kontroll eftersom de vet inte hur det ser ut hos mig“ 

“...Alltså i en sån här miljö som man har nu, så kan ju personer med missbruksproblem, det är ju ingen som har 
koll på om man är nykter eller inte. Och hur mycket jobbar man? Eller är man liksom? Aa det är jättesvårt. Och 
det är ju ingen som har kommit hem och titta hur man ser ut…” 

En annan menar att på grund av arbetsmiljömässiga skäl finns fördelar att arbeta på den fasta 

arbetsplatsen. Att fördelarna med att man ser och hör varandra kan hjälpa till att man 

upptäcker saker i tid, vilket kan av psykosociala skäl vara bra. 

IP5:”...Men hade de sett mig liksom varje dag, så hade de kanske märkt att jag inte hade tid att fika, eller att 
jag tog kort lunch, att jag kanske inte var närvarande, där tror jag man kan missa jättemycket. Om någon mår 
dåligt, är stressad eller börjar dricka för mycket. Alla sådana delar som man annars har kontroll på ett positivt 
sätt. ” 
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IP3: “Inte riktigt men när vi träffades varje dag så var det lättare för cheferna att se om det var något som inte 
riktigt var bra. Folk är olika bra på att dölja sånt men på mig skulle det märkas att jag inte var så glad…” 

Ett sätt för arbetsgivaren att kompensera för detta var att flera frekventa avstämningar 

genomförts för att säkerställa personalens välmående. Här nedan ser man att digitala möten 

har blivit mer frekventa än de fysiska mötena var före distansarbetets införande. 

IP8:” Jag tycker att de har från min chefs håll eller våra chefer så har det varit mycket mer (samtal) i år än 
tidigare.”  

Andra menar att oavsett ökade uppföljningssamtal och mötes avstämningar kompenserades 

inte detta lika bra som med fysiska möten. Informanterna menar att distansarbetet samt den 

minskade sociala kontakten gör att man tappar uppmärksamheten samt överblicken om 

andras psykiska och fysiska välmåendet. Man kan inte längre läsa av människor på samma 

sätt som före distansarbetet.  

IP9:”Man tappar så mycket verktyg. Så många av sinnena man behöver för att tolka människor. Jag kan se 
människor men jag kan inte se kroppsspråk och nyanser. Jag tycker det är svårt att känna av positivt och 
negativt hur folk mår.” 

En annan menar att det blir svårare att ibland känna av atmosfären i rummet. Det är svårare 

att tolka hur kollegor och andra medarbetare reagerar på olika slag av samtal. Nackdelen med 

digitaliseringen är att den icke verbala kommunikationen försvinner. 

IP1:”Det är lite annorlunda, man kan brainstorma och se varandra, använda en tavla. Jag saknar lite när det 
är utveckling och planeringsarbete att träffas. Man tappar den interaktionen via Zoom. Det funkar men jämfört 
med att träffas i grupp och prata igenom saker, och se hur den andra reagerar på ett annat sätt, den icke 
verbala kommunikationen den tappar man…” 

“...För om jag kommer med en idé och så sitter de andra och funderar. Då hinner jag bara se hur en person 
reagerar. Det är något annat när man ses i ett rum. Man kanske hör…det är ju alltid lite laggning av ljud och 
sådana saker.”  

Ett sätt för informanterna att bibehålla sociala kontakten är att man har skapat ett chattforum 

för mer lättsamma samtal samt en separat chatt för arbetsrelaterade samtal. Man har även via 

distansarbetet skapat Zoomevenemang för att umgås och ha kul tillsammans. Detta menar 

man är viktigt just för att det bidrar till ökad välmående hos de flesta och att det är viktigt att 

bibehålla sociala kontakten. Dock menar många att även om möjligheten finns att hålla den 

sociala kontakten som tidigare via digitala forum är den inte lika effektiv som förut. 

IP6: “Vi har haft någon Zoom fika och Zoom after work någon gång. Men det blir ganska krystat, det är inte så 
himla kul. Men dom kollegorna man känner så pass väl att man umgås på fritiden, då är det lätt att skriva i 
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Zoom chatten “ska vi dra en Zoom kaffe, Zoom lunch” Men det blir ju med ett färre antal människor än vad jag 
hade kunnat tänka mig att luncha med i kontorshuset, så det påverkas och blir väldigt nedskalat.” 

Sammanfattningsvis upplever många informanter att sedan införandet av distansarbetet har 

det blivit svårare att upptäcka hälsorisker. Många menar att möjligheten att se över 

atmosfären samt upprätthålla människans välmående har blivit begränsad, både för 

arbetsgivaren och de anställda. Detta menar samtliga är en nackdel sedan distansarbetet 

infördes.  

5.5 Arbetsbelastning och stress 

Stress och arbetsbelastning kan variera mycket och ibland finns det ett kausalt samband 

mellan dessa två faktorer. Arbetsbelastning är något som kan upplevas olika under olika 

perioder. Med belastning antas det att arbetsuppdraget kan öka stresspåslaget samt i värsta 

fall vara skadlig för hälsan. Detta beror fullkomligt på den typ av arbete man genomför, de 

krav som ställs på en samt de förväntningar arbetsgivaren har på en. Arbetsbelastningen i 

detta fall har ökat för en del av informanterna, de menar att tillgängligheten samt pandemins 

påverkan på infrastrukturen är en av de bidragande faktorerna till att arbetsbördan har bland 

annat ökat. Som vi tidigare nämnde har arbetsbelastning oftast ett kausalt samband med 

stress. Det intressanta var att även om situationen tolkades som intensiv så uppfattade inte 

många situationen som något stressigt. Många beskrev sig själva som stresståliga personer 

och många upplevde också att omstruktureringen från fasta arbetsplatsen till hemarbete ändå 

var relativt hanterbar och genomfördes under kontrollerade omständigheter. 

IP5:“Det har varit oerhört mycket att göra för att studenterna har också haft mycket högre behov av att ha stöd 
av olika slag. Jag brukar ha en stressig period under augusti, september och oktober. Två månader ungefär. 
Men nu har den perioden förlängts och har blivit ännu kraftigare, en topp verkligen...” 

Dock upplever informanterna att frekvensen av besökare ökat då deras arbete inkluderar 

studenter, stödsamtal samt information gällande utlandsresor. Här har både de interna samt 

externa faktorer resulterat i att många anställda har mer att “göra” än tidigare perioder. 

Arbetsbelastningen som har ökat kan ha att göra med att flera studenter söker sig till 

utbildningar samt kurser än tidigare perioder, varför det skapat merarbete hos vissa anställda. 

Det är även vanligt att oförutsedda händelser, som inställda eller förändrade villkor gällande 

utlandsstudier kan orsaka extra stresspåslag. För dessa informanter har distansarbetet och den 

ökade digitaliserade kommunikationsmedierna skapat mental belastning, där den anställde 

har behövt ställa om arbetsstrukturen och upplägget. Före pandemin behövde organisationen 

inte ställa om den interna arbetsstrukturen för att anpassa den interna arbetsmarknaden utifrån 

35 



Loucine Hakopian & Layla Noroozy 
Uppsala universitet 

externa faktorer. Här nedan ser man ett exempel på hur distansarbetet har skapat merarbete 

som varit påfrestande för de anställda men även hur den upplevs i relation till arbetet. 

IP8:”Sen kan det en liten stress i sig att behöva tänka om. Vi är ju till exempel med och välkomnar studenter 
när terminen drar igång. Så allt man har gjort tidigare måste man göra om för i år, för att det ska ske digitalt. I 
den anledningen blir det lite mer att göra. För nu går det inte att köra på gamla meriter, nu måste vi tänka om 
och göra nytt.” 

Hur arbetsbelastningen ter sig beror på den yrkesroll man har men även det arbetsuppdrag 

man genomför. Dessa kan hanteras på olika sätt. Vissa informanter menar att 

arbetsbelastningen för dem har förändrats med pandemin då flera personer som exempelvis, 

studenter och universitet har andra behov än tidigare. Dock menar vissa att oberoende av 

distansarbete eller kontorsarbete är arbetsbelastningen oförändrad, vilket gör att intensiteten 

samt frekvensen av stress är på samma nivå före pandemin som efter. Många beskrev sig 

själva som stresståliga personer och många upplevde också att omstruktureringen från fasta 

arbetsplatsen till hemarbete ändå var relativt hanterbar. Att många ändå inte kunde beskriva 

situationen som stressigt eller koppla omstruktureringen till något stressigt kan bero på flera 

faktorer. Det första är att oavsett plats och rum är kunskapen för att kunna klara av 

arbetsuppdraget desamma. Den andra faktorn är att kunskapsalstrande uppdrag som kräver 

ökad eget ansvar och stor egen frihet kan inverka på hur väl man klarar av att hantera 

oförutsedda situationer. 

IP6:”Man har inte mer jobb än annars, men det ligger mycket press på en. Det är en av de två typerna av stress 
vi upplever. Det är ju egentligen inte annorlunda i kontexten att jobba hemifrån. Det uppträder lika ofta, man 
hanterar det på ungefär samma sätt.  

IP1: “Jag är väldigt van att sköta mig själv. Att lägga upp mitt jobb, planera veckan och sådant. Hela mitt 
arbetsliv har sett ut så. Så det är något som jag tror jag har stora fördelar av nu. Så jag blir inte stressad av det. 
Nu är det mer att det är så mycket. När man har så mycket att göra så man nästan börjar glömma bort saker. Så 
det kan kännas stressigt, att glömma bort någonting. Mängden mer. Men att lägga upp jobbet är inte så stor 
skillnad mot tidigare” 

Andra menar att även om arbetsbelastningen är oförändrad, har andra former av 

arbetsuppdrag försvåras pga distansarbete. Vissa uppdrag som fanns tidigare har blivit 

svårare att genomföra.  

IP9:”Ja det absolut svåraste är att göra något mer än bara utföra fasta uppgifter. När man ska utveckla en 
verksamhet och komplexa diskussioner är svårt, det är nästan omöjligt.  

Andra menar att med distansarbetet har flera uppdrag försvunnit. Vilket gör att 

arbetsmängden inom vissa uppdrag har minskat eller helt försvunnit. Det gör att man lägger 

mera arbete på mer fokuserade uppdrag, vilket kan upplevas som en ökad arbetsbelastning.  
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IP7:”Jag upplever mig inte superstressad, eller att jag har för mycket att göra. Utan det känns som att det är 
mer av de saker som vi ska göra. Alltså samtal med studenter. För det blir ju mindre av andra saker, som 
studiebesök, mässor som man varit med på. Det känns som om man jobbar mer med det som är tänkt att vi ska 
jobba med” 

För andra upplevs arbetsbelastningen lättare pga nya sätt att arbeta på, vilket kanske inte har 

minskat på arbetsmängden men nya tankesätt har lett till att flera delar på uppdraget. Att 

utspädningseffekten avlastar snarare än belastar.  

IP4: “Det har blivit mindre att göra när det gäller studentkontakt. Vi har hittat nya sätt att hjälpa studenterna. 
Tidigare har vi haft drop in fysiskt i Uppsala eller på Gotland och nu är allt samlat på på Zoom. Vi turas om 
och där har belastningen på mig minskat eftersom en hel grupp med kollegor turas om och hjälps åt med det 
här. Det gör ju också att jag inte träffar lika mycket studenter och de har inte bokat mig i samma grad för att de 
har väl hittat till den här gruppen men det vet jag inte” 

Arbetsbördan verkar vara hanterbar, vilket kan bero på tidigare arbetserfarenhet och de 

kunskaper man redan har. Strukturella förändringar, förändrade arbetssätt, förändrade behov 

såsom antal sökande, utlandsresor och andra studentrelaterade frågor är det som utmärktes 

som faktorer till förändrad arbetsbelastning. 

5.6 Sociala behov 

Något som kunde ses som ett gemensamt mönster hos majoriteten av informanterna var att 

saknaden av den sociala kontakten var utmärkande. Dock uppmärksammades två skillnader, 

vissa saknade den sociala delen eftersom mycket privata samtal som inte var arbetsrelaterade 

försvann under distansarbetet. Andra menade att sociala aspekter var viktiga eftersom den 

underlättade praktiska utförandet, och handlade mer om arbetsrelaterade frågor. Här nedan 

ser man några exempel på hur sociala behov kunde skilja sig åt. 

IP9:”Vissa av kollegorna bodde i XXX så de kunde man träffa på en promenad och sen åkte jag in till kontoret 
för att ha medarbetarsamtal” 

“Det kändes viktigt att få den typen av svårare samtal…eller inte svårare men lite mer krävande samtal” 

IP7:”Det var ett bra ställe att träffas och prata jobb men också andra saker. Och det var ett bra ställe att träffa 
på lärare och andra för många brukar käka där liksom. Så man fick mycket gjort under lunchen också, man 
kunde säga ”jag skulle behöva prata med dig, kan jag skicka ett mail” eller något sånt.”  

Andra menar att de sociala behoven kan skilja sig åt beroende på hur familjesituationen ser 

ut, ifall man är ensamboende kunde distansarbetet påverka dem mer än andra som hade en del 

av sociala aspekterna kvar. 

IP8:”Alltså om man är singel och bor i en lägenhet, och inte har någon som kommer hem till en på kvällen, då 
har man ju sitt sociala på jobbet på dagarna liksom. Så jag inbillar mig att det är värre för de. Jag har ändå en 
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familj, barn och man som kommer hem till mig. Och plus att jag träffar mycket folk alltså då studenter via zoom. 
Så nej jag har inte haft något problem med det här. Mig har det passat bra. Jag tycker det är ganska skönt, men 
jag har full förståelse för att andra tycker tvärtom” 

För andra, där man antog och förväntade sig att det skulle upplevas mer isolerat och 

deprimerande blev situationen istället tvärtom. Pga de negativa förväntningarna blev 

upplevelsen istället mer positiv än förväntat. 

IP7:”Alltså jag är ju som sagt, positivt överraskad, jag trodde jag skulle vara en av dom som skulle lida mycket 
av att ha få sociala kontakter. Det har vi pratat om flera gånger på jobbet att eftersom jag bor och lever ensam, 
och inte har egen familj, träffar ingen som kommer hem från jobbet. Mina sociala kontakter är ju folk på jobbet. 
Jag trodde nog att jag skulle känna mig mer ensam, lite deppig.” 

Andra menar att inom arbetslivet kan kollegor även betraktas som vänner som man träffar 

både på arbetsplatsen och utanför. Att man inte träffade sina kollegor lika ofta som tidigare 

kunde upplevas som mer isolerat och tråkigt. 

IP5:.“På jobbet får man jättemycket socialt och flera av mina kollegor är mina vänner som jag umgås med 
utanför jobbet också. Så då känner man att man inte träffar sina vänner på samma vis som man gjorde på 
jobbet. För även om vi träffas lite utanför jobbet så har det också försvunnit” 

Då kontakten med en större grupp människor minskat menar informanter att med 

distansarbetet har sociala behovet blivit starkare. Detta gör att den vardagliga kontakten med 

andra personer än de som man arbetar med försvinner. Vilket gör att man i högre grad 

fokuserar på jobbrelaterade frågor, vilket begränsar sociala vardagliga dialogen som man 

kanske hade innan distansarbetet. 

IP4:”Man kan upprätthålla det med dem som man verkligen jobbar ihop med. Men normalt på min arbetsplats 
så träffar jag ju en massa andra kollegor som inte har direkt någonting att göra med det här. Vi jobbar inte på 
något gemensamt projekt, men man när man ses i fikarummet eller i en korridor och stannar och pratar då 
pratar man ju både jobb och socialt. Men det gör man ju inte nu. Man får inte kontakt med de kollegorna bara 
för att säga hej hur är läget? Vad håller du på med? Det gör man inte nu..” 

Sociala faktorer är ett viktigt element som bidrar bl.a. till ökad tillfredsställelse både inom 

arbetslivet och privat. Sammanfattningsvis menar många informanter att kommunikation och 

socialisation till vardags påverkar upplevelsen av arbetet samtidigt som sociala faktorer även 

bidrar till att öka arbetstillfredsställelsen. 

 

5.7 Motivation och kreativitet 
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Något som var svårare i och med distansarbetet är hur man motiveras av att arbeta vidare. 

Många informanter som tidigare upplevde en högre motivation upplevde ökad glädje av att 

jobba. Något som var märkbart var att socialisera sig som man tidigare gjorde kunde vara en 

bidragande faktor till att uppleva motivation. Med ökad isolering blir därför motivationen en 

kritisk fråga. Ett viktigt element som tidigare fungerade som drivkraft vilket påverkade 

människors lust, effektivitet och kreativitet försvann när anställda arbetade längre ifrån 

varandra. Här märks det hur viktigt gemenskap, socialisering samt att träffa andra kollegor är 

viktiga faktorer för människors välmående. Nedan ser man tydligt hur viktig motivationen är 

inom arbetslivet, och något som märkbart har blivit svårare att upprätthålla. 

IP9:”En grej som är väldigt svårt är att hålla motivationen uppe. Det har många sagt på min enhet, efter ett tag 
tappar man känslan av varför gör man det här? Vilka är vi? Vad vill vi? Det var också en jättestor anledning 
till att vi började arbeta 2 dagar på kontoret i höstas just för att vi ville komma tillbaka till det här. Folk 
verkligen återkopplar att de fått enormt mycket energi att få träffa sina kollegor och känna den där 
gemenskapen. Det känns väldigt mycket som man tar för givet i en grupp. Men det som är en bensintank på ett 
sätt. Det försvinner gradvis och alla de här till liten, motivationen, gemenskapen man måste fylla på det där 
annars fungerar man inte lika bra.” 

IP5: “Det är ju det jag tycker är kul i mitt jobb att träffa studenter. Det är inte alls samma sak att träffas på 
Zoom. Även om det funkar bra, och det är fortfarande kul, så går det inte att jämföra. När jag var inne och 
jobbade i september så träffade jag någon student, även om jag inte skulle, så blev det så. Då kände jag ba gud 
vad kul det är att träffas på riktigt! så där den motivationen har ju minskat. Det är mycket tråkigare nu.” 

Andra menar att hålla sociala kontakten är ett sätt att hålla motivationen uppe. Något som 

man själv måste göra aktivt, för att bli motiverad men även för att kunna få möjligheten att 

motivera andra. 

 IP4:”Jag tror att svaret på hur man gör håller en uppe är väl just att man ändå att man inte jobbar själv utan 
att vi har avstämningen när man känner att nu blev det lite hopplöst hur sjutton ska vi ska gå vidare med det” 

“...Då måste man ta kontakt med kollegor så att man får ett bollplank och då brukar motivationen komma 
tillbaka. Då kommer man på hur man får styrfart igen…” 

Något som många upplevde som en nackdel under distansarbetet var att utföra kreativa 

arbetsuppgifter. För att vara kreativ menar många informanter att det krävs att man får 

socialisera. Eftersom sociala aspekterna fungerar som en drivkraft för att vara kreativ, menar 

informanterna att det påverkas negativt av isolering.  

IP7:”Fördelarna med att sitta i kontorslandskap är att man kan prata med varandra, och vara ganska kreativ, 
och hitta på saker och ting, och det var jag lite fundersam över, hur ska det gå till? Att sitta hemma och så” 

“...Och det behöver jag i och för sig för att vara kreativ. Jag har svårt att sitta vid mitt eget köksbord och vara 
kreativ, då behöver jag diskutera med någon” 
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“De här kreativa…de här sakerna som handlar om att skapa nytt och komma med idéer, hitta på nya saker, då 
behöver jag träffas eller ha en mer social kontakt.” 

IP8:”I längden kanske det blir lite tråkigt. Ibland ska man vara lite kreativ. Så kan det vara bra att träffa 
kollegorna och det är också ibland vill man ha ett snabbt svar av någon.” 

Informanterna menar att de sociala aspekterna är en viktig fråga som bör beaktas och 

upprätthållas. De menar att svårigheterna med isoleringen är att skapa kreativa ideer. Många 

menar att bristen på fysiska möten och de sociala begränsningarna är kritiska element som 

påverkar både motivationen men även kreativiteten negativt. 

5.8 Effektivitet 

Samtliga informanter upplevde en skillnad i hur effektivt man arbetade hemifrån. Många 

menade att störningsfaktorer som fanns på arbetsplatsen inte längre var lika märkbara eller 

synliga, vilket gjorde att många delvis kunde arbeta mer koncentrerat. Många verkade tycka 

att arbete på distans blev mer produktivt eftersom omkringliggande faktorer som tidigare 

kunde avbryta eller störa på tidigare arbetsplatsen försvann i och med distansarbetet. Här 

nedan ser man några exempel bland informanterna. 

IP8:”Det är ju verkligen en sån faktor som har stört mig när jag väl är på jobbet. Det är jättesvårt att i mellan 
åt få någonting gjort. Så absolut mycket lättare att fokusera när man är hemma själv.” 
 
“...Men jag personlig trivs väldigt med att jobba hemifrån… nu. Jag tycker att jag får mer gjort.” 

“... Det räcker med att någon pratar med varandra, och jag är lika dålig själv. Det är inte bara deras fel att de 
bara stör mig. Jag är säkerligen lika bra på att störa dem.  Kan vara att man säger något till någon, då blir alla 
störda. Eller att det kommer in någon, exempelvis en vaktmästare som ska hämta posten, eller någon som söker 
någon. Antingen är den personen där och då ställer den sig pratar med den. Eller så är den inte vid sin plats 
och då kommer den in och ”aha är det någon som vet vart hon är?” så det finns tusen störningsmoment där 
inne, och man kunde aldrig stänga om sig liksom.” 

IP6:”Jag vet att många har svårt att koncentrat sig hemma. Men jag har insett att jag gillar att jobba hemma, 
bara för det är så tyst” 

“...Men jag upplever ju att jag blir störd mindre hemma, än vad jag blev av mina kollegor på jobbet…” 

Även om många fördelar fanns med distansarbetet, som till exempel att man inte blev störd 

på samma sätt i hemmiljön som på arbetsplatsen så menar många att det fanns nackdelar med 

att arbeta hemifrån. Nedan ser man ytterligare exempel på hur sociala aspekter kan vara 

viktiga på andra sätt än beskrivna tidigare. 

IP5:”Däremot är det något som blir negativ, för det är också positivt att ha den lite sociala aspekten om man är 
på jobbet att småprata om saker och ting, och att det är lättare att prata om saker. Om jag träffar en lärare i en 
korridor som frågar något så kan jag svara på det direkt. Nu är det en större väg att komma dit, då ska man 
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ringa och maila varandra, det kanske man inte gör i första taget, då kanske man går och funderar istället för att 
höra av sig. Man tappar där både socialt och effektivitet mässigt.” 

IP6:”Det är väl den största skillnaden, det går bra att koncentrera sig och köra hårt på förmiddagen, men på 
eftermiddagen tryter energin för man har inte träffat en enda människa, man har inte gjort någonting, suttit hela 
dagen” 

“...Så jag blir inte distraherad men jag blir däremot väldigt trött kan jag känna. Så det är kämpigt de sista tre 
timmarna på arbetsdagen”  

Överlag är många informanter positiva till att arbeta hemifrån. Majoriteten menar att 

isoleringen skapar förbättrad produktivitet i och med att störningsfaktorerna som fanns på den 

fasta arbetsplatsen nu är borta. Många informanter upplever sig mer effektiva sedan 

distansarbetets införande, men detta på bekostnad av det sociala.  

5.9 Gränsdragningsproblem  

I vår studie framkom en del mönster som var tydligt genomgående hos många av våra 

informanter. De hade någon gång stött på eller upplevt någon form av 

gränsdragningsproblem mellan arbetslivet och privatlivet. Vissa informanter hade upplevt 

detta i större utsträckning än andra. Detta kunde bero på hur deras hemsituation såg ut. Vissa 

har en partner eller familj som också befinner sig hemma vilket resulterade i att de upplevde 

mer krockar mellan sitt arbetsliv och sitt privatliv. Nedan följer några exempel på hur de 

olika informanterna kunde uppleva att distansarbetet inkräktar på familjelivet. 

IP10: “J delar faktiskt kontoret med min sambo. Han är inte här idag tack och lov. För han är värsta 
arbetskamraten någonsin. Han kan ibland se att jag kommit ut ur ett möte och bara “aaaahhhh dom fattar 
ingenting”. Så får han ta upproret.” 

IP5: “När min man kommer hem från sitt jobb. Kan han tycka ”måste du prata så mycket” men han säger inte 
så men han kan ju känna så. Då känner jag: ”Ja men jag har inte pratat med någon idag” förutom i möten och 
det är någonting annat, det är skittråkigt rent ut sagt.” 

IP6: “När min fru kommer hem så måste jag fortsätta jobba beroende på när hon slutar för min arbetsdag inte 
är slut än. Det hade ju varit lättare att vara på jobbet för då blir ju arbetsmiljön mer privat. När man dessutom 
har en partner hemma som är ledig, då blir det överlappat. Framförallt om hon har något kul att berätta och 
jag sitter och jobbar fortfarande, då måste jag säga ”tyst med dig jag jobbar” *skratt* och det tycker inte hon 
är så kul *skratt*” 

Utifrån informanternas svar kan man tydligt se att det uppkommer gränsdragningsproblem, 

där partnern blir drabbad av konsekvenserna. Från en av våra informanter blir det tydligt att 

hen lägger över sin frustration som hen upplever av kollegor och chefer på sin sambo. 

Frustrationer som man tidigare på den fasta arbetsplatsen kanske delade med en kollega läggs 

nu över på en partner. Även fast många säkerligen kan diskutera händelser på jobbet med sina 
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familjemedlemmar, blir skillnaden markant. Idag när man arbetar hemifrån kan man direkt 

lägga över sin frustration på sin partner, man har inte hunnit bearbeta känslorna eller 

reaktionerna. Detta är ett exempel på hur distansarbetet kan ha negativa effekter för 

familjemedlemmar. Utifrån de andra informanterna handlar det mer om att privatlivet 

kommer in och stör under en arbetsdag. Eftersom man arbetar på distans, arbetar man i privat 

miljö, och om fler privata faktorer som en ledig partner kommer in i denna privata miljö och 

vill samtala blir det svårt för informanterna att dra gränsen vid arbete och privatliv. Ibland har 

man behövt påtala detta för partnern vilket mottagits negativt av familjemedlemmar. Detta är 

ett exempel på hur distansarbetet kan ha negativa effekter på familjelivet och andra 

familjemedlemmar. 

Ytterligare ett genomgående tema i studien är att alla upplever distansarbetet som en fördel 

vad gäller flexibiliteten. Dock är det väldigt tydligt att utöver fördelarna rubbas privatlivet på 

olika sätt. En effekt av distansarbetet som framkom av informanterna var att i och med att 

man spenderar så mycket tid hemma så ändrades bilden av hemmet. Hemmet har från att varit 

en trygg och central punkt efter en arbetsdag, blivit en förlängning av den arbetsplats och de 

tidigare känslor man distanserat sig från genom att lämna arbetet. Nedan följer ett exempel på 

just denna känsla av förändringen av hemmet. 

IP6:”Det är en stor skillnad, är jag på kontoret blir det en sorts ritual eller symbolhandling att plocka ihop sina 
grejer och lämna jobbet, för att inte tala om de där 10 minuter på cykel och rensa huvudet och få frisk luft. Nu 
blir övergången så skarp att när jag stänger datorn så är jag direkt i mitt vardagsrum. Det blir lite av ett 
antiklimax av att “vad gör jag med ledigheten nu då, är jag kvar i samma rum där jag tillbringat hela dagen?” 
Man får inte den där sköna känslan att komma hem. Och den känslan är ganska stark.” 

“….man uppskattar hemmet mindre. Det är en sak om man känna ba ”ahhh nu är jag hemma” till att ba ”aha 
nudå” 

Som en konsekvens av att hemmet upplevs mer som en arbetsplats, upplever flera 

informanter att de arbetar längre dagar. Då arbetet infiltrerat hemmet har 

gränsdragningsproblemen blivit större och det är svårt att koppla bort arbetet. 

IP8: “Då kan det vara svårt att avsluta dagen. Det var lättare att avsluta dagen genom att gå ut med hundarna. 
Flera kvällar har jag blivit sittande vid datorn, ”jag ska bara göra klart det här, jag sitter en halvtimme till”.. 
så har det blivit en timme.” 

IP4: “Om jag har ett flow, då har jag svårare att avsluta på eftermiddagarna. Jag kan ha bestämt mig en dag att 
jag ska inte jobba sent för jag vill hinna något speciellt efter jobbet. Men så fallerar det för att jag fick flow och 
inte har någon bil på parkeringen eller något att passa. Jag glömde bort att klockan är över sex…hur gick det 
till... 
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...Det är ju ingen som säger till nu när man sitter hemma. “Ska du sitta kvar verkligen, klockan är över fem.” 
Sådana påminnelser får man inte… Det var bättre med kollegor på så sätt, eller eftersom de packar ihop och 
går hem. Då får man påminnelsen nu slutar dem det kanske jag också borde göra…”  

Ett genomgående tema i vår studie är att i och med distansarbetet har man sämre överblick på 

sina kollegor och chefer. Bristen på insyn hos kollegor gör att man inte uppmärksammar när 

arbetsdagen tar slut. Det blir särskilt framträdande när anställda längre inte kan se eller höra 

sina kollegor avsluta dagen, som en signalering att arbetsdagen är slut. Några informanter 

betonar även hur viktigt det är att lägga till en tydlig gräns mellan när arbetet slutar och 

privatlivet börjar. Detta kunde exempelvis göras genom en tydlig handling som att gå ut med 

hunden, ta en promenad eller hämta barn från t ex förskola. Dessa handlingar satte tydliga 

gränser vilket uppskattades stort hos informanterna. 

Det som ofta sker med gränsdragningsproblematik är att det inte bara är att arbetslivet 

inkräktar på privatlivet. Gränsdragningsproblemet kan påverka åt båda hållen. En 

generalisering vi kan göra utifrån våra intervjuer är att nästan alla informanter brukar utföra 

sysslor som vanligtvis inte hör till arbetsdagen under distansarbetet. Detta var en av de 

framträdande fördelarna för våra informanter med distansarbetet: att man kunde förlägga sin 

dag hur man ville. Men detta medför att det blir otydligt vad som tillhör privatlivet och vad 

som tillhör arbetslivet. 

IP8: “Det är mer frihet samtidigt kan det vara svårt. För då kan det vara svårt att se vart går gränsen mellan 

jobb och fritid. Precis som för studenter, vart går gränsen mellan studier och fritid. Så det är på gott och ont.” 

 “...Man jobbar, och istället för att sätta sig och ta en kopp te och vara social så kanske man tänker:”nej men 
jag sätter på en tvätt eller jag plockar ur diskmaskinen”. För hushållsarbetet skull är det väl en fördel men inte 
för en själv…” 

Sammanfattningsvis menar de flesta informanter att gränsdragningen mellan privatliv och 

arbetsliv har blivit en större utmaning, vilket också varit en påfrestning för 

familjerelationerna i hemmet. Många informanter hittar på nya sätt att skilja på arbetsdag från 

fritid, ofta genom olika aktiviteter eller miljöbyten. De upplever också att arbetsdagen har 

förlängts under distansarbetet i och med svårigheterna att avsluta sin arbetsdag. 

6. Diskussion  

I detta kapitel kommer vi sammanfatta viktiga delar ur resultaten för att diskutera dem i 

relation till studiens teoretiska utgångspunkt. Första delen av kapitlet kommer besvara och 

analysera första frågeställningen som berör hur kontroll och övervakningsmekanismerna 
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förändrats för våra informanter. Sedan kommer kapitlet analysera och besvara den andra 

frågeställningen som berör informanternas sociala behov. Avslutningsvis besvaras och 

analyseras informanternas balans mellan arbetsliv och privatliv efter införandet av 

distansarbetet.  

6.1 Analys 

6.1.1 Disciplin och kontrollsamhället  

Enligt Foucault (2017) har det disciplinära belöning/straffsystemet en funktionell betydelse 

som ska förhindra att något eller någon avviker från ordningen. Exempelvis före 

distansarbetet framkom det att många informanter uppfattade hemarbetet som något icke 

korrekt arbetssätt/plats, men i och med pandemins effekter skapades nya riktlinjer för vad 

som ansågs vara rätt eller fel. Pandemins effekter innebär att hela samhället inklusive företag 

och organisationer behövde avvika från den tidigare normaliserade ordningen, dvs att övergå 

från den fasta arbetsplatsen till hemarbete. Sedan 1 april 2020 har de allmänna råden och 

rekommendationerna tvingat Sveriges organisationer och verksamheter att strukturera om de 

dåvarande normaliserade arbetsförhållandena (Folkhälsomyndigheten, 2020a).  

Begreppsmässigt menar Foucault (2017) att disciplin är något som visar vad som är ont-gott, 

bra-dålig, förbjudet-icke förbjudet samt rätt eller fel. Denna maktutövning enligt Foucault 

(2017) måste betraktas som existentiell för att disciplinen ska fungera. Disciplin med andra 

ord skapar en förståelse hos människan, en medvetenhet om vad som anses vara rätt eller fel. 

Foucault (2017) menar att det finns två olika former av disciplinära mekanismer. Den 

tvingande samt den självgående disciplinen. Den tvingande kan beskrivas som ett organiserat 

system som tillåter vissa rörelser eller egenskaper under uppsikt av kontrollerade 

anordningar. Det är ett maskineri som håller människan inrutad inom ett system av 

kontrollerade bevakningstekniker. Slutet system kan även definieras som en verksamhet eller 

myndighet. Att kunna kontrollera sådana verksamheter behövs flera medverkande krafter 

som ger kontrollen dess makt och övertag. I vår undersökning gav många exemplet att om 

arbetsuppdraget skulle misskötas skulle detta bli synligt för arbetsgivaren, oavsett om arbetet 

utfördes på den fasta arbetsplatsen eller under distansarbete. I vår undersökning var det inga 

informanter som avslöjade några funktionella mekanismer som gav disciplinen dess makt och 

övertag. Om vi relaterar detta till Foucaults teori (2017) är detta ett effektivt sätt att 
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disciplinera och skapa ordning.  Det är underförstått av våra informanter att någon form av 

straff och konsekvens kommer att bli aktuellt om utförande av arbetet skulle avvika från den 

tidigare ordningen. 

Foucault (2017) menar att den mest effektiva formen av kontroll och övervakning är den 

omedvetna formen av disciplin. Ingen av våra informanter uppgav sig att de blev 

kontrollerade och disciplinerade. Detta kan man tolka utifrån Foucaults teori (2017) som en 

ny form av kontrollmekanism som inte är synlig men fortfarande aktuell. Våra informanter 

förklarade den mekanism som styr arbetsuppgifterna är utifrån en självgående med hög grad 

av egenkontroll och ansvarsskyldighet. Med självgående innebär att anställda är medvetna 

samt har en förståelse om dessa dubbla mekanismer, vilket gör att anställda per automatik vill 

nå och sträva efter effektoptimering. Detta kan vara ett exempel på att det finns ett informellt 

disciplinärt system inom organisationen som inte är fullt synligt. Det var tydligt att det arbete 

som faktiskt genomförs inte har förändrats i sin karaktär. Att kontrollera innebär indirekt att 

disciplinera. Här är det inte arbetsgivaren som har behov av att disciplinera anställda utan här 

handlar det om en inlärd disciplin som är snarare självgående än påtvingad (Foucault, 2017).  

Trots distansarbetet har informanterna fortfarande behållit olika typer av samtal mellan olika 

parter. Samtal som till exempel prestationssamtal, medarbetarsamtal samt 

uppföljningssamtal. Något som märktes hos flera av informanterna var att samtal av olika 

slag hade ökat sedan distansarbetet infördes. Dessa mer frekventa uppföljningssamtal är ett 

sätt för arbetsgivaren att uppmärksamma arbetstagaren vid bra uppförande och prestation. 

Dessa strukturella förändringar och nya arbetssätt samt utökade digitala avstämningar är ett 

sätt som fortfarande visar att disciplinmekanismen fortfarande är aktuell. Skillnaden i 

strukturen handlar om att anställda uppdaterar arbetsgivaren om sina framtida 

handlingsplaner/uppdrag och arbetsuppgifter i större grad under distansarbetet än tidigare. 

Arbetsgivarens ökade uppmärksamhet gentemot anställda är ett exempel på att den tidigare 

självgående disciplinen har övergått till en ny form av disciplinär logik. Att den anställde 

alltmer disciplineras av organiserade system som tillåter vissa rörelser eller egenskaper under 

uppsikt av kontrollerade anordningar. 

Ett lika effektivt alternativ till disciplin är med utgångspunkt av Deleuzes (1992) tolkning av 

kontroll och styrning. Eftersom människan fysiskt inte är synlig för arbetsgivaren behöver 

arbetsgivaren tekniska lösningar för att styra och kontrollera medarbetarna. Enligt Deleuze 

(1992) styrs samhället av tekniska verktyg. Deleuze (1992) menar att digitala verktyg 
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används som en utövning av kontroll. Samhället styrs i större utsträckning av digitala 

lösningar där lagrad information används som en styrmekanism för att övervaka och 

kontrollera människan. Innan distansarbetet infördes upplevde ett fåtal informanter att den 

anställde betraktades som en god medarbetare ifall denne endast var synlig på arbetsplatsen 

inom en viss tidsram. Dock under distansarbetet uppmärksammades en ny form av krav kring 

tillgänglighet och framförallt delaktighet på digitala möten. Eftersom medarbetaren inte 

längre är fysiskt synlig har vissa digitala verktyg fungerat som ett signalement på 

tillgänglighet, som till exempel status i Zoom/skypes chattfunktion.  

Arbetsgivaren har ett större behov av att synliggöra passiva deltagare under ett digitalt möte, 

detta kan ses som en form av kontroll genom tekniska verktyg likt Deleuzes (1992) syn på 

kontroll. Med hjälp av digitaliseringen kan arbetsgivaren styra, kontrollera samt övervaka 

människor i allt högre grad utan att befinna sig på samma plats, tid och rum (Deleuze, 1992). 

Eftersom kraven för en god medarbetare är svårare att uppnå under distansarbetet, berättar ett 

fåtal informanter att organisationen ställer därför högre krav på resultat. Dessa resultat kunde 

innebära fler antal möten, samtal och högre krav på tillgänglighet, det blir synligt att 

människan under distansarbetet styrs av tekniska kontrollverktyg som enligt Deleuze (1992) 

kallas kontrollsamhället. Organisationer kan implementera eller hitta nya sätt att kontrollera 

arbetaren, medan andra organisationer inte har haft några behov av att övervaka sin personal. 

I vår undersökning har den ökade digitaliseringen skapat ett nytt sätt att kontrollera anställda, 

som exempel har många informanter obligatoriska och kontinuerliga interna möten inom 

bestämda tider. Före distansarbetet var dessa typer av avstämningar mer informella. Ett av 

studiens huvudfokus i undersökningen berörde övervakning och kontrollen av arbetet. Desto 

mer anställda distanserar sig från den kollektiva gemenskapen desto mer förlorar 

arbetsgivaren övervakningen dvs. indirekt den makt att kunna styra, övervaka och kontrollera 

sina anställda. Att kontrollera anställda förutsätter att någon form av övervakning finns. 

Genom distansarbetet försvinner den tidigare regleringsmekanismer vilket försvårar 

arbetsgivarens kontroll för att styra anställda inom organisationens värdegemensamma 

normer och organisatoriska kultur. Övervakning, kontroll och regleringsmekanismer blir 

därmed en kritisk fråga när kollektiva organisatoriska gemenskap alltmer fragmenteras 

(Alvesson & Willmott, 2002). För att bibehålla organisationskulturen har arbetsgivare 

erbjudit ett alternativt hjälpmedel för sociala sammankomster under distansarbetet som 

exempelvis, privata chattfunktioner separerat från jobbrelaterade chattfunktioner. I vår studie 

märkte vi att informanterna inte upplevde någon förstärkning av övervakningsmekanismer 
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som kontrollerar att informanterna utför sina uppdrag. Kontrollen enligt informanterna 

handlade snarare om att arbetsgivaren vill säkerställa anställdas välmående. Men enligt 

Foucaults (2017) teori kan detta indirekt tolkas som en form av disciplin för att bibehålla en 

processbaserad effektivitet och produktivitet av sina anställda.  

6.1.2 Krav och kontrollmodellen 

Enligt krav och kontrollmodellen som är skapad av Karasek & Theorells (1990) kan studien 

kategorisera universitetsanställda med administrativa uppdrag som det goda arbetet vilket är 

aktiva arbeten (Karasek & Theorells, 1990). Innan distansarbetet verkar personalen tillhöra 

den kategori som har hög egenkontroll med stor frihet att förlägga sitt arbete. Detta är en av 

utgångspunkterna för Karasek och Theorells (1990) modell. Här uppfattas ett arbete där 

personalen får utrymme att kommunicera, samt möjligheten att utveckla och bidra med sina 

kreativa idéer och kommunikation. Med distansarbetet uppmärksammades en förskjutning 

inom sfärerna. Utifrån informanternas upplevelse av den aktuella situationen har den sociala 

aspekten minskat. Många informanter menar att det tidigare sociala stödet bidrog till att skapa 

ökad motivation samt kreativitet i deras arbete. Möjligheten till kreativitet är ytterligare ett 

tecken på att anställda har egenkontroll av sitt arbete. I och med införandet av distansarbetet 

har snarare det kollektiva aktiva arbetet med innehåll av högt socialt stöd förskjutits till ett 

mera isolerat aktivt arbete med avsaknad av socialt stöd.  

 

I vår undersökning menar många informanter att arbetet ändå kunde genomföras på samma 

sätt som på fasta arbetsplatsen. Många informanter avslöjade att krav och kontroll från 

arbetsgivaren upplevdes oförändrad. Förklaringen kan vara att organisationens oförändrade 

krav och kontroll har bidragit till att förhindra obalans i arbetstagarens arbetsrutiner och 

uppdrag. Universitetsanställda, som till exempel lärare, professorer, administrativ personal 

tillhör den urval av yrkesgrupper som har framåtsträvande och framåtdrivande uppdrag. Inom 

yrkesgrupper vars anställda har hög egenkontroll med möjlighet att utvecklas och styra sitt 

eget arbete har arbetsgivaren oftast inte behov av sociotekniska styrmekanismer (Karasek & 

Theorells, 1990). Något som kunde generaliseras hos samtliga informanter är att många 

upplevde sitt arbete som kunskapsutvecklande, flexibelt samt med hög egenkontroll och 

ansvarsskyldighet. Detta indikerar att arbetsgivare som kräver höga sociala krav och tekniska 

kunskaper i arbeten förväntar att anställda ska vara mer stresståliga. Många informanter 

menade att intensiva perioder förekom vid specifika perioder eller uppdrag. Detta tyder på att 
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tidigare vanemässiga förväntningar kan ha bidragit till att informanterna inte upplevde 

distansarbetet som stressigt. Vissa informanter i vår undersökning beskrev sig själva som 

stresståliga personer eller personer med hög stresströskel. Andra menar att de tycker om att 

ha mycket att göra och vara sysselsatta medan andra menade att stress ingår i yrket och att det 

är något man är van vid. Utifrån studien kan vi se att de anställda inte ingår i vad Karasek och 

Theorells (1990) beskriver som den skadliga kombinationen vare sig innan eller efter 

distansarbetet. Detta främst på grund av hög bibehållen egenkontroll (Karasek & Theorells, 

1990). 

6.1.3 Emotionell dissonans 

En av arbetsgivarens huvuduppdrag är att kunna uppmärksamma det emotionella arbetet hos 

sina anställda. Detta förutsätter att man har aktiva dialoger, samtal samt utrymme och 

möjligheter att kommunicera med varandra. Om vi relaterar detta till Hochschilds (2012) 

teori om emotionell dissonans menar författaren att det är en viktig faktor att kunna läsa av 

människan samt kunna tolka människan utifrån en situation eller kontext för att bedöma vad 

som behöver uppmärksammas, förändras samt åtgärdas. I vår undersökning visade sig att 

många informanter tappade denna överblick, nu under distansarbetet upplevde informanterna 

det svårare att tolka en kollegas känsloarbeten (Hochschild, 2012, s. 56–62). Med detta menar 

informanterna att man inte längre har den överblick för att upptäcka eller se om någon mår 

dåligt eller är stressad. Dessa signaler som kroppen utstrålar som speglar människans 

välmående, dvs den emotionella andligheten blir svårare att upptäcka i och med den ökade 

isoleringen av distansarbetet. Enligt våra informanter upplever de arbetet inte lika roligt eller 

givande under distansarbetet. Detta enligt McGuire (2010) kan leda till minskad 

arbetstillfredsställelse samt ökad missnöje och stress. Många informanter menade att oavsett 

om avstämningar och kontinuerliga dialoger bibehölls eller ökades så upplevde man inte att 

detta var tillräckligt för att upptäcka de psykosociala hälsoriskerna. I det tidigare fysiska 

rummet på den fasta arbetsplatsen, kunde kollegor och arbetsgivare se och höra varandra i 

högre grad än nu i distansarbetet. Många menar att varken arbetsgivaren eller man själv som 

kollega har en inblick i människors privata miljö. Bristen på kontinuitet, kommunikation samt 

överblicken och insynen i människans tillvaro har gjort det svårare att tolka känslor och 

beteenden. Detta främst pga att man inte längre befinner sig i samma kontext (Hochschild, 

2012). 
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6.1.4 Gränsdragningsproblematik 

Enligt Clarks (2000) teori har människan två domäner, privatliv och arbetsliv. Man har stark 

medvetenhet till vad som är accepterat beteende i dessa olika domäner. Som exempel nämner 

Clark (2000) att man tydligt skiljer på vilket ordförråd som är accepterat beteende i den ena 

domänen i jämförelse med den andra, och att personer har olika starka gränser mellan dessa 

två domäner  (Clark, 2000). I vår studie upptäckte vi att många av våra informanter uppgav 

att de innan distansarbetet tydligt skiljer mellan arbetsliv och privatliv. Detta kan vara svårt 

att göra när dessa domäner tränger in på varandra under distansarbetet. Anställda som tydligt 

skiljer på domänerna upplevde det som extra ansträngande att skapa nya gränser mellan 

domänerna. Exempelvis var det många informanter som hade försökt skapa en arbetsplats 

som inte befann sig mitt i hemmet, eller skapa plats någonstans avskilt som var avsatt för att 

arbeta på och där de anställda hade som vana att plocka bort arbetet efter arbetsdagens slut. 

Detta kan vara ett sätt att tydliggöra var gränserna går. De som har haft extra rum tillgängliga 

har skapat ett eget kontor. För dessa personer har de satt en fysisk gräns som tydligt visar att i 

detta rum blir det konkret vilken domän de befinner sig i. För de andra anställda som plockar 

undan sitt arbete efter en arbetsdag, sätter de den fysiska gränsen när datorn och 

kontorsmaterialet är bort- eller framplockat. Det är då informanterna upplever att de befinner 

sig i arbetsdomänen. För de personer som inte utför denna distinktion mellan de olika 

domänerna sker vad Clark (2000) kallar ”blending”. Blending innebär att domänerna 

(familje- och arbetsdomänerna) blandats ihop så att man upplever stora problem i 

gränsdragningen. Konsekvensen av blending kan leda till att man arbetar övertid samt att man 

inte kan släppa den ena domänen när man går in i den andra (Clark, 2000). Våra informanter 

upplevde att detta kunde vara svårt. De upplevde att de hade svårt att släppa arbetet när de 

gick in i familjedomänen, möjligen på grund av att de hade för otydliga gränser mellan 

arbets- och familjedomänen. Men, en intressant observation i studien är att trots att vissa av 

våra informanter hade en specifik fysisk gräns till arbetsdomänen, så förekom tillfällen där 

man arbetade övertid eller hade svårt att lämna arbetet. Detta kan tyda på att trots försök till 

en fysisk avgränsning, så upplevs den inte lika tydlig som när man arbetade på den fasta 

arbetsplatsen, där gränserna var skarpare. 

 

Det kan vara viktigt att påpeka att de flesta informanter arbetar längre tidsperioder nu under 

distansarbetet, som en konsekvens av att man inte kan koppla bort arbetet när man befinner 

sig i familjedomänen. Informanterna påpekar även att bristen av kollegor resulterar i att ingen 
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är där för att påminna dem om att det är dags att avsluta arbetsdagen. Clark (2000) nämner att 

tidsgränser är ett sätt att skilja på arbets- och familjedomänen. Resultatet av att den fysiska 

gränsen är otydlig blir att tidsgränserna inte heller går att sätta vid hemarbetet för våra 

informanter. Utöver detta beskriver Clarks (2000) teori en psykologisk gräns. Denna gräns är 

skapad av individen själv och handlar om att individen anpassar sina tankemönster, 

beteendemönster och känslor beroende på domän. Många av våra informanter beskrev att det 

var svårt med de kreativa arbetsuppgifterna i och med distansarbetet. De beskrev framförallt 

hur bristen i att kunna ”bolla idéer” var väldigt påtaglig. En effekt av att man arbetar hemma 

är att man arbetar ensam och att det är svårt att hamna i det kreativa tankemönstret på egen 

hand. Det kräver mer energi än innan att hamna i vissa tankemönster. En informant beskrev 

hur det upplevdes konstigt att sitta bakom en skärm i sitt eget vardagsrum och utföra stora 

och viktiga arbetsuppgifter. Detta påvisar att det är en stor mental skillnad i att arbeta med 

viktiga uppdrag hemifrån då man inte längre hamnar naturligt i det tankemönstret som 

kontorsmiljön medför. I vår studie kan vi påvisa att alla olika gränser beskrivna av Clark 

(2000) har för våra informanter blivit rubbade. Kontrasten är stor mellan den fasta 

arbetsplatsen där gränserna är tydliga och distansarbetet där gränserna är otydliga. 

 

6.2 Tidigare forskning i förhållande till studiens resultat 

I enlighet med Allvins studie (2006) indikerar att de flesta av informanterna i studien inte 

kunde koppla bort arbetet när man var hemma med familjen vid distansarbete i hemmet. 

Allvin (2006) påpekar att informanterna behövde en aktivitet för att koppla bort arbetet 

(Allvin, 2006). I vår studie kan detta bekräftas, då det påpekas vid ett flertal tillfällen av våra 

informanter. Det blir tydligt i denna studie att flera av informanterna har svårt att koppla bort 

arbetet direkt när de stänger av sin dator. Eftersom man fortfarande befinner sig i samma 

miljö så upplever informanterna att arbetet fortfarande “ligger runt dem”. Ett sätt att skilja på 

arbete från fritid var genom att utföra andra aktiviteter efter en arbetsdag. Dessa kunde oftast 

vara att ta en promenad, rasta hunden eller hämta barn. Detta ersatte tidigare aktiviteten att 

”lämna arbetet” som de idag inte fysiskt kan göra. I enlighet med detta beskriver Allvin 

(2006) att vanliga aktiviteter för att få bort arbetet ur tankarna var att utföra andra aktiviteter 

och att dessa kunde vara saker som till exempel gå till gymmet, träffa privata vänner och så 

vidare. Här blir det en tydlig skillnad för våra informanter som inte kan utföra dessa 

aktiviteter i och med de restriktioner som pandemin medfört (Folkhälsomyndigheten, 
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2020c).Våra informanter har svårare att koppla bort arbetet från tankarna i och med att deras 

privatliv är begränsat. Den vanligaste aktiviteten för att koppla bort arbetet ur tankarna var att 

“promenera”. För de personer med fritidsaktiviteter som blivit begränsade i och med 

rekommendationerna kan de uppleva en avsaknad av aktiviteter för att distansera sig från 

arbetet. Allvin (2006) beskriver även hur arbetsgivare till personer som arbetar hemifrån 

skapar personalbefrämjande aktiviteter som exempelvis pubkvällar, yogaträning i grupp och 

liknande främst för att kunna tillfredsställa de privata och sociala behoven man har på 

arbetstid (Allvin, 2006). I och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det mycket 

av dessa sociala aktiviteter som begränsas, vilket medför att anställda som arbetar på distans 

inte kan fylla sitt privata och sociala behov på arbetstid på samma sätt 

(Folkhälsomyndigheten, 2020c). Det visar sig i vår studie att många chefer och kollegor hade 

försökt skapa olika aktiviteter som var ”corona-anpassade”. Detta kunde exempelvis vara 

genom chattfunktioner där man pratade om vardagliga saker, Zoomfika, Zoomyoga och 

annat. Dock kunde de flesta informanter hålla med om att dessa aktiviteter eller chattar inte 

var i närheten av jämförbara med det sociala som sker på arbetet. Detta kan resultera i att 

personer som arbetar på distans inte kan fylla sina privata och sociala behov via arbetet 

längre. I och med att man inte längre kan göra detta innebära det att sociala behovet blir 

större i privatlivet. Eftersom behovet av social kontakt under arbetstid inte är uppfyllt, söker 

man detta hos sin familj. Därför är det extra viktigt att arbetsgivaren försöker upprätthålla 

någon form av socialisering på arbetet även fast denna inte uppfyller det sociala behovet 

fullständigt. 

 

Enligt Cooper och Marshall (1979) visar deras modell fem specifika stresskällor på 

arbetsplatsen. De menar att brist på kunskap, osäkerhet i yrkesrollen samt ingen möjlighet till 

karriärutveckling är exempel på stressrelaterade faktorer. Brist på egenkontroll som till 

exempel anställdas beslutsbredd (självbestämmande) samt möjligheter att kommunicera med 

sin arbetsgivare är andra faktorer som kan bidra till att den anställde upplever stress i 

arbetslivet. Som tidigare nämnts är universitetsanställda det urval av människor som har hög 

känsla av ansvarsskyldighet och egenkontroll, tillhörande en organisation med goda 

möjligheter till fortbildning. Arbeten med hög egenkontroll samt höga krav ställer ofta större 

krav på sociala och tekniska färdigheter. I vår undersökning kunde inget av dessa faktorer 

appliceras i den aktuella situationen hos våra informanter, som förklarar den stress som 

informanterna upplevde. Utan det informanterna upplevde som stress var framförallt 

störningar i tekniken som kunde begränsa eller hindra de vardagliga arbetsuppgifterna. 
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Upplevelsen av stress handlade om teknologins kvalitet samt strukturella organisatoriska 

förändringar snarare än brist på teknisk och social kunskap. Enligt våra informanter hade 

kommunikativa möjligheterna ökat av olika slag. Det som uppmärksammades som en 

förbättring var tillgängligheten samt arbetsgivarens ökade arbetsmiljörelaterade ansvar. 

Distansarbetets effekter har skapat en större möjlighet till förbättrad tillgänglighet samtidigt 

skapat större utrymme för anställda att uttrycka både känslomässiga, psykosociala 

upplevelser och känslor, både när det gäller vägledning, stöttning och handledning. 

6.3 Inför framtida studier 

Syftet med studien var att undersöka anställdas upplevelse och känslor kring distansarbete, 

och distansarbetets påverkan på det sociala och det arbetsmässiga. Undersökningen visar 

dock endast en liten del av den sociala verkligheten. Eftersom studien är mikroinriktad, d.v.s. 

koncentrerad på en liten grupp av människor och område, blir datamaterialet inte tillräckligt 

för att anses vara representativt. För att kunna generalisera undersökningen resultatet till 

andra områden eller populationer måste större mängd data samlas in och analyseras (Bryman, 

2018, s. 484–485). Till exempel genom att studera flera grupper av människor, inom olika 

områden eller organisationer. Kvalitativa undersökningar studerar sociala fenomen på 

mikronivå snarare än makronivå. Kvantitativa mätmetoder är ett sätt att möjliggöra 

generalisering och en mer övergripande analys av ett fenomen. Datamaterialet i kvantitativa 

undersökningar ger möjligheter till storskaliga studier av verkligheten (Bryman, 2018, s. 

487–488). Med hjälp av kvantitativ forskning skulle man kunna inkludera hela 

organisationens hierarki och positioner, för att undersöka hur upplevelsen av distansarbetet 

fungerar för samtliga involverade i hela den organisatoriska kedjan. 

 

Med denna studie har informanterna berättat om både fördelar och nackdelar sedan 

distansarbetet infördes. Något som många informanter är överens om är att distansarbetet i 

sig är något positivt men att det egentligen är de sociala restriktionerna som påverkat 

människan negativt. Majoriteten menar att det optimala vore att både hemarbete och fasta 

arbetsplatser fanns tillgängliga beroende på vilket arbetsuppdrag som stod på agendan. 

Många menar också vissa uppdrag effektiviserats medans andra uppdrag blivit svårare att 

genomföra. Mycket av försämringarna beror mer på pandemins effekter än arbetsplatsens 

bestämmelser och avtal. De flesta menade samtidigt att fördelarna med att arbeta hemifrån 

var att det gav en större frihetskänsla vilket kan öka arbetstillfredsställelsen.  
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Med vår studie hoppas vi att det påtvingade distansarbetet har visat på att det finns 

möjligheter för arbetsgivare och myndigheter till både effektivisering och ökad tillgänglighet 

på arbetsplatser. Och för den enskilde arbetaren en större frihetskänsla och möjligheter till 

problemlösningar. Restriktionerna inom det sociala livet har främst berott på pandemins 

effekter och inte på distansarbetet i sig, vilket talar för att man i framtiden kan ta tillvara de 

mer positiva effekterna av distansarbetet men samtidigt behålla det positiva från den fasta 

arbetsplatsen, med goda sociala relationer och där det kreativa får frodas. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Kodningsschema 

1. Känslomässiga reaktioner (oro, stress, ångest, ilska, irritation, frustration)  

2. Fördelar med distansarbetet - (positiv riktning - bra, bättre) 

3. Nackdelar med distansarbetet - (negativa ord, som exempel, ensam, isolerad, tråkigt, 

dålig, sämre, sämst) 

4. Positiva upplevelser - fördelar med fasta arbetsplatsen 

5. Negativa upplevelser - nackdelar med fasta arbetsplatsen 

6. Förbättrade arbetsvillkor (praktiska upplevelser - ökad flexibilitet, mer 

självbestämmande, ökad frihet, mer tid, mindre känsla av övervakning) 

7. Försämrade arbetsvillkor (försämrade livskvalite, ökad påfrestning, prestationskrav, 

ökad övervakning och styrning) 

8.2 Bilaga 2: Informationsbrev 

En förfrågan om deltagande i studie 
Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Syftet med vårt examensarbete är att 
undersöka de psykosociala hälsoeffekterna som skett i en följd av coronapandemin. Syftet är 
att undersöka hur arbetssituationen har förändrats sedan universitetet införde distansarbete.  

Vi söker dig som inte har jobbat på distans innan pandemin, eller har arbetat på distans i                 
väldigt liten utsträckning innan pandemin.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas             
Vi hoppas att du vill vara med eftersom dina svar bidrar till att ge en tydligare bild på hur                   
anställda upplever distansarbetet under coronapandemin. Tanken är att öka kunskapen om           
distansarbetets hälsoeffekter. Intervjun tar maximalt en timme och kommer ske digitalt via            
Zoom, den spelas in och transkriberas sedan. Helst skulle vi se att du kan ställa upp på                 
intervjun inom de närmaste två veckorna. 

Ljudinspelningen kommer endast att finnas tillgänglig för arbetsgruppen d.v.s. vi studenter           
(Loucine och Layla) och ansvarig handledare.  

Materialet kommer att avidentifieras och materialet kommer vidare att analyseras och           
publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen. 
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Är det något ni undrar över angående om projektet är ni välkommen att kontakta oss               
studenter på sociologiska institutionen. 

Tack på förhand för din medverkan!  

8.3 Bilaga 3: Intervjuguide 

 
Bakgrund till distansarbetet: 

1. Hur mycket arbetar du på distans i nuläget? Och hur länge har du arbetat på distans? 
När började organisationen införa distansarbete?  

2. Berätta lite om vad det är du arbetar med? och vad har du för arbetsuppgifter? 
3. Hur såg en vanlig arbetsdag ut innan distansarbetet inkludera (gärna raster och 

luncher)? Från påväg till jobbet -  till att du packar ihop och går hem.  
4. Vad var din första reaktion när du fick informationen om att ni skulle börja arbeta 

hemifrån? Var det något särskild du tänkte på? 
5. Vad för verktyg fick du för att kunna arbeta hemifrån? och då tänker jag mer på 

tekniska tillbehör och praktiska saker 
 
Under tiden du arbetar hemifrån: 
Denna del ska vara mer ingående på det personliga nivån om hur just du upplever 
distansarbetet och hur detta rent generellt har påverkat dig och dina egna tankar.  
 

6. Hur upplevde du materialet som ni fick med er hem var tillräckliga eller saknade du 
något för att kunna utföra ditt vardagliga jobb? Är det något ni tycker universitetet 
kunde tagit mer hänsyn till och isåfall vad skulle det kunna vara? 

7. Vad använder ni för digitala verktyg datasystem under distansarbetet? 
8. Fick ni någon form av utbildning inför användning av de nya systemen? (Om ja :Vad 

ingick i utbildningen? var den tillräcklig?  
Om nej: Vad skulle du vilja få mer information och utbildning i?) 

9. Har du stött på tekniska problem under distansarbetet och hur gick du tillväga?  
10.  Hur kommunicerar du med kollegor/chefer under tiden du arbetar hemifrån?  
11. Hur ser en vanlig arbetsdag ut under distansarbetet inkludera gärna raster och 

luncher? Från förberedelser till jobbet -  till att du packar ihop och avslutar dagen.  
12. Stress är ett ord som många känner igen, men den kan upplevas olika. Berätta hur just 

du upplever stress och vad stress är just för dig? 
13. Upplever du att detta är något som har hållit i sig eller har det blivit någon förändring 

i intensiteten av din stressupplevelse? Vad tror du att det kan bero på?  
14. Man brukar säga att livet består av tre dimensioner eller sfärer, Arbetslivet - 

privatlivet och familjelivet. Tycker du att det är enklare att samspela arbetslivet med 
det sociala livet som familj och fritid än det har varit tidigare? Vad är det som har 
blivit bättre och svårare?  
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15.  Känner du dig är mer fokuserad på arbetet när du arbetar på distans eller finns det 
andra faktorer runt omkring dig som kan påverka ditt arbete? Som exempelvis familj, 
teknik osv...  

16.  Alla har olika faktorer som motiverar en i arbetslivet. Är detta något som har 
förändrats? Känner du att du är lika motiverad idag än före distansarbetet?  

17. Har ni pratat om riskerna med distansarbete på jobbet? om ja, isåfall vad har ni pratat 
om? Jag tänker mer om hälsoeffekterna och arbetsmiljön av distansarbete?  

 
Nu inleder vi sista delen av intervjun. Här tänkte vi att vi ska prata mer om just hur du 
upplever distansarbetet jämförelse med din tidigare arbetsform som du har haft.  
 

18. Upplever ni att övervakningen från arbetsgivaren förändrats? Hur övervakar din chef 
att man faktiskt gör det man ska? Hur kontrolleras detta idag i jämförelse till tidigare?  

19. Hur får du feedback av din chef under distansarbete jämfört med tidigare? 
20. Hur upplever du din arbetsbelastning vid distansarbetet?  
21. Har andra arbetsuppgifter underlättats? (om, ja kan du nämna några praktiska 

erfarenheter?) 
22. Har andra delar blivit svårare att hantera eller utföra? isåfall kan du nämna några 

exempel på det?  
23. Upplever du att kommunikationen mellan kollegor har förändrats i och med den 

digitala kontakten? Isåfall vad är skillnaden? Vad upplever du saknas eller ökat i den 
vardagliga kontakten?  

24. Har du bibehållit rutiner om raster/fika/lunch eller har det ändrats? Om ja hur? (har 
det blivit bättre eller sämre?) Är det något du gör på dina raster nu som du inte gjort 
tidigare? 

25. Ett av organisationens största uppdrag är att arbeta mot en god arbetsmiljö och det 
förutsätter att man ska ha regelbunden dialog eller kommunikation. Upplever du att 
arbetsgivaren har aktivt tagit hänsyn till arbetsmiljön nu under distansarbetet? Isåfall 
hur arbetar man aktivt idag till skillnad från tidigare?  

26. Är det något ni upplever har blivit bra med distansarbetet, i relation till tidigare 
arbetet.  

27. Är det något du upplever blivit sämre med distansarbetet? Isåfall vad, ge exempel 
tack. 

Inför framtiden av distansarbete: 
1. Vissa tror att människan kommer arbeta mer och mer på distans, vad tror du detta har 

för effekter? Rent allmänt? (generellt) 
Är detta något som du själv tycker är något positivt? utifrån dig själv vad skulle vara 
fördelarna och nackdelarna? 

Avsluta med:  
1. Är det något annat ni tycker att det är viktigt för oss att ta med? 
2. Är det okej att vi hör av oss till dig om vi behöver förtydligande eller ställa följdfrågor 

om det skulle behövas?  
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