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Förord 

 

Vi vill inleda denna uppsats med att tacka uppsatsens medverkande respondenter, det är tack 

vare deras deltagande som studien varit möjlig att genomföra. Vi vill även rikta ett stort tack 

till vår handledare Agneta Hugemark som har gett oss goda råd, vägledning och konstruktiv 

kritik under uppsatsskrivandets gång.  
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Sammanfattning  

I samband med Covid-19 pandemin har flera arbetsplatser gått från att arbeta på kontor till att 

arbeta hemifrån. Denna omställning har bidragit till en förändring i företagskulturen. Denna 

studie syftar till att undersöka hur chefer och medarbetare på ett bokförlag upplever det 

förändrade arbetssättet som uppkommit vid distansarbete. Vidare syftar studien till att 

undersöka hur detta bokförlag arbetar med att bibehålla en god företagskultur på distans. 

Studien utförs genom en kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats, där tio 

semistrukturerade intervjuer är grunden för det insamlade empiriska materialet. Materialet 

analyseras med stöd av Flemings och Sturdys teori om normativ kontroll och neo-normativ 

kontroll samt Alvessons och Willmotts teori som behandlar nio metoder för att utöva 

identitetsreglering.  

 

Studiens resultat visar att begreppet företagskultur beskrivs som en gemensam värdegrund 

och en känsla av grupptillhörighet. Förändringar i företagskulturen som uppkommit vid 

distansarbetet har visat sig vara såväl arbetsrelaterade som sociala faktorer. Vid 

omställningen till distansarbete har den delen av företagskulturen som behandlar 

kommunikation och återkoppling genomgått en stor förändring. Mötesstrukturen har även 

ändrat form, kreativa möten har försvunnit, vilket har bidragit till allt fler avstämningsmöten. 

Sociala tillställningar, samarbete mellan arbetsgrupper och upprätthållandet av kontakten med 

kollegor är ytterligare några delar av företagskulturen som ändrat form. För att upprätthålla 

en god företagskultur har organisationen arbetat aktivt med att finna nya effektiva 

kommunikationsvägar samt individanpassa återkoppling. Vidare har bokförlaget beskrivit 

vikten av att finna nya innovativa sätt för skapandet av digitala evenemang. Detta bland annat 

genom att införa en digital fika-roulette. Dessutom arbetar bokförlaget aktivt för att skapa en 

tillvaro där dess medlemmar kan skilja på arbete och fritid. Det här har bland annat 

genomförts genom att uppmuntra till att fortsätta arbeta under kontorstider med välbehövliga 

pauser för promenader med kollegor. 

 

Nyckelord: Företagskultur, Distansarbete, Covid-19  
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1. Inledning 

I detta kapitel behandlas bakgrunden till studiens problemområde, vilket leder fram till 

studiens syfte och frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara. Kapitlet avslutas med en 

avgränsning och disposition av uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund  

I slutet på år 2019 utbröt ett virus som snabbt spred sig över flera delar av världen och som 

därefter officiellt kom att klassas som en pandemi (Folkhälsomyndigheten, 2020a). Viruset 

fick namnet SARS-CoV-2, även känt som Covid-19. Spridningen ledde till drastiska 

förändringar för organisationer som blev tvungna att strukturera om sina verksamheter. I 

Sverige infördes restriktioner för allmänheten och Folkhälsomyndigheten gick ut med 

allmänna råd för att minska smittspridningen (Folkhälsomyndigheten, 2020b). Bland annat 

utfärdades rekommendationer om att arbetsgivare skulle låta sina anställda arbeta hemifrån 

och undvika fysiskt kontorsarbete.  

 

Pandemin har inneburit en omställning för såväl arbetsgivare som arbetstagare som har 

rekommenderats att gå från att arbeta på kontor till att arbeta hemifrån (Regeringen, 2020). 

Distansarbete definieras som en arbetsform som utförs från olika platser som gör det möjligt 

att arbeta utanför organisationens fysiskt begränsade område (Baruch, 2000, s. 35). Vid 

distansarbete är det vanligt att använda sig av olika informations- och 

kommunikationsverktyg som skapar lösningar för digitala möten. Distansarbete är dock inget 

nytt fenomen. Enligt Manpower (2015, s. 2) och Eurofound & ILO (2017) är Sverige ett av 

de länder som redan innan pandemin aktivt använde sig av distansarbete i arbetslivet. I 

samband med Covid-19 pandemin har statliga rekommendationer för att minska 

smittspridningen inneburit att distansarbete blivit mer av en påtvingad, än en frivillig 

arbetsform för organisationer (Waizenegger m.fl., 2020, s. 1).  

 

När det påtvingade distansarbetet blev ett faktum, kan man anta att det har resulterat i en viss 

påverkan på företagskulturen. Detta är den främsta anledningen till att just företagskulturen 

kommer att vara det primära fokusområdet i denna studie. Enligt Bakka m.fl. (2006, s. 124) 

är företagskultur en sammanslutning av människor med gemensamma mål och arbetssätt. 

Detta belyser även Tripathi m.fl. (2000, s. 24) som menar att företagskulturen skapas av 
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organisationers medlemmar och bygger på gemensamma normer, idéer och värderingar. I 

denna studie kommer företagskulturen att undersökas genom att belysa organisatoriska 

förändringar utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv. Eftersom organisationer bygger på 

en gemenskap bland dess medlemmar är sociala interaktioner med arbetskollegor en stor del 

av företagskulturen. Enligt institutet för hälsa och välfärd (2021) kan distansarbete leda till 

minskade sociala interaktioner mellan arbetskollegor. Även Fernet m.fl. (2010, s. 1165) 

belyser att arbetskollegor har en viktig roll. Detta för att upprätthålla en arbetsmotivation. 

Vidare menar Fernet m.fl. (s. 1174) att människor som har svårt att finna mening i sitt arbete 

också har ett större behov av goda relationer med kollegor. En ytterligare aspekt av 

företagskulturen som framför allt chefer står inför är den som berör kontroll. Harpaz (2002, s. 

74–76) menar att övergången till distansarbete kan ha medfört en minskad kontroll hos chefer 

som numera inte längre har samma insyn i sina anställdas arbetsuppgifter. Detta menar 

Harpaz innebär att organisationer behöver arbeta med att finna nya digitala arbetssätt för att 

kontrollera sina anställda.  

 

Distansarbete är ett högaktuellt ämne i dagens arbetsliv. Detta för att Covid-19 pandemin har 

påverkat organisationers arbetssituation. Det är därför av intresse att undersöka den 

sociologiska anpassningen hos en organisation som tvingats ställa om sitt arbetssätt. Genom 

att undersöka företagskulturens organisatoriska förändringar som uppkommit av 

distansarbetet avser studien att skapa en djupare förståelse för denna omställning. Dessa 

organisatoriska förändringar blir sociologiskt relevanta eftersom de behandlar sociala 

förändringar i arbetslivet. En bransch som har påverkats av denna omställning är 

kulturbranschen. Inom den här branschen har vi valt att undersöka hur ett bokförlag har 

påverkats av distansarbetet. Bokförlaget är en organisation som traditionellt arbetar i en 

fysisk kontorsmiljö och aktivt deltar i flera sociala kulturevenemang. Detta gör att 

organisationen blir av intresse för vår undersökning. Den här studien önskar bidra med en 

förståelse för hur distansarbetet har påverkat företagskulturen samt vilka anpassningar som 

organisationen har fått göra.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur chefer och medarbetare i en organisation upplever det 

förändrade arbetssättet som uppkommit vid distansarbete. Vidare syftar studien till att 

undersöka hur denna organisation upplever sitt arbete med att bibehålla en god 

företagskultur. Syftet kommer att studeras och besvaras utifrån de två frågeställningar som 

formuleras nedan. 

 

- Hur upplever chefer och medarbetare att företagskulturen har påverkats av 

omställningen till distansarbete?  

- Hur arbetar organisationen med att bibehålla en god företagskultur på distans? 

 

1.3 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att endast undersöka ett utvalt bokförlag där totalt tio av 

organisationens medlemmar har valt att medverka, vilket också har varit vår önskan. Med 

tanke på tidsramen för denna uppsats har det inte heller funnits möjlighet för fler att 

medverka. Syftet med studien är att få en djupare kunskap om hur företagskulturen inom 

bokförlaget har påverkats av omställningen till distansarbete. För att uppnå flera olika 

perspektiv har vi valt att intervjua fem medarbetare och fem chefer. Denna uppdelning syftar 

inte till en jämförelse utan endast för att jämnt bidra med olika perspektiv. En annan 

avgränsning är att studien endast undersöker det tvingade distansarbete som uppkommit till 

följd av Covid-19 pandemi och därmed inte det flexibla distansarbetet som finns redan 

tidigare. Ytterligare en avgränsning i studien är att vi inte har valt att fokusera på 

respondenternas kön, ålder eller vilken yrkesroll de besitter inom bokförlaget.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen delas in i olika kapitel och tar sin början i inledningen och bakgrunden där 

studiens ämne till problemområdet, syfte och frågeställningar presenteras. Vidare i kapitel två 

diskuteras tidigare forskning kring distansarbete och företagskultur innan och under Covid-19 

pandemi samt definitioner av begreppen. Detta för att ge insyn i vad som hittills har visats 

inom forskningsområdet. I kapitel tre redogörs studiens teoretiska referensram, bestående av 

normativ- och neo-normativ kontroll samt nio metoder för att utöva identitetsreglering. Dessa 

teorier ligger till grund för analys av det empiriska materialet. I kapitel fyra beskrivs studiens 
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metodval, tillvägagångssätt, databearbetning, forskningsetiska överväganden, reliabilitet och 

validitet samt metodologiska överväganden. I kapitel fem redovisas studiens resultat och 

analys utifrån det insamlade empiriska materialet i relation till studiens teoretiska 

referensram. Slutligen i uppsatsens sista kapitel förs en avslutande diskussion kring resultat 

och analys i relation till studiens frågeställningar. Detta diskuteras med stöd av tidigare 

forskning samt studiens teoretiska referensram. Kapitlet redogör därefter för 

metodreflektioner. Kapitlet avslutas med en slutsats där studiens frågeställningar besvaras 

tillsammans med studiens kunskapsbidrag. Slutligen presenteras förslag för vidare forskning.  

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom företagskultur och distansarbete. Kapitlet 

inleds med en definition av begreppet företagskultur samt en kort redogörelse för vad tidigare 

forskning säger om företagskultur under Covid-19 pandemin. Vidare behandlas en kort 

definition av begreppet distansarbete. Därefter redovisas tidigare forskning om distansarbete, 

såväl innan som under Covid-19 pandemin. Avslutningsvis ges en summering av nuvarande 

forskningsläge samt studiens bidrag. För att hitta relevant forskning genomfördes ett noggrant 

sökningsarbete via Uppsala universitets databas för forskning och lärande. Databasen som vi 

fann mest relevant för studiens forskningsområde var genom “Sociological Abstracts”. 

Sökord som användes var bland annat “teleworking/remote working and Covid-19” samt 

“organizational culture/corporate culture and Covid-19”. 

 

2.1 Definition av företagskultur 

Företagskultur har börjat studeras av allt fler forskare och erhållit uppmärksamhet genom sin 

strävan att utveckla näringslivet (Bakka m. fl. 2006, s. 125–126). Företagskultur handlar 

framför allt om organisationens värderingar, normer och språk. Kulturbegreppet kan enligt 

Bakka m.fl. ses som en komplex helhet och innefattar en organisations synliga formella och 

dolda informella aspekter. Synliga formella aspekter är mål, teknologi, struktur och 

färdigheter. Dessa kan enklare förklaras, kartläggas och fångas upp av såväl medarbetare som 

konkurrenter. De dolda informella aspekterna utgörs istället av attityder, värderingar, känslor, 

sociala kontakter och gruppnormer. Dessa normer och värderingar får organisationens 

medlemmar att känna tillhörighet till varandra och till organisationen. Fortsatt menar Bakka 

m. fl. (s. 131–132) att företagskulturens funktioner syftar till att styra medlemmarnas 
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uppmärksamhet och ge vägledning för hur man som medlem i organisationen förväntas bete 

sig. Företagskultur syftar därmed till att skapa stabilitet i arbetslivet och på så sätt reducera 

osäkerheten hos organisationens medlemmar. Även Alvesson (2015, s. 10–12) diskuterar 

kring begreppet företagskultur, vilket han menar handlar om kulturella och symboliska 

fenomen. Vidare hävdar Alvesson att företagskultur lägger grunden för sammanhållning, 

engagemang och gemensamma mål på en arbetsplats. Detta beskriver även Krona och 

Skärvad (1999, s. 83) som menar att kulturen inom en organisation bygger på gemensamma 

tankar om hur en grupp av medarbetare ska fungera tillsammans.  

 

En annan välkänd forskare som bedrivit forskning inom företagskultur är Edgar Schein. 

Schein (2016, s. 3–5) utformar sin definition av företagskultur utifrån tre kulturnivåer. Dessa 

nivåer är artefakter, normer & värderingar samt grundläggande antaganden. Inom den första 

nivån, artefakter beskriver Schein hur den synliga delen av kultur studeras. Den synliga delen 

av en företagskultur kan vara fysiska saker som finns i miljön, exempelvis språk, kläder och 

teknologi. Den andra nivån, normer och värderingar är de idéer och tankar som 

organisationen gemensamt delar. Genom att skapa och enas kring dessa kan individer 

vägledas av organisationen. Detta kan innefatta hur man ska bete sig på arbetsplatsen, hur 

hierarkier ser ut och hur tillvägagångssättet för att lösa olika problem bör se ut. Den tredje 

nivån, grundläggande antaganden handlar om de antaganden som blir förgivettagna i en 

organisation. Genom att ge organisationens medlemmar grundläggande antaganden om hur 

organisationens syn på omvärlden formas där en gemensam identitet.  

 

Senare forskning inom ämnet företagskultur visar att den sociala och ekonomiska chocken till 

följd av Covid-19 pandemin har förändrat företagskulturen i hög grad (Spicer, 2020, s. 1738). 

Fortsättningsvis menar Spicer att denna organisationsförändring har ställt företag inför 

utmaningen att stärka företagskulturen samtidigt som de anställda arbetar hemifrån. Detta har 

även inneburit att organisationer har behövt finna nya arbetssätt. Ytterligare en studie som 

bekräftar detta är Howard-Grenvilles (2020, s. 2) kvalitativa analys. Denna studie visar att 

Covid-19 pandemin har skapat en stor osäkerhet inom den kultur som organisationer besitter. 

Även Howard-Grenville har upptäckt svårigheter för chefer och medarbetare att skapa en 

effektiv företagskultur vid distansarbete. Samtidigt påpekar Howard-Grenville att 

organisationer som har en tydlig och stark företagskultur tenderar att klara sig bäst vid 
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förändrade arbetssätt. Detta eftersom Howard-Grenville menar att gemensamma värderingar 

och målsättningar förenklar omställningen till distansarbete.  

 

2.2 Definition av distansarbete  

Distansarbete är inget nytt fenomen och tidigare studier inom området belyser framför allt två 

kännetecken. Att arbetet utförs utanför arbetsplatsen, ofta hemifrån i en ostörd miljö samt att 

man använder sig av digitala kommunikationsverktyg (Rupietta & Beckmann, 2018, s. 26; 

Sardeshmukh m.fl., 2012, s. 194; Bailey & Kurland, 2002, s. 384).  

 

2.3 Distansarbete innan och under Covid-19 pandemin 

2.3.1 Flexibilitet och produktivitet  

Tidigare studier av Baruch (2002, s. 36–37) och Lundqvist (2013, s. 15) visar att 

distansarbetet resulterar i mindre resande till och från arbetet samt minskade 

företagskostnader för kontorslokaler. Detta bidrar till sparande av pengar och tid för såväl 

organisationens medlemmar som organisationen som helhet. Arbete hemifrån kan även 

innebära mer fokus på utförandet av arbetsuppgifter. Detta visar Harpaz (2002, s. 77) i sin 

studie om för- och nackdelar med distansarbete. Harpaz visar detta på tre olika nivåer, 

individ-, företag- och samhällsnivå. På individuell nivå innebär distansarbetet en större grad 

av flexibilitet och självbestämmande när det gäller schema och arbetsplats. På företagsnivå 

utökas kapaciteten för att ta in ny personal obundet av geografisk bostadsort. På samhällsnivå 

innebär minskat behov av kollektivtrafik vi pendling arbetspendlingen, en ökad 

självständighet och flexibilitet. Även Bailey och Kurland (2002, s. 389) och Lundqvist (2013, 

s. 15) påpekar i sina studier att distansarbete skapar en ökad flexibilitet, produktivitet och 

tillfredsställelse för arbetslivet. 

 

En samtida studie av Diab-Bahman och Al-Enzi (2020, s. 919–920) som publicerats under 

Covid-19 pandemin visar att medarbetare upplever att mycket av det tidigare kontorsbaserade 

arbetet kan utföras hemifrån. Samtidigt visade studien att majoriteten av arbetstagarna var 

positiva till de flexibla arbetsvillkoren som distansarbetet medförde. Anledningen till detta är 

enligt studien att individer känner sig tryggare i sitt eget hem, upplever sig vara mindre 

stressande vid arbete hemifrån samt har en bättre balans mellan arbete och fritid. Fortsatt 

visar studiens resultat att de flexibla arbetstiderna som ofta medföljer vid distansarbete har 
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fått allt fler individer att ifrågasätta normen om en 8-timmars arbetsdag. Av de respondenter 

som deltog i undersökningen ansåg 85 % att deras arbetsuppgifter hade kunnat göras på 

kortare tid och att flera möten hade kunnat utföras digitalt. Undersökningen visar vidare att 

över hälften av respondenterna upplever sig sakna resurser vid arbete hemifrån, vilket i sin 

tur kan leda till minskad produktivitet vid distansarbete. Slutligen påpekade majoriteten av 

respondenterna att de i framtiden föredrog en kombination av distans- och kontorsarbete.  

Denna studie har visat att distansarbetets flexibilitet har varit uppskattat hos framför allt 

medarbetare. Tidigare forskning visar även att det skett en omställning för chefer och 

ledningen inom organisation. Detta beskrivs vidare i en studie som genomförts under Covid-

19 pandemin. Belzungeguie-Eraso och Erro-Garcés (2020, s. 10–13) fann i sin studie att 

omställningen till distansarbete har behövt ske strukturerat. Detta för att en oförberedd 

företagsledning kan innebära att organisationen minskar sin produktivitet. Samtidigt visar 

samma studie att redan tidigare existerande negativa rutiner har förvärrats till följd av 

distansarbetet. Detta menar studien bland annat sker när medarbetare inte väljer att 

sjukanmäla sig vid hemarbete utan istället väljer att arbeta på distans.  

 

2.3.2 Sociala relationer och balans mellan arbetsliv och privatliv  

Haddon och Lewis (1994, s. 196) visar i sin studie att distansarbete kan leda till att individer 

upplever en känsla av social isolering. Dessutom kan organisationer som övergår till 

distansarbete riskera att försämra eller förlora de relationer som medarbetare tidigare byggt 

upp (Smith m.fl. 2018, s. 45; Lundqvist, 2013, s. 19). Flera studier utförda innan Covid-19 

pandemin påpekar hur individer som arbetar på distans upplever en ökad känsla av social 

isolering och utanförskap (Smith m.fl.; Rupietta & Beckmann, 2018, s. 51). Detta bekräftas 

även av en studie som tillkommit under Covid-19 pandemin av Diab-Bahman och Al-Enzi 

(2020, s. 911). Författarna lyfter i sin studie att hemarbetet är kopplat till en isolering och 

uppfattas ensamt för arbetstagaren. Detta i jämförelse med det kontorsarbete som varit präglat 

av personliga möten och interaktioner med kollegor. I kontrast till detta visar andra studier att 

distansarbete kan skapa mer tid för privatliv (Baruch, 2002, s. 37–38; Bailey & Kurland, 

2002, s. 389). Detta bidrar till att stärka sociala relationer i hemmet med familj och vänner. 

Dessa studier visar att sociala relationer med familj och vänner delvis kan kompensera för de 

minskade fysiska interaktioner med arbetskollegor (Baruch, 2002; Bailey & Kurland, 2002. 

Samtidigt som distansarbetet leder till mer familjetid visar andra studier att många individer 

upplever en ökad stressnivå över att lyckas kombinera familj och hushållssysslor med arbete 



 

 

 
 

8 

hemifrån (Mustajab m.fl., 2020, s. 17; Bailey & Kurland, 2002). Detta då den flexibiliteten 

som distansarbete innebär kan öppna upp för svåra gränsdragningar mellan arbetsliv och 

privatliv. 

 

2.3.3 Relationen mellan medarbetare och chefer 

Lippe och Lippényi (2019, s. 73–74) hävdar att den minskade kommunikationen vid 

distansarbete kan för många individer uppfattas som energikrävande då fysiska samtal på 

kontoret byts ut mot telefonsamtal eller mejl. Studien av Diab-Bahman och Al-Enzi (2020, s. 

912) som vi tidigare har berört visar att minskad kommunikation vid distansarbete kan 

resultera i att individen förlorar en del av organisationens gemensamma företagsidentitet. 

Studien visar fortsatt att minskad kommunikation framför allt blir ett problem för de som 

vanligtvis arbetar i team och är vana vid ett nära samarbete. Detta har resulterat i att allt fler 

medarbetare upplever sitt arbete som individuellt eftersom interaktionen med kollegor främst 

sker digitalt. En ytterligare förändring som studien berör är relationen mellan medarbetare. 

Den förändrade relation beskrivs som förlorade vänskaper och minskad kommunikation 

mellan kollegor. Studien visar också att relationen mellan chef och medarbetare har 

förändrats vid övergången till distansarbete. Svårigheter som har lyfts fram är framför allt 

kopplade till återkoppling. Detta framför allt för att sociala interaktioner inte sker lika 

naturligt på en digital arbetsplats. Även Lippe och Lippényi (2019, s. 62) lyfter i sin studie att 

minskad återkoppling är en konsekvens av distansarbetet. Denna studie beskriver detta som 

en följd av den minskade kommunikationen som många chefer upplever. Studien menar 

fortsatt att detta i sin tur bidrar till svårigheter i att kontrollera anställda på distans. Detta då 

hemarbetet innebär att arbetsuppgifter och arbetsscheman inte längre går att kontrollera på 

samma sätt som tidigare.  Det här förklarar bland annat Rupietta och Beckmann (2018, s. 26) 

samt Lundqvist (2013, s. 15) som menar att distansarbete skapar problem för chefer vid 

övervakning av sina anställda. Dessa studier beskriver hur övervakning tidigare kunde ske 

genom en närvaro av ledningen samt genom kontinuerliga och fysiska avstämningar. 

Omställningen till distansarbete innebär att dessa möten numera behöver organiseras med 

hjälp av icke beprövade digitala verktyg.  

 

Mustajabs m.fl. (2020, s. 17) studie som publicerats under Covid-19 pandemin berör 

produktiviteten och möjligheten för olika yrken att ställa om till distansarbete. Ur ett 

medarbetarperspektiv visar denna studie en upplevelse av mindre övervakning från chefer vid 
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arbete hemifrån. Detta eftersom utförandet av arbetet kan göras utan anpassningar till 

organisationens normer och värderingar. Det här menar studien bidrar till en ökad 

ansvarskänsla och därmed också en stärkt produktivitet. Samtidigt menar studien att många 

yrken och arbetsuppgifter är omöjliga att genomföra på distans.  

 

2.4 Summering av tidigare forskning 

Av denna forskningsöversikt kan vi konstatera att distansarbete och företagskultur är två 

begrepp som har definierats utifrån flera olika perspektiv. Begreppet företagskultur förklaras 

bland annat som organisationens gemensamma värderingar, normer och en känsla av 

grupptillhörighet. Att finna tidigare forskning kring företagskultur under en pandemi har 

däremot varit svårare. Den forskning som har presenterats har framför allt visat att en stark 

företagskultur är av stor vikt för organisationers överlevnad vid en pågående pandemi. 

Dessutom har forskning visat att flera organisationer har genomgått en social och ekonomisk 

chock till följd av denna omställning. Det har även visat sig att organisationer har svårt att 

veta hur de ska hantera utmaningen med att upprätthålla en stark företagskultur vid en 

pandemi.  

 

Vi kan konstatera att forskning om distansarbete som publicerats såväl innan som under 

Covid-19 pandemin har dragit liknande slutsatser. En gemensam definition av begreppet 

distansarbete har presenterats utifrån ett flertal studier. Distansarbete beskrivs som ett arbete 

som sker utanför arbetsplatsen med hjälp av digitala kommunikationsverktyg. Tidigare 

forskning har gett en inblick i den omställning som organisationer har stått inför vid 

övergången till distansarbete. En av dessa omställningar berör den ökade flexibiliteten och 

självständigheten i arbetet. En annan omställning som uppkommer vid distansarbete är en 

upplevelse av ökad produktivitet till följd av friheten som ett flexibelt schema innebär. Ett 

flexibelt arbetsschema kan också bidra till att flera individer upplever en svårighet i att skilja 

på arbete och fritid. Ytterligare en omställning vid distansarbete är de minskade sociala 

kontakterna som kan bidra till en känsla av social isolering. En sista omställning som tidigare 

forskning berör är relationen mellan chef och medarbetare där framför allt återkoppling 

upplevs vara en utmaning. I linje med detta visar tidigare forskning att möjligheten till 

kontroll och övervakning är något som förändras för chefer vid distansarbete.    
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Av denna forskningsöversikt uppstod vårt intresse för att vidareutveckla den befintliga 

forskningen om företagskultur vid distansarbete. Detta för att tidigare forskning visar brister i 

att redogöra för nya arbetssätt som organisationer använder sig av för att upprätthålla en god 

företagskultur. Denna studie önskar därför bidra med konkreta exempel på hur en specifik 

organisation som tidigare har präglats av stora sociala evenemang, arbetar med att ställa om 

sin verksamhet. Mer specifikt önskar denna studie bidra med upplevelser och erfarenheter 

från såväl chefer som medarbetare. 

 

3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram som ligger till grund för analys av 

det empiriska materialet. Studiens teoretiska referensram bygger på Flemings och Sturdys 

teori om normativ- och neo normativ kontroll samt Alvessons och Willmotts teori om nio 

metoder för att utöva identitetsreglering. Flemings och Sturdys teori om neo-normativ 

kontroll kan bidra till en ökad förståelse för hur en organisation arbetar med att upprätthålla 

en rolig och givande arbetsdag på distans. Detta eftersom en givande arbetsdag ligger till 

grund för en god företagskultur. Den normativa kontrollen kan bidra till en förståelse för hur 

organisationen använder sig av gemensamma normer och värderingar för att skapa kontroll. I 

detta fall vid arbete på distans. Detta för att normer och värderingar ligger till grund för 

skapandet av en god företagskultur. Även Alvessons och Willmotts (2002) teori blir av 

intresse då den kan bidra med insikter om hur en organisation utövar identitetsreglering på 

distans. Genom identitetsreglering skapas en företagsvänlig identitet som gynnar 

företagskulturen. Det blir därför av intresse att undersöka hur en organisation upprätthåller en 

företagsvänlig identitet på distans.  

 

3.1 Normativ kontroll  

Enligt Fleming och Sturdy (2009, s. 573–576) handlar normativ kontroll om att skapa en 

företagskultur som bygger på gemensamma attityder, övertygelser och värderingar med 

organisationen eller kunden i fokus. Normativ kontroll fokuserar på att organisationens 

ledning skapar en gemensam värdegrund som alla anställda förväntas efterleva och anpassa 

sig till. Detta kan innebära gemensamma värdeord, beteendemönster och attityder som är 

unika för just den organisation och som den anställda förväntas leva efter. Varje medarbetare 

skolas in till att anpassa sig efter organisationen och ta del av dess målsättningar. Detta 
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förväntas man göra såväl internt på arbetsplatsen som gentemot externa intressenter. Målet 

blir således att använda detta som styrmetod för att uppnå produktivitet som leder till ökad 

lönsamhet för organisationen. Samtidigt som individer förväntas uppnå självförverkligande 

och motiveras av sina arbetsuppgifter, förväntas de också följa och överträffa organisationens 

mål. Företagskulturens styrka ligger i det gemensamma målet som ska uppnås genom 

värderingar och förhållningssätt som råder vid arbetsplatsen. Dessa kan ofta vara bestämda av 

ledningen och ha utvecklats baserat på organisationens historia och traditioner.  

 

3.2 Neo-normativ kontroll 

Medan normativ kontroll innebär en delad värdeorientering i organisationen, handlar neo-

normativ kontroll enligt Fleming och Sturdy (2009, s. 571–574) om att uppmuntra anställda 

till att uttrycka sitt “sanna” jag på arbetsplatsen. Den neo-normativa kontrollen syftar till att 

uppmuntra personliga olikheter och strävar till skillnad från normativ kontroll inte till att 

uppnå följsamhet till företagets värderingar och attityder. I stället syftar neo-normativ 

kontroll till att medarbetare uppmanas och förväntas vara sig själva, dela med sig av 

personliga upplevelser och uppvisa känslor. Inom den neo-normativa kontrollen försöker man 

skapa en kultur där den anställde känner lojalitet och samhörighet med organisationen. Detta 

genom att organisationen möjliggör för individen att vara sig själv och utvecklas som person. 

Därför uppmuntras olikhet i form av attityder, värderingar och syn på livet. Detta samtidigt 

som självförverkligandet uppnås genom att medarbetare delar med sig av sitt privatliv och 

bygger vänskapsband som får dem och växa som individ tillsammans med arbetskollegorna. 

Den neo-normativa kontrollen beskriver hur individer växer tillsammans genom relationer 

och bidrar till självförverkligande. Arbetsplatsen ska uppfattas som attraktiv genom att 

möjliggöra för människor att inte behöva anpassa sig till existerande värderingar utan i stället 

efterleva egna värderingar. Samtidigt förekommer begränsningar som visar att den 

kontrollerande aspekten genom att sociala aktiviteter är mer eller mindre obligatoriska. 

Sammantaget uppnås neo-normativ kontroll när unika personlighetsdrag, privatliv och 

olikheter som tidigare var icke-önskvärda nu möjliggör en konkurrensfördel för att öka 

produktiviteten. 

 



 

 

 
 

12 

3.3 Identitetsreglering  

Alvesson och Willmott (2002, s. 623–626) lägger tonvikten på identitetsskapande som en 

struktur av organisatorisk kontroll och diskuterar vikten av att förstå identitetsbegreppet. 

Identitetsreglering innebär enligt Alvesson och Willmott att ledningen inom organisationen 

utvecklar en styrning av medarbetare i syfte att skapa en företagsvänlig identitet. Styrningen 

kan ske genom en diskurs som förmedlar en gemensam identitet, exempelvis identiteten av 

ett globalt företag, ett ledande företag eller ett innovativt företag. Genom att 

identitetsreglering riktas mot den enskildes identitet försöker den därmed reglera “insidan” av 

varje medarbetare. Medarbetaren kan antingen acceptera identiteten och känna identifikation 

med ledningens identitetsreglering eller stöta bort denna. Således kan ledningen enligt 

Alvesson och Willmott reglera medarbetarnas identitet som ett kontrollverktyg i syfte att 

gynna organisationen. Alvesson och Willmott presenterar nio metoder som används för att 

åstadkomma kontroll vid identitetsreglering. Dessa nio metoder förklaras djupare i punkterna 

nedan.  

 

1) Definiera individen direkt 

En första metod enligt Alvesson och Willmott (2002, s. 629) att utöva identitetsreglering på 

handlar om att definiera individen direkt. Detta kan innebära att organisationen tilldelar en 

högre position i form av en titel till den anställde. Syftet enligt Alvesson och Willmott är att 

tilldela personen en roll som gör att individen upplever sig tillhöra till en viss social klass 

inom organisationen och därmed skiljs ut från andra.  

 

2) Definiera individen genom andra 

En annan metod att utöva identitetsreglering är genom att definiera individen genom andra. 

Alvesson och Willmott (2002, s. 629) menar att den anställdes identitet indirekt påverkas av 

hur man definierar individen genom att först definiera andra. Genom att organisationen 

definierar andra individer och grupper, definieras därmed vad den egna gruppen/individen 

inte är. Således kan individen särskilja sig från andra personer och grupper och känna en stark 

positiv identitet sammankopplad med sin egen organisation. 

 

3) Tillhandahålla ett specifikt ordförråd av motiv 

Enligt Alvesson och Willmott (2002, s. 629) kan ett särskilt ordförråd rekommenderas och 

förespråkas av ledningen, genom vilket anställda uppmuntras att förstå betydelsen av sitt eget 
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arbete. Genom att förse specifika ord kan organisationen få de anställda att förstå meningen 

med sitt arbete. Vid användandet av specifika ord och diskurser kan individen känna sig 

naturligt etablerad och betydelsefull för organisationen. Alvesson och Willmott (s. 634) 

beskriver även vikten av motiverande ordförråd vid återkoppling. Återkoppling gentemot 

medarbetare kan användas för att få organisationens medlemmar att efterleva dess 

gemensamma värderingar och mål. Genom att utföra uppgiften enligt förväntningar som är 

specifika för organisationen blir individen belönad med positiv återkoppling och 

uppskattning.  

 

4) Moral och värderingar 

Genom att ha ett gemensamt tankesätt kring moral och värderingar inom en grupp menar 

Alvesson och Willmott (2002, s. 630) att individens agerande kan regleras i en viss riktning. 

Därmed säkerställer organisationen att medarbetarna följer de mål som är starkt kopplade till 

organisationens gemensamma moral och värderingar. Genom att organisationen utvecklar 

värderingar med en stark moral verkar de också för att vägleda individen i en specifik 

riktning eller åtminstone stimulera denna process. Således stärks identiteten genom den 

gemensamma moralen som ligger till grund för organisationens värderingar.  

 

5) Utvecklande av kunskap och kompetens 

Alvesson och Willmott (2002, s. 630) beskriver ytterligare en metod att reglera identiteten, 

nämligen utvecklandet av kunskap och kompetens. Genom att organisationen ansvarar för 

utvecklandet av medlemmarnas kunskap och kompetens kan de också reglera i vilket 

utsträckning detta sker. Detta bidrar till att organisationen har ett ansvar för vilken kunskap 

och kompetens som organisationens medlemmar besitter eller förväntas besitta. Denna 

kunskap som individen får genom arbetet bidrar till en identifikation med organisationen. 

Genom att skapa möjligheter för individen att förvärva kunskap och kompetens, kan detta 

bidra till en ökad känsla av tillhörighet till organisationen samt stärka den egna rollen på 

arbetsplatsen.  

 

6) Gruppkategorisering 

Alvesson och Willmott (2002, s. 630) tar upp gruppkategorisering som en metod för att 

påverka individens identitet. Denna gruppkategorisering skapas genom att dela upp individer 

i olika sociala kategorier. Vid denna uppdelning skapas en “vi” och “dem” känsla. Denna vi-
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känsla kan enligt Alvesson och Willmott skapas på flera sätt. Det kan exempelvis vara inom 

den interna arbetsgruppen eller hela arbetsplatsen. Alvesson och Willmott menar 

fortsättningsvis att upplevelsen av “dem” kan skapas på flera sätt. Det kan exempelvis vara 

externa parter såsom andra företag eller andra arbetsgrupper inom samma företag. Genom att 

skapa en så kallad vi-känsla inom gruppen skapas även en känsla av grupptillhörighet och 

gemenskap. Denna grupptillhörighet blir på detta sätt en metod för att påverka individens 

identitet. Genom att på ett socialt plan få individer att känna samhörighet och gemenskap, kan 

en organisation omedvetet få individer att anamma en identitet som ligger i linje med 

organisationen.  

 

7) Hierarkier  

Alvesson och Willmott (2002, s. 631) menar att hierarkier ofta är formella med en tydlig 

nivåindelning. Identitetsreglering genom hierarkier ske genom tydliga statusskillnader i 

samhällsfunktioner och arbetspositioner. I dagens samhälle är många hierarkier mer subtila 

än tidigare vilket gör att identitetsreglering genom hierarkier blir svårare att urskilja. En del 

progressiva och decentraliserade organisationer undviker det som uppenbart skulle ses som 

hierarkiskt och ger mer fokus på det som upplevs som jämlikt. Inom en sådan organisation är 

hierarkin ständigt skiftande mellan att vara överordnad eller jämlik.  

 

8) Etablering av spelregler  

Ytterligare en metod som Alvesson och Willmott (2002, s. 631) tar upp som man kan utföra 

identitetsreglering är genom att etablera klara spelregler inom organisationen. Dessa regler är 

inte formellt uppsatta utan syftar till att ge en guide för det så kallade naturliga eller 

accepterade sättet att genomföra saker på. Genom dessa regler skapas normer för hur man på 

bästa sätt tar sig fram inom organisationen. Detta blir en form av identitetsreglering genom 

att man ger organisationens medlemmar riktlinjer och vägledning för att skapa en fungerande 

verksamhet. Alvesson och Willmott menar att de outtalade reglerna kan bidra till skapandet 

av en gemensam företagsidentitet. Denna gemensamma identitet ger medlemmarna ett syfte 

vilket i sin tur underlättar för organisationens framväxt.  

 

9) Definiera sammanhanget 

Den sista metoden för att utöva identitetsreglering kan enligt Alvesson och Willmott (2002, s. 

631–632) ske genom att definiera sammanhanget. Detta kan vara genom marknaden som 



 

 

 
 

15 

organisationen agerar inom eller andra förutsättningar som kräver ett särskilt arbetssätt och 

agerande. Vidare menar Alvesson och Willmott att en aktörsidentitet innebär att 

organisationen åtar sig vissa karaktärsdrag som formas av det sammanhang som 

organisationen verkar inom.  

 

4. Metod 

I följande kapitel kommer studiens metodologiska tillvägagångssätt och metodval att 

presenteras och motiveras i förhållande till studiens syfte. Kapitlet inleds med en redogörelse 

av studiens ansats i kvalitativ metod följt av urval och en presentation av organisationen och 

respondenterna. Därefter redogörs datainsamlingsmetod, hur insamling av materialet har gått 

till. Sedan redovisas hur materialet har bearbetats samt analyserats. Därpå diskuteras studiens 

reliabilitet och validitet samt forskningsetiska aspekter som har tagits hänsyn till vid studiens 

genomförande. Slutligen diskuteras metodologiska överväganden.  

 

4.1 Metodologisk ansats 

Studien syftar till att undersöka hur chefer och medarbetare i en organisation upplever det 

förändrade arbetssättet som uppkommit vid distansarbete. Vidare syftar studien till att 

undersöka hur denna organisation upplever sig arbeta med att bibehålla en god företagskultur.  

En kvalitativ intervjumetod valdes för att kunna undersöka hur respondenterna upplever 

denna omställning. Bryman (2018, s. 561–562) menar att genom att använda sig av en 

kvalitativ intervju riktas fokus mot den intervjuades ståndpunkter vilket ger utförliga och 

detaljerade svar. Den metodologiska ansats som denna studie grundar sig på är 

fenomenologisk. Fenomenologi grundar sig i individers upplevelser, uppfattningar och 

erfarenheter (Dahlberg m.fl., 2008, s. 95–96). Enligt Fejes och Thornberg (2015, s. 33) avser 

den fenomenologiska ansatsen studera individers livsvärld, därav blir det viktigt att komma 

nära individens egen förståelse av verkligheten. Då denna studie syftar till att undersöka 

respondenternas personliga upplevelser, uppfattningar och erfarenheter stärker detta valet av 

fenomenologi som metodansats.  
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4.2 Urval av organisation och respondenter  

Informationen som ligger till grund för denna studie har samlats in genom tio kvalitativa 

intervjuer. Intervjupersonerna består av fem chefer och fem medarbetare i olika åldrar, kön 

och yrkesroller som alla arbetar inom samma organisation. Den teknik som vi har använt oss 

av för att komma i kontakt med respondenterna är en kombination av ett målstyrt urval och 

ett snöbollsurval. Genom ett målstyrt urval har vi valt en organisation som är relevant för 

studiens forskningsfråga (Bryman, 2018, s. 496). Till denna undersökning valdes en 

organisation där målet var att få kontakt med fem chefer och fem medarbetare som delvis 

arbetar på distans under den pågående Covid-19 pandemin. Genom ett snöbollsurval valdes 

en organisation där vi hade personliga kontakter som därigenom kunde ge oss tillträde till 

organisationen och respondenterna (Bryman, 2018, s. 496). Vår personliga kontakt skickade 

ut en intresseförfrågan om medverkan i en intervjustudie till organisationen. Processen av att 

få kontakt med respondenterna fick genomgås två gånger efter att inte tillräckligt med 

respondenterna visat intresse vid första förfrågan. Vid andra förfrågan fick vi svar från ett 

jämnt antal personer med lika många chefer som medarbetare. Kontaktpersonen skickade 

därefter respondenternas mejladresser till oss, så att vi kunde ha fortsatt kontakt med dem. 

 

4.3 Presentation av organisation och respondenter 

I Sverige finns det omkring 1000 bokförlag där vissa är små, men det finns även några få 

stora och en hel del mellanstora förlag. Organisationen som studien grundar sig på är ett 

bokförlag som traditionellt arbetar i en fysisk kontorsmiljö och aktivt deltar i flera sociala 

kulturevenemang. 

 

Ett bokförlag utgör en mellanhand mellan författare, tryckeri och bokhandel som tillsammans 

utgör värdekedjan för nya böcker. Bokförlaget är organiserat i avdelningar, likt andra 

traditionella företag men med vissa särskilda yrkesroller som exempelvis förläggare och 

redaktör. Förläggaren är den som har huvudansvaret för förlagets val av utgivning och måste 

därför ha en överblick över det litterära fältet. Vidare har en förläggare ansvar att driva på när 

det gäller att hitta ny utgivning och ha en uppfattning om vad läsaren vill ha och vad som 

ligger i tiden. Redaktören är projektledaren och arbetar med manusbearbetning och har ett 

nära samarbete med författaren. Som redaktör måste man både kunna uppmuntra och våga 

säga ifrån när något inte är bra men samtidigt vara lyhörd för författarens önskemål. 
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Bokförlagens verksamhet som mellanhand kräver ett finger på pulsen och en kontinuerlig 

omvärldsanalys för att utveckla böcker som är eftertraktade hos läsarna. 

 

Respondenterna i denna studie består av fem chefer och fem medarbetare som arbetar på ett 

och samma bokförlag och besitter olika yrkesroller. Bokförlaget och respondenterna kommer 

avidentifieras genom hela uppsatsen. Någon närmare presentation av organisationen och 

respondenterna kommer därför inte att genomföras i uppsatsen.  

 

Chef 1      Medarbetare 1  

Chef 2      Medarbetare 2 

Chef 3      Medarbetare 3 

Chef 4      Medarbetare 4 

Chef 5      Medarbetare 5 

 

4.4 Datainsamling 

4.4.1 Konstruktion av intervjuguide och informationsbrev 

Ett centralt begrepp inom den fenomenologiska ansatsen är öppenhet (Dahlberg m.fl., 2008, 

s. 97). Vi har i denna studie använt oss av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. 

Vilket Starks och Brown (2007, s. 1375) menar är ett vanligt sätt att inhämta datamaterial för 

fenomenologiska studier. Detta är en intervjuform som utgår från vissa frågeområden och 

som till motsats från en helt öppen intervju tillåter oss som intervjuare att styra intervjun mot 

ett specifikt frågefält (Aspers, 2011, s. 143–145). I vårt fall rör det sig om chefer och 

medarbetares upplevelser och erfarenheter av distansarbetets påverkan på företagskulturen. 

 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1) med 19 grundfrågor av olika teman 

som konstruerades utifrån studiens syfte och frågeställningarna. Detta för att hålla frågorna 

inom ramen för ämnet. Frågorna formulerades som öppna frågor med syfte att uppmuntra till 

ett öppet samtal där respondenterna har stor frihet att formulera sina svar, vilket är till fördel i 

en kvalitativ studie (Aspers, 2011, s. 85). Frågorna gav utrymme för att respondenterna själva 

skulle få uttrycka sina personliga upplevelser och erfarenheter. När intervjuguiden var 

färdigställd, utformades ett informationsbrev som berörde viktig information om medverkan i 

intervjustudien (se bilaga 2). Kontakten med respondenterna har skett via mejl och deras 

mejladresser fick vi tillgång till genom vår kontaktperson. Informationsbrevet fick 
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respondenterna i ett mejl i god tid innan intervjutillfället. Därefter fick respondenterna 

bekräfta samt ge förslag på en passande dag och tid att genomföra intervjun. Mer än hälften 

av respondenterna svarade inom en vecka efter att mejlet skickats ut. Till de som inte 

återkopplat inom två veckor, skickade vi ett ytterligare mejl för att säkerhetsställa att mejlet 

kommit fram samt att dessa personer fortfarande ville delta i studien. Därefter svarade 

resterande respondenter med en förslagen dag och tid. När vi fått svar från samtliga tio 

respondenter bokades enskilda Zoom-intervjuer in.  

 

4.5 Praktiskt genomförande   

4.5.1 Pilotstudie 

Genomförandet av intervjuerna inleddes med en pilotstudie för att säkerhetsställa att 

intervjuguiden var skapad för att ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Vidare 

möjliggjorde pilotstudien att vi fick testa vår förmåga som intervjuare och hur väl vår 

inspelningsutrustning fungerande. Intervjuguiden upplevdes fungera bra och vi behövde inte 

göra några större korrigeringar.  

 

4.5.2 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes under en period på sju veckor under kontorstider. På grund av 

rådande omständigheter med Covid-19 genomfördes samtliga intervjuer via Zoom, vilket är 

ett kommunikationsverktyg för digitala videomöten. Detta för att i största möjliga mån 

efterlikna en fysisk intervju. Att utföra digitala intervjuer med videofunktion liknar en fysisk 

intervju i den bemärkelsen att intervjuaren ser respondentens ansiktsuttryck och gester 

(Bryman, 2018, s. 593). Detta är viktiga aspekter som hade kunnat påverka studiens resultat. 

Vi skickade ett mejl med en Zoom-länk cirka 30 minuter innan intervjun började till den 

respondent som skulle intervjuas. Tidslängden för intervjuerna varierade mellan 35–45 

minuter och utfördes av oss båda där vi satt på enskilda platser. Eftersom vi är två författare 

delade vi upp ansvaret för varje intervju. Detta för att säkerhetsställa att vi inte skulle prata 

samtidigt och därmed få problem med ljudupptagningen. En av oss ansvarade för att inleda 

intervjun med en introduktion för vårt forskningsområde, etiska riktlinjer samt sköta 

inspelning och föra anteckningar. Den andra ansvarade för att bedriva intervjun och därmed 

ställa samtliga intervjufrågor utifrån vår intervjuguide samt addera följdfrågor vid behov. 

Följdfrågorna anpassades efter vardera respondent. Därav blev varje intervju unik och bidrog 
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till djupa svar. Intervjuerna spelades in med video via Zoom samt via röstinspelning på 

mobiltelefonen, vilket respondenterna gav samtycke till. Den dubbla inspelningen gjordes för 

att säkerhetsställa att vi har en reservinspelning om en inspelning skulle försvinna. Det här 

visade sig vara viktigt då vi vid ett intervjutillfälle fick problem med röstinspelningen. 

 

En fördel med att vi båda var delaktiga men hade olika ansvarsområden är att den av oss som 

ställde frågorna kunde rikta större fokus mot respondenten medan den andra kunde fokusera 

på anteckningarna och se till att samtalet spelades in (Bryman, 2018, s. 557-578). En annan 

fördel med en videointervju är flexibiliteten och möjligheten att göra ändringar i sista 

minuten (Bryman, 2018, s. 593). Två respondenter fick förhinder och var tvungna att ställa in 

sin planerade intervju. Det här löstes genom att två nya intervjuer snabbt bokades in några 

dagar efter. Det här visar att digitala videointervjuer skapar flexibilitet. En annan fördel som 

Bryman (2018, s. 593) tar upp är att videointervjuer sparar både tid och pengar för såväl 

respondenten som intervjuare. Dessutom finns det inget behov av att tänka på det geografiska 

avstånd i urvalsprocessen. Ytterligare en fördel är att intervjuer via videosamtal ofta upplevs 

som mer bekväma och kan locka medverkande som annars inte hade velat delta. En nackdel 

med digitala intervjuer är att om man ska spela in samtalet via en smartphone så kan ljudet 

och uppkopplingen variera eftersom intervjun sker digitalt (Bryman, 2018, s. 579). För att i 

största mån undvika detta valde vi att spela in samtalet på två olika sätt samt försäkrade oss 

om att vi satt på platser med bra uppkoppling. Vi försäkrade oss även om att vi fick kontakta 

respondenterna om någon fråga ur materialet skulle behöva kompletteras.  

 

4.6 Databearbetning av empiriskt material 

4.6.1 Transkriberingsprocess  

Bearbetningen av det empiriska materialet inleddes med att intervjuerna transkriberades. 

Transkribering av intervjuer syftar enligt Lindgren (2014, s. 31) till att göra empirin 

analyserbar. För att möjliggöra analys av de inspelade intervjuerna började vi med att 

omvandla ljudfilen till nedskriven text, så kallad transkribering. En av transkriberingarna 

skedde samma dag som intervjun genomfördes. Detta menar Trost (2010, s. 147) är till fördel 

eftersom de intryck som sker under intervjusituationen behålls färska i minnet. Vår 

förhoppning var att göra på detta vis med resterande transkriberingar men på grund av att 

flera intervjuer genomfördes på samma dag samt på grund av tidsbrist blev detta inte möjligt. 

Vi har därför löpande under studiens gång arbetat med transkriberingarna, vilket vi inte 
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upplevt som ett hinder för studiens resultat. Det här för att vi har haft möjlighet att titta 

tillbaka på både video- och ljudupptagningar. Under de tre första transkriberingarna valde vi 

att addera allt yttrande som sades såsom skratt och andra betydelsefulla inslag. Men vi insåg 

relativt fort att alla dessa gester som vi hade skrivit ner inte hade någon större relevans för 

studiens resultat och analys. Vi beslutade oss därför för att endast skriva betydelsefulla gester 

på de frågor som vi noterade var gemensamt bland respondenterna. Transkriberingsprocessen 

är ett tidskrävande moment (Bryman, 2018, s. 567). Därför valde vi att fördela 

transkriberingarna jämnt mellan oss, där vi transkriberade hälften av materialet var. Vi kom 

överens om att transkriberingarna skulle utföras av samma författare som genomförde 

intervjun. Transkriberingarna utfördes i ett gemensamt dokument där vi kunde läsa igenom 

varandras sammanställda material för att säkerställa att uppfattningen var korrekt och för att 

skapa en helhetsbild över all insamlad data. Materialet vi fått fram efter transkriberingarna 

har analyserats av oss gemensamt.  

 

4.6.2 Kodningsprocess  

När materialet blivit transkriberat, påbörjades kodningsprocessen.  

Kodning är en viktig process i kvalitativ metod och innebär att det empiriska materialet 

sorteras och bryts ner i beståndsdelar (Bryman, 2018, s. 688). Vår tolkning av det empiriska 

materialet har utgått från ett induktivt angreppssätt. Med detta menar Bryman (2018, s. 47–

49) att koderna först skapas av det empiriska materialet, för att i ett senare skede tillämpa 

teorin. I linje med studiens fenomenologiska ansats utfördes kodningen med en analysteknik 

inspirerad av Smiths m.fl. (2009, s. 79–81) tolkande fenomenologiska analys. Denna 

analysteknik består av sex analyssteg och benämns som IPA - Interpretative 

Phenomenological Analysis. Denna analysteknik innebär att forskaren gör en tolkning utifrån 

sin förståelse och erfarenhet samt strävar efter att nå respondenternas livsvärldar och 

upplevelser utifrån en djupare grund. Användandet av IPA som analysmetod blev av intresse 

för att föra fram respondenternas personliga upplevelser och erfarenheter.  

 

Det första steget i denna analysprocess som Smith m.fl. (2009, s. 82) tar upp innebär att 

forskaren fokuserar på respondentens berättelse och livsvärld genom att göra en noggrann 

läsning och omläsning av det insamlade materialet. Vi inledde kodningsprocessen med att 

läsa det transkriberade materialen på ett öppet sätt ett flertal gånger enskilt för att sedan läsa 

igenom det gemensamt. Genom att läsa materialet på ett öppet sätt menar Starks och Brown 
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(2007, s. 1373) att forskaren då får en bättre förståelse och känsla för respondenternas 

världsbild. Det andra steget i analysprocessen som Smith m.fl. (2009, s. 83) lyfter handlar om 

att tolka respondentens meningsskapande och livsvärld. Detta gjorde vi genom att markera 

respondenternas upplevelser och erfarenheter utifrån deras svar som ansågs vara relevant för 

studiens syfte och frågeställningar. Dessa meningar och enstaka ord som beskrev 

respondenternas upplevelser och erfarenheter färgmarkerades med en varsin tillhörande färg. 

Det tredje steget i analysprocessen handlar enligt Smith m.fl. (2009, s. 91) om att skapa och 

urskilja mönster. Detta gjorde vi genom att sammanställa svaren på respektive fråga som 

respondenterna gav. Vidare försökte vi urskilja enhetliga teman bakom respondenternas svar. 

I steg fyra föreslår Smith m.fl. (2009, s. 92) att man ska leta efter gemensamma likheter och 

mönster mellan teman. Dessa kan vara polariserade, kontextuella och numrerade. De 

polariserade framkom genom olika uppfattningar om samma frågeställning hos 

respondenterna, där en del var positiva och andra negativa. De kontextuella framkom genom 

förståelsen för kulturella och tidsmässiga element samt respondentens egna uppfattningar och 

erfarenheter av händelser. Numrerade teman kunde urskiljas baserat på hur många 

respondenter som nämnde ett särskilt perspektiv. I steg fem beskriver Smith m.fl. (2009, s. 

100) att olika mönster utvecklas för att bygga fallrapporter som beskriver situationerna. De 

olika fallrapporter baserades på våra frågeställningar samtidigt som vi fortsatte leta efter 

ytterligare teman. I steg sex avslutades processen med att leta mönster i samtliga 

transkriberingar för att sammanställa vilka teman som var mest centrala (Smith m.fl., 2009, s. 

101). Totalt fann vi två huvudteman, arbetsrelaterade förändringar samt sociala förändringar 

med tillhörande underteman. Dessa två teman och tillhörande underteman kommer att 

presenteras närmare i kapitel fem som utgör resultat och analys. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp vid all forskning och tillsammans utgör 

begreppen tillförlitlighet och uttalar något om studiens kvalitet (Trost, 2010, s. 131).  

Validitet innebär att det vi önskar studera mäts på ett korrekt sätt, och reliabiliteten förklaras 

genom att det studerande mäts på ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2018, s. 467). I denna studie 

var intervjuerna till stor hjälp i vår strävan efter hög validitet. Detta eftersom de på förhand 

formulerade frågorna gav en försäkran om att studiens syfte och frågeställningar täcktes in av 

intervjuguiden. Ytterligare något som stärker studiens validitet är att vi spelade in 

intervjuerna med hjälp av röstinspelning för att sedan transkribera materialet. Detta 
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underlättar för analysen då man kan gå tillbaka i materialet och lyssna flera gånger. Genom 

att vi båda deltog under intervjuerna, transkriberingarna, kodningen och tolkningen av 

analysen, bidrog detta till en hög grad av tillförlitlighet vilket ökar studiens reliabilitet.  

 

4.8 Forskningsetiska överväganden   

I samband med intervjuerna som genomförts använde vi oss av Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att samtliga respondenter ska informeras om undersökningens 

innehåll, villkor för deltagande samt rätten att avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 7–8). Informationskravet har upprätthållits genom att studiens respondenter blivit skriftligt 

och muntligt informerade om varför studien genomförs, varför just dessa personer är utvalda 

att delta och hur intervjun kommer att gå till. Vi förtydligade för respondenterna att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade möjlighet att avbryta eller avböja 

någon fråga under intervjuns gång. Samtyckeskravet innebär att samtliga respondenter ska 

lämna sitt samtycke till medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–11). Studiens respondenter 

blev tillfrågade att delta innan intervjun via informationsbrevet. De lämnade därefter sitt 

godkännande skriftligt via mejl samt muntligt vid intervjutillfället. Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifter om respondenter beläggs med sekretess (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12–

13). Det material som intervjun resulterade i har hanterats konfidentiellt och med försiktighet 

i syfte att skydda samt avidentifiera respondenterna och organisationen. Nyttjandekravet 

innebär att uppgifter om den enskilda respondenten som samlas in i forskningssyfte inte får 

användas för andra ändamål än det avsedda (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Med bakgrund av 

detta har vi valt att endast använda det insamlade materialet i ett vetenskapligt syfte. 

Respondenterna blev dessutom vid intervjutillfället informerade om att materialet som de 

delat med sig av endast ska användas i forskningssyfte och att inspelningarna kommer att 

raderas efter studien färdigställts.  

 

4.9 Metodologiska överväganden  

Studien har inneburit ett fåtal metodologiska överväganden. Till en början övervägde vi 

mellan att genomföra en fenomenologisk metodansats eller en kvalitativ innehållsanalys. 
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Valet blev självklart när vi sedan insåg att målet med studien var att undersöka 

respondenternas egna upplevelser och erfarenheter utan störning av eventuella teorier eller 

styrning från vårt håll. Intervjuguiden utformades efter semistrukturerade intervjufrågor 

vilket resulterade i tydliga frågor att utgå ifrån men samtidigt med en öppenhet för vad 

respondenterna hade att tillföra. En svårighet vi trodde skulle kunna uppstå med denna 

intervjumetod var respondenternas förmåga att hålla sig till frågan. Vid genomförandet av 

intervjuerna upplevde vi inget problem med detta. För den här studien har det varit ett 

självklart metodologiskt val att vi båda skulle medverka vid samtliga intervjutillfällen. Det 

här för att säkerhetsställa att varje intervju fick samma förutsättningar och samma 

tillförlitlighet. 

 

5. Resultat och analys  

I detta kapitel redovisas och analyseras empirin från de genomförda intervjuerna i relation till 

studiens teoretiska referensram. Teorin består av normativ- och neo-normativ kontroll samt 

nio metoder för att utöva identitetsreglering. Vi har lyckats tillämpa sex av dessa nio metoder. 

Dessa är hierarkier, gruppkategorisering, etablering av tydliga spelregler, moral och 

värderingar, utvecklandet av kunskap och kompetens samt tillhandahållandet av ett specifikt 

ordförråd. Inledningsvis presenteras en definition av begreppet företagskultur utifrån 

respondenternas egna uppfattningar. Därefter är kapitlet disponerat utifrån två huvudteman 

som uppkommit vid kodningsprocessen. Dessa huvudteman benämns som arbetsrelaterade 

förändringar och sociala förändringar. Genom att analysera dessa två teman strävar denna 

studie efter att få en ökad förståelse för hur företagskulturen på ett bokförlag påverkas av 

distansarbetet. Dessutom strävar studien efter att få en ökad förståelse för hur bokförlaget 

arbetar med att bibehålla en god företagskulturen på distans. 

 

5.1 Definition av begreppet företagskultur 

I detta avsnitt presenteras en definition av begreppet företagskultur utifrån ett chef- och 

medarbetarperspektiv. För att få en uppfattning av respondenternas bild av företagskulturen 

inleddes intervjuerna med ett par frågor om begreppet företagskultur. Gemensamt för 

samtliga respondenter var att de reagerade med att stanna upp och fundera en stund. Många 

uttryckte sig med liknande fraser såsom “Oj vilken svår fråga”, vilket tyder på att flera av 

respondenterna inte reflekterat över detta tidigare.   
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5.1.2 Företagskultur utifrån ett chefsperspektiv 

Av empirin framgick det att flera av cheferna har berört begreppet företagskultur på möten 

under året som gått. Trots detta behövde flera av dem fundera en stund över sina svar. 

Inledningsvis beskrev chef 2 sin bild av företagskulturen på förlaget: “På vårt förlag pratar 

vi också väldigt mycket om saker som sitter i väggarna och det är väl också någon slags 

företagskultur.” På liknande sätt beskrev chef 1: “Det sitter i väggarna... det är väl 

företagskultur.” Även chef 5 förklarade sin bild på ett liknande sätt: ”Det är en gammaldags 

företagskultur där mycket sitter i väggarna.” Dessa tre chefer hade en gemensam syn på 

begreppet företagskultur. Detta visade sig i de gemensamma ordvalen “det sitter i väggarna” 

som alla tre chefer uttryckte i intervjuerna. Chef 4 påpekade en annan aspekt av begreppet 

företagskultur: ”Företagskultur är ganska mycket och jättesvår att förändra. Jag försökte det 

när jag började här. Företagskultur är också identiteten, hur vi ser på oss själva och hur vi 

pratar om oss och våra intressenter.” Respondenten beskrev en svårighet i att förändra 

organisationens nuvarande företagskultur. Att göra en förändring i företagskulturen var något 

som respondenten själv har försökt att genomföra på sin arbetsplats. Reaktionerna som hen 

möttes av från övriga medlemmar var att en sådan förändring skulle innebära flera år av 

arbete för organisationen. Respondenten beskrev även begreppet företagskultur som 

organisationens identitet. Med detta syftar hen på att företagskulturen är den identitet som 

vägleder hur organisationens medlemmar pratar om organisationen och deras kunder.  

 

Det gemensamma uttalandet “Det sitter i väggarna” som flera av cheferna uttryckte kan vi 

förstå med utgångspunkt i Alvessons och Willmotts (2002, s. 630) teori om 

identitetsreglering. Närmare bestämt genom metoden som behandlar moral och värderingar. 

Med en stark moral kan organisationen föra vidare berättelser i syfte att leda medlemmarna 

till en gemensam värdegrund. Det här menar Alvesson och Willmott är ett sätt för 

medlemmarna att identifiera sig med organisationen. Respondenternas bild av 

företagskulturen vilar på starka berättelser som har förts vidare inom organisationen. Detta 

bidrar till chefernas gemensamma syn på begreppet företagskultur som resultatet har visat. 

Även det som chef 4 beskrev som en svårförändrad företagskultur kan förklaras utifrån 

samma teoretiska utgångspunkt. Detta för att en företagskultur som sedan länge sitter i 

väggarna, även kan upplevas svår att förändra. Det kan upplevas svårt att påverka en 

företagskultur som har blivit uppbyggd på starka berättelser som länge funnits med inom 

organisationen. Att chef 4 beskrev företagskulturen som organisationens identitet kan vidare 
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förklaras genom att man har skapat en gemensam värdegrund utifrån organisationens moral 

och värderingar.  

 

5.1.3 Företagskultur utifrån ett medarbetarperspektiv 

I föregående avsnitt presenterades definitionen av begreppet företagskultur utifrån ett 

chefsperspektiv. I detta avsnitt behandlas istället definitionen av begreppet utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Inledningsvis beskrev medarbetare 4 sin bild av företagskulturen: ”Jag 

upplever att vi har en väldigt icke hierarkisk kultur, alltså oavsett om man är chef eller inte 

och det är en väldigt schysst arbetsplats.” Att respondenten har upplevt sin arbetsplats som 

icke hierarkisk tyder på en vana av att arbeta självständigt utan synlig övervakning. Vidare 

beskrev samma respondent: ”Även om många av oss har såna roller att man sitter med sina 

egna projekt...så finns det ändå en jättebra gemenskap.” Att organisationens medlemmar har 

upplevt en bra gemenskap trots det självständiga arbetet tyder på att organisationen 

värdesätter goda arbetsrelationer. Medarbetare 3 beskrev sin bild av företagskulturen: “Ja 

men arbetskulturen... tycker jag är ett företag som är stolt över sitt varumärke och som gärna 

vill se sig själva som ett gäng där alla står för varumärket.” Med detta syftar även denna 

respondent på en stark gemenskap och teamkänsla. Att organisationens medlemmar upplever 

en stolthet över sin arbetsplats tyder på att det finns en gemensam syn på organisationen och 

dess värderingar.  

 

Flemings och Sturdys (2009, s. 571) teori om normativ kontroll syftar till att organisationens 

medlemmar delar gemensamma värderingar med organisationen. När medarbetare 3 beskrev 

en stolthet över det gemensamma varumärket visar detta på en form av normativ kontroll.  

Genom att gemensamt känna en stolthet över varumärket, skapar detta en känsla av att bli 

“ett” med organisationen. När medarbetare 4 beskrev att man arbetar enskilt men med en 

stark gemenskap tyder även detta på en form av normativ kontroll. Detta för att den 

normativa kontrollen bland annat syftar till att skapa ett självförverkligande hos den enskilda 

medlemmen. I detta fall genom att medlemmarna arbetar självständigt. Samtidigt syftar den 

normativa kontrollen till att organisationens medlemmar ska arbeta gemensamt utifrån de 

uppsatta målen. I detta fall blir det därför viktigt för organisationen att upprätthålla en stark 

gemenskap på arbetsplatsen trots att organisationens medlemmar främst arbetar enskilt.  
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I samma citat som medarbetare 3 talar om att vara stolt över organisationens varumärke 

nämner även respondenten att organisationen vill uppfattas som ett “gäng”. Detta är något 

som går i linje med Alvessons och Willmotts (2002, s. 630) teori om identitetsreglering och 

metoden gruppkategorisering. Denna metod beskriver hur individer genom kategorisering av 

grupper skapar en “vi” och “dem” känsla. Att medarbetare 3 har upplevt hela bokförlaget 

som en sammansvetsad grupp är ett tecken på att det har skapats en tydlig vi-känsla inom 

organisationen. Denna vi-känsla bidrar till en ökad känsla av tillhörighet till organisationen 

och dess medlemmar. Vidare beskrev medarbetare 4 en icke hierarkisk kultur som grundar 

sig i en vana att arbeta självständigt utan synlig övervakning av chefer. Detta kan enligt 

Alvessons och Willmotts (2002, s. 631) teori förklaras som en ytterligare metod av teorin 

identitetsreglering. Närmare bestämt den metod av identitetsreglering som utövas genom 

hierarkier. En hierarkisk kultur grundar sig i formella och tydliga nivåindelningar. Denna 

form av identitetsreglering kan även utövas genom att använda sig av en mer subtil hierarki. 

Den icke hierarkiska kulturen som upplevs av medarbetare 4 kan enligt denna metod bero på 

att organisationen använder sig av en mer subtil hierarki. En upplevelse av en icke hierarkisk 

kultur är ofta ett tecken på att organisationen undviker synlig hierarki. Det här innebär inte att 

hierarkin slutar existera utan att den istället uttrycks på ett mindre uppenbart sätt. Det här 

menar Alvesson och Willmott skulle kunna vara ett sätt för organisationen att utöva 

identitetsreglering på ett diskret sätt.  

 

5.2 Arbetsrelaterade förändringar 

Av de förändringar inom företagskulturen som uppkommit till följd av distansarbete har 

kommunikation och återkoppling, samarbete, mötesstruktur samt flexibilitet varit 

återkommande begrepp som framkommit av empirin. Dessa förändringar kommer att 

presenteras närmare i detta avsnitt. 

 

5.2.1 Kommunikation och återkoppling 

Några av de förändrade arbetssätt som uppkommit vid omställningen till distansarbete har 

visat sig vara kopplade till hur man arbetar med kommunikation och återkoppling. 

Respondenternas tankar har varierat och visat såväl positiva som negativa aspekter med hur 

kommunikationen har fungerat på distans. Inledningsvis har en av respondenterna delat med 

sig av sina tankar kring hur man arbetar med att förbättra kommunikationen: 
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“Vi har en liten redaktörs teams grupp och ofta när man sitter och funderar på en 

formulering “skulle ni skriva såhär eller tycker ni att det låter konstigt?” såna här snabba 

enkla frågor som man snabbt kunde ställa vid skrivbordet förut.” Medarbetare 4  

 

Medarbetare 4 har under intervjun beskrivit problematiken med den utdragna processen av att 

mejla. Hen förklarade vidare hur deras arbetsgrupp har infört en digital chatt som ett sätt att 

lösa en snabb och flexibel kommunikationsväg. Frågor som de tidigare kommunicerade 

fysiskt med varandra på arbetsplatsen sker nu framför allt via denna chatt. Samma respondent 

beskrev därefter hur det blir allt vanligare att ringa till sina kollegor. Detta för att kunna ta 

upp sådant som kräver längre och djupare diskussioner. Det är inte bara medarbetare 4 som 

har upplevt att kontakten via mejl tar alldeles för mycket av arbetstiden. Detta beskrevs även 

av medarbetare 2: “En vanlig fråga blir kanske 3–4 mejl istället. Så det tar lite tid.” 

Dessutom har flera respondenter beskrivit hur denna kommunikationsform även bidragit till 

allt fler missförstånd. Detta för att kommunikationen begränsats till text eller video/röstsamtal 

där bland annat kroppsspråk försvinner. Ytterligare en problematik med kommunikationen är 

det som chef 3 har beskrivit: ”Det finns ju nyanser som inte kommer fram när man träffas så 

här. Samtal som inte blir lika djupa eller nyanserade som man skulle vilja.” Detta visar en 

stark saknad efter de djupa samtal som lättare uppstår vid fysiska möten.  

 

Återkoppling är av stor vikt för en god kommunikationen såväl på arbetsplatsen som vid 

distansarbete. Därför kommer den sista delen av detta tema att fokusera på hur chefer och 

medarbetare upplever att organisationen arbetar med återkoppling vid distansarbete. Samtliga 

respondenter upplever att den spontana återkopplingen har minskat och att det inte sker lika 

naturligt. Detta då återkoppling tidigare förmedlades i form av spontana kommentarer, en 

klapp på axeln eller att man fysiskt visade uppskattning för de böcker som tillverkats. Chef 5 

beskrev varför återkoppling är av stor vikt: ”Jag arbetar med såna konkreta produkter vilket 

är böcker och då vill man gärna höra det här gillandet och tyckandet från andra.” 

Respondenten kopplar uttryckligen vikten av återkoppling till den färdiga slutprodukten. Den 

spontana uppskattningen blir därför av stor vikt för att det enskilda arbetet ska bli bra. 

Respondenten beskrev inte bara uppskattningen som en viktig del av återkopplingen, utan 

också vikten av att ta del av andra synsätt. Fortsättningsvis beskrev två medarbetare sina 

upplevelser av återkoppling: 
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“De som jag vill ha feedback av är från min chef och sen från de i min lilla grupp och vi i 

gruppen har styrt upp det så att vi hörs och har regelbundna avstämningar och alla är måna 

av att höras ...och chefen gav nästan för mycket feedback i början, det var lite väl mycket 

avstämningar.” Medarbetare 5 

 

“Ja men just från kollegor så känner jag att jag brukar få positiv feedback... Men min chef 

har alltid varit dålig på att ge återkoppling och feedback så att ja det är ju inte någon 

jättestor skillnad. Eller jo vi har ju dem där avstämningarna nu en gång i veckan, det gör ju 

att jag upplever en sorts feedback.” Medarbetare 1 

 

Medarbetare 5 beskrev att det är av stor vikt för både chefer och medarbetare att ge och få 

återkoppling i form av bekräftelse för ett väl utfört arbete. Det kan även vara avgörande för 

att känna att arbetet är på rätt väg och att projektet uppnår de uppsatta målen. Medarbetare 5 

berättade vidare under samtalet att återkopplingen fungerar bra inom den egna arbetsgruppen. 

Däremot beskrev respondenten att det till en början vid övergången till distansarbete blev för 

många avstämningsmöten med chefen. I kontrast till detta upplevde däremot medarbetare 1 

att chefen gav för lite återkoppling. Medarbetare 1 var trots detta ändå positiv till de nya 

avstämningsmöten som organisationen har infört vid distansarbetet. Majoriteten av 

respondenterna var överens om att återkopplingen mellan kollegor inom de enskilda 

arbetsgrupperna har fungerat bra. De flesta var också överens om att återkopplingen mellan 

chef och medarbetare upplevdes något sämre. Det här visar att medarbetare har olika behov 

av återkoppling och att den därför behöver individanpassas. Detta är bland annat något som 

chef 5 bekräftade: ”Vissa behöver jättemycket bekräftelse och andra går inte alls igång på 

det.” Flera respondenter har upplevt det svårt att finna en balans i hur mycket eller lite 

bekräftelse som vardera anställd har behov av. Ytterligare en svårighet som flera chefer 

beskrev i samband med detta är det som chef 1 beskrev i citatet nedan: 

 

“Det har alltid varit viktigt att göra det så det är egentligen inte viktigare att göra det nu men 

det är viktigare att påminna sig om att nu gör man det inte på det vanliga sättet så man måste 

anstränga sig lite extra för att göra det. “Chef 1 

 

Vikten av att ständigt påminna sig själv om att ge återkoppling till sina anställda vid arbete 

hemifrån är en av de förändringar som distansarbetet har fört med sig. Det här var något som 
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flera chefer höll med om, bland annat chef 4: “Så skulle jag gjort något bättre om jag tittar 

tillbaka på det här året skulle jag varit mycket mer organiserad kring att ge återkoppling.” 

Det är tydligt att den förändrade kommunikationen till följd av distansarbetet har inneburit en 

stor utmaning för cheferna. Chef 5 beskrev hur organisationen har arbetat med denna 

utmaning: “För att fixa detta har man behövt ha ett uppsökande, åtminstone som chef. ”Att 

kontinuerligt söka upp sina anställda för att ge återkoppling är ett sätt som organisationen 

arbetar med att bibehålla en god kommunikation. Återkoppling är även viktigt för chefer att 

ta del av, detta är något som bland annat chef 4 har uttryckt: ”Man får ingen som helst 

feedback efter möten. Jag har till och med bett om det och sagt att om ni har någon 

kommentar, kan ni inte bara skriva någonting efter mötet.” Med detta menar respondenten att 

digital återkoppling från anställda skiljer sig avsevärt från den återkoppling som sker vid 

fysiska möten. Detta för att respondenten har upplevt att energin och responsen från anställda 

och kollegor har försvunnit helt vid digitala träffar. Majoriteten av respondenterna har 

upplevt att kommunikation och återkoppling har ändrat form vid omställningen till 

distansarbete. Resultatet visar att flera upplever återkoppling och upprätthållandet av en god 

kommunikation som minst lika viktigt även vid arbete på distans. Samtidigt visar resultatet 

att det är av stor vikt att påminna sig själv om att upprätthålla en god kommunikation och 

återkoppling vid distansarbetet. Detta för att skapa goda förutsättningar för att utveckla 

samarbetet mellan organisationens medlemmar.  

 

Av det som har presenterats ovan om återkoppling kan vi se en tydlig koppling till Alvessons 

och Willmotts (2002, s. 629) teori om identitetsreglering. Närmare bestämt genom metoden 

som behandlar tillhandahållandet av ett specifikt ordförråd av motiv. Genom att använda sig 

av ett motiverande ordförråd vid återkoppling kan man få organisationens medlemmar att 

känna sig betydelsefulla för organisationen. Detta menar Alvesson och Willmott är i syfte att 

få individen att känna en större mening med arbetet men samtidigt också ett sätt att binda 

individen till organisationen. Det som Alvesson och Willmott beskriver stämmer in på flera 

av respondenternas önskemål om kontinuerlig återkoppling vid distansarbete. Däremot visar 

denna studie att återkoppling har olika stor betydelse för organisationens medlemmar och 

behöver därför individanpassas.  

 

Flera av de chefer som intervjuats upplever ett ansvar i att förmedla återkoppling till sina 

anställda. Detta kan vi förstå med utgångspunkt i Alvessons och Willmotts (2002, s. 630–
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631) teori om identitetsreglering. Närmare bestämt genom metoden som berör utvecklande av 

kunskap och kompetens. Enligt denna teori kan organisationer reglera identiteten genom att 

styra vilken kunskap och kompetens som medlemmarna förväntas besitta. Vid mindre 

återkoppling har flera respondenter vittnat om att man inte utvecklas i lika stor utsträckning. 

Detta kan bidra till en minskad utveckling av kunskap och kompetens inom arbetsområdet. 

För att bibehålla en utveckling av kunskap och kompetens behövs enligt teorin en tydlig och 

kontinuerlig återkoppling och kommunikation. Detta för utvecklandet av kunskap och 

kompetens såväl individuellt som gemensamt inom organisationen.  

 

Utifrån empirin har det även visat sig att chefer upplever att de inte får någon respons eller 

återkoppling vid digitala möten vilket bidrar till en svårighet i att vidareutveckla dessa. 

Minskad respons vid möten leder till att respondenterna inte får sina röster hörda i samma 

utsträckning som tidigare. Detta påverkar medlemmarnas delaktighet i organisationens 

utveckling. Fleming och Sturdy (2009, s. 571) menar därför med sin teori om normativ 

kontroll att den gemensamma målbilden gynnas av att alla medlemmar inom organisationen 

är delaktiga. Detta resulterar i att alla får sina röster hörda, vilket är fördelaktigt för 

organisationens utveckling. Detta visar att respons vid digitala möten är av stor vikt för 

organisationen och dess medlemmars utveckling.  

 

5.2.2 Samarbete  

Som tidigare avsnitt har berört är upprätthållandet av en god kommunikation och 

återkoppling två viktiga faktorer för att samarbetet mellan organisationens medlemmar ska 

fungera. Inom bokförlaget finns det flera avdelningar och arbetsgrupper där alla arbetar mot 

ett gemensamt mål, att ta fram en färdigställd bok. Vikten av ett nära samarbete är något som 

medarbetare 2 uttryckte: ”Man hjälps åt väldigt mycket för att få varje bok tryckt. Det är 

också det som har gjort att det blir ganska lätt att ställa om, det finns en bra lunk att utgå 

ifrån.” Med detta menar respondenten att det är av stor vikt att bokförlaget arbetar 

gemensamt och har en så kallad “bra lunk” att utgå ifrån. Detta visar att omställningen till 

distansarbete har varit en effektiv process med ett nära samarbete mellan organisationens 

medlemmar. Vidare beskrev samma respondent att arbetsmetoden inte har förändrats och att 

slutmålet för organisationen fortfarande är den tryckta och färdigställda boken. Detta beskrev 

respondenten kunde vara en anledning till att omställningen fungerat relativt bra. Under 
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samtalen med respondenterna framgick det även att många arbetar mycket självständigt. 

Trots detta värdesätter man en stark gemenskap på arbetsplatsen.  

 

Flera av respondenterna har upplevt en förändring i samarbetet vid övergången till 

distansarbete. Denna förändring beskrev chef 1: “Den egna arbetsgruppen har ofta bra 

samarbete, kan till och med vara bättre ibland än vad man hade tidigare, men utanför 

arbetsgruppen är det sämre.” Att samarbetet har fungerat bättre inom den egna 

arbetsgruppen förklarade flera respondenter beror på att man vid övergången till distansarbete 

har haft en fortsatt nära kontakt med varandra. Vidare beskrev flera respondenter att ett nära 

samarbete inom arbetsgruppen är av stor vikt för att det vardagliga arbetet ska fungera. Flera 

respondenter beskrev också att samarbetet utanför arbetsgrupperna har fungerat sämre än 

tidigare. Detta eftersom de spontana samtalen mellan arbetsgrupperna som tidigare uppstod 

på arbetsplatsen har försvunnit. Dessa spontana samtal har tidigare varit det som upprätthållit 

samarbetet mellan arbetsgrupperna. Vidare beskrev chef 5 sin upplevelse av hur samarbetet 

har fungerat vid hemarbete: “Samarbetet har minskat i förlaget som helhet.” Detta bekräftar 

att samarbetet för organisationens medlemmar har ändrat form vid övergången till 

distansarbete. Det råder däremot delade meningar om i vilken utsträckning samarbetet har 

förändrats.  

 

Majoriteten av respondenterna har upplevt att det mesta av arbetet kan utföras på distans. 

Samtidigt finns det några utmaningar som flera respondenter menar har uppkommit vid 

distansarbetet. Dessa utmaningar handlar framför allt om att man har för vana att arbeta på ett 

visst sätt. Detta arbetssätt är starkt kopplat till den fysiska kontorsmiljön. Utifrån 

respondenternas svar framgick det att bokförlaget har haft för vana att kontinuerligt använda 

sig av material i pappersform. Detta är något som framfördes av medarbetare 3: 

 

“Jag tycker att det är lite problem med att skriva ut saker, nu jobbar man väldigt mycket 

digitalt men jag är van med att skriva ut saker, vissa saker vill jag gärna ha på papper... så 

det är lite därför jag åker in någon gång ibland och samlar ihop lite som jag kan skriva ut... 

men vi kan även mejla in till receptionen och be dem skriva ut åt oss. ”Medarbetare 3  

 

Flera respondenter har beskrivit en vana av att skriva ut arbetsmaterial i pappersform. Detta 

är något som ofta kräver ett kontorsbesök eftersom flera inte har tillgång till egen skrivare. 
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Vidare under samtalet berättade medarbetare 3 hur detta har lösts genom att ta hjälp av de 

kollegor som vid tillfället befinner sig på kontoret. Andra har istället valt att kontakta 

receptionen på kontoret för att få hjälp med utskrifter. Det här visar återigen att samarbetet 

fortsatt är av stor vikt för organisationens medlemmar trots denna omställning.  

 

Det som medarbetare 2 beskrev som “en bra lunk” innebär att organisationens medlemmar 

har ett effektivt samarbete tillsammans. Detta skulle kunna förklaras med utgångspunkt i 

Flemings och Sturdys (2009, s. 573–575) teori om normativ kontroll. Denna teori handlar om 

att organisationens medlemmar har samma övertygelser, normer och värderingar. Med 

utgångspunkt i denna teori skulle detta kunna förklaras som ett sätt för organisationen att 

bibehålla gemensamma mål. Det gemensamma slutmålet om den tryckta boken fungerar trots 

den digitala omställningen som ett sätt för organisationen att arbeta mot ett gemensamt mål. 

Ett starkt samarbete innebär att organisationens medlemmar upprätthåller gemensamma 

värderingar som driver organisationen framåt. På det här sättet kan organisationen utöva 

normativ kontroll.  

 

Även andra respondenter har beskrivit vikten av ett effektivt och bra samarbete. Flera 

respondenter har beskrivit att samarbetet har fungerat bra inom arbetsgrupperna men mindre 

bra mellan arbetsgrupperna. Detta är något som går i linje med Alvessons och Willmotts 

(2002, s. 630) teori om identitetsreglering. Framför allt i linje med metoden som behandlar 

gruppkategorisering. Ett bra samarbete mellan kollegor innebär enligt Alvesson och Willmott 

att man har lyckats skapa en stark vi-känsla inom grupperna. Att samtliga respondenter 

upplever att samarbetet utanför arbetsgrupperna har fungerat sämre, beror framför allt på den 

bristande kommunikationen sinsemellan. Vidare förklarar teorin att arbetsgrupperna blir allt 

mer distanserade från varandra vid distansarbetet. Detta för att den tidigare vi-känslan som 

rådde mellan avdelningar har minskat till förmån för en starkare vi-känsla inom de enskilda 

arbetsgrupperna. Detta skulle förklara varför den enskilda arbetsgruppen fungerar lika bra 

eller bättre än tidigare. Svårigheten med utskrifter som respondenterna lyfter kan återigen 

kopplas till gruppkategorisering. Detta för att respondenterna har löst situationen med hjälp 

av ett nära samarbete med kollegor. Denna situation tyder på ett väl fungerande samarbete 

och en tydlig vi-känsla mellan kollegor. 
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5.2.3 Mötesstrukturer 

I och med omställningen till distansarbete, har även mötesstrukturen ändrat form. Under 

intervjuerna framgick det flera gemensamma tankar om hur mötesstrukturen har förändrats. 

Inledningsvis beskrev medarbetare 1 sin upplevelse av den förändrade mötesstrukturen: 

 

“En del möten kanske är bättre att ha digitalt för att folk kanske känner att de har lättare att 

medverka då än att man ska behöva avsätta tid som man inte har. Nu kan man sitta hemifrån 

och bara klicka på en länk och så är man med i mötet.” Medarbetare 1 

 

Enligt respondenten har omställningen till distansarbete inneburit att det geografiska 

avståndet fått mindre betydelse. Det här menar respondenten har bidragit till att fler av 

organisationens medlemmar lättare kan delta vid möten. Detta eftersom möten inte längre är 

platsberoende. Ett exempel på ett sådant möte som flera respondenter tagit upp är större 

informationsmöten som berör hela bokförlaget. Ytterligare en aspekt som flera har berört är 

det faktum att avstämningsmöten har blivit effektivare och istället gett utrymme för tid till 

annat arbete. Det här beskrev bland annat medarbetare 3: “[...] man går in i mötet och det är 

effektivt.” 

 

Ytterligare en förändring av mötesstrukturen som framgick under intervjuerna var hur de 

kreativa mötena har ändrat form. Chef 2 beskrev sin upplevelse: “Vi har några fysiska möten 

på sista tiden just när vi ska planera mer framåt och vara lite mer kreativa, då är det rätt 

svårt upp den ångan framför datorn.” Majoriteten av respondenterna var eniga om att 

kreativa möten har försvunnit helt. Dessa kreativa möten beskrevs av flera av respondenterna 

som framåtblickande och av djupare karaktär. Chef 2 förklarade hur dessa kreativa möten 

kräver att man träffas i ett fysiskt rum. Detta innebär att kreativa möten blir svåra att utföra på 

distans. Flera av respondenterna vittnade om att dessa kreativa möten istället har ersatts med 

energilösa, formella och punktliga avstämningsmöten. Dessa avstämningsmöten har inte 

samma kreativitet och medarbetare 4 beskrev sin förändrade delaktighet i dessa möten: “I 

alla fall jag drar mig för att prata i onödan.” Medarbetare 4 beskrev att dessa 

avstämningsmöten resulterar i att allt färre av organisationens medlemmar kommer till tals. 

Flera förklarade att det framför allt är vid kreativa möten som organisationens medlemmar får 

tillfälle att utvecklas och få sin röst hörd. Detta beskrev bland annat chef 1: “Eftersom inte 

kreativiteten utvecklas och de nya böckerna har svårare att komma till så är jag inte säker på 
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att det på sikt blir så mycket effektivare.” Trots att flera av respondenterna har upplevt 

avstämningsmöten som effektiva menar chef 1 att organisationen på sikt inte kommer kunna 

utvecklas i samma utsträckning utan dessa kreativa möten.  

 

En annan intressant aspekt som framgick under intervjuerna var att möten har blivit fler och 

mer ansträngande. Detta var något som chef 5 uttryckte: “Nu har man inte den där 

förflyttningstiden, nu kan man lägga möte på möte.” Respondenten menar att möten har blivit 

allt fler och tätare sedan övergången till distansarbete. När möten läggs med allt tätare 

mellanrum innebär det också färre pauser och mindre tid för reflektion. Detta resulterar 

indirekt i att mötena kan upplevas mer ansträngande än tidigare. Flera chefer beskrev att 

möten blev en större del av deras arbetsdag vid arbete hemifrån. Detta bland annat för att man 

adderat fler avstämningsmöten med anställda. Den här omställningen beskrevs som en 

minskad flexibilitet som distansarbetet bidragit till.  

 

Den förändrade mötesstrukturen kan enligt Alvessons och Willmotts (2002, s. 631) teori om 

identitetsreglering leda till minskad utveckling av kunskap och kompetens. Enligt denna teori 

kan organisationer reglera identiteten genom att styra vilken kunskap och kompetens som 

medlemmarna förväntas besitta. Förändringar i mötesstrukturen har enligt respondenterna lett 

till färre kreativa möten vilket istället har resulterat i fler formella avstämningsmöten. Med 

allt färre kreativa möten, blir det också svårare att utbyta ny och utvecklande kunskap med 

varandra. Chef 1 och chef 2 beskrev hur kreativiteten och effektiviteten i mötena på sikt 

minskar. Detta leder enligt denna teori till minskad utveckling av kunskap och kompetens. 

Som chef 1 beskrev det har nya böcker svårare att bli gjorda utan dessa kreativa möten, vilket 

leder till att organisationens produktivitet minskar. Minskad delaktighet i möten som 

medarbetare 4 nämnde, resulterar återigen i minskad kunskap och kompetens. Detta eftersom 

minskad delaktighet i organisationens möten resulterar i att man är mindre uppdaterad. Att 

flera av respondenterna upplever att mötena har blivit allt fler och tätare, skapar i viss mån en 

ökad effektivitet. Detta bidrar också till ökad utveckling av kunskap och kompetens. Däremot 

upplever flera respondenter att dessa möten tar upp för mycket av deras arbetstid, vilket kan 

bidra till minskad produktivitet. Det kan också leda till minskad tid för reflektion och 

återhämtning, eftersom tiden mellan mötena har försvunnit. Alvesson och Willmott (2002, s. 

631) beskriver fortsatt hur brist på utveckling av kunskap och kompetens kan leda till 

minskad effektivitet och produktivitet för organisationen.  
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Att möten har blivit allt fler och tätare kan också ses utifrån Flemings och Sturdys (2009, s. 

573) teori om normativ kontroll. Den normativa kontrollen syftar till att organisationens 

medlemmar uppmuntras till eget ansvar och samtidigt agera innanför de uppsatta ramarna. 

Möten som läggs tätt inpå varandra är ett sätt för organisationen att utföra normativ kontroll 

över organisationens medlemmar. Detta gör man för att vid distansarbete kunna fortsätta 

bibehålla gemensamma värderingar, normer och beteendemönster inom organisationen. 

Empirin visar att det framför allt är chefer som upplever sig sitta mycket i möten med bland 

annat anställda och ledningen. Detta menar teorin om normativ kontroll är ett sätt att skapa 

kontroll men också ett sätt för organisationen att arbeta mot en gemensam värdegrund.  

 

5.2.4 Flexibilitet  

Förändringar i mötesstrukturen har även lett till att organisationens medlemmar upplever en 

såväl ökad som minskad flexibilitet i arbetslivet. I detta undertema presenteras den 

sammantagna bilden av hur chefer och medarbetare upplever flexibiliteten på bokförlaget. 

Här presenteras även hur denna flexibilitet påverkar gränsdragningen mellan arbete och 

privatliv.  

 

Under intervjuerna fick respondenterna frågan om hur deras arbetsschema ser ut vid arbete 

hemifrån. Gemensamt för samtliga var att deras arbetsschema inte har förändrats i någon 

större utsträckning. Flera har upplevt att de har ett självständigt arbete och att de mer eller 

mindre kan styra sitt eget schema, med undantag för inplanerade möten. Chef 4 beskrev 

friheten i att arbeta självständigt: “Det finns ju en deadlinestruktur i grunden men utöver det 

så har man ganska stor frihet i när man gör sitt jobb.” Med denna deadlinestruktur kan 

organisationen låta dess medlemmar arbeta under frihet. Det här var något som medarbetare 2 

beskrev som: ”frihet under ansvar”. Med det här syftar respondenterna på att man har en stor 

frihet i hur man själv väljer att lägga upp sitt arbetsschema. Med denna frihet tillkommer 

också ett eget ansvar för nästkommande deadline. 

 

Vid övergången till distansarbete var det flera arbetsgivare runt om i landet som började 

fundera kring vad som skulle hända när anställda börjar arbeta hemifrån. Chef 5 beskrev sin 

upplevelse kring detta: ”I början av pandemin var många arbetsplatser oroliga, oj jobbar 

folk verkligen hemma? man tappade helt kontrollen... men tittar man nu, folk jobbar ju 
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verkligen mer än någonsin.” Denna upplevelse visar att organisationen istället stod inför en 

helt motsatt problematik än man tidigare trott. Nämligen att folk istället arbetar betydligt mer 

än tidigare. Vidare under samtalen berättade flera respondenter ytterligare en följd av denna 

problematik. Nämligen att kollegor som tidigare har haft svårt att stänga ner sin dator vid 

arbetsdagens slut, vid arbete hemifrån får ännu svårare att lägga ifrån sig arbetet. Detta 

uttrycktes av bland annat medarbetare 1: “Ett problem är väl att folk jobbar för mycket och 

för sent.” De fria arbetstiderna medför att man arbetar mer än vad man tidigare har gjort samt 

att det ofta blir senare än tänkt. Detta beskrivs som en utmaning vid övergången till 

distansarbete. En annan synvinkel av detta är att distansarbetet bidrar till en ökad frihet och 

flexibilitet på grund av den minskade restiden. Detta exemplifierade medarbetare 4: “Det som 

jag tar med mig är en minskad stress att behöva åka hemifrån varje morgon och framför allt 

flexibiliteten.” Respondenten syftar framför allt på att hen sparar tid genom ett minskat antal 

resor till och från kontoret. Den insparade restiden menar respondenten bidrar till en ökad 

flexibilitet och minskad stress i vardagen. Det här visar att flexibiliteten i arbetslivet har en 

stor inverkan på privatlivet.  

 

Utifrån det som chef 5 beskrev om att flera arbetsgivare upplever en oro över hur de anställda 

ska kunna arbeta hemifrån, kan vi se en koppling till Alvessons och Willmotts (2002, s. 631) 

teori om identitetsreglering. Närmare bestämt metoden som behandlar etablering av 

spelregler. Genom att etablera regler skapas också ett naturligt sätt att genomföra saker på. 

Många av dessa regler som organisationer bygger upp är ofta outtalade. Dessa regler blir ett 

sätt för individer att anpassa sig till just den organisationen. Eftersom dessa regler är 

outtalade kan det bli en utmaning för organisationens medlemmar att implementera dessa vid 

distansarbete. Att lita på att dessa outtalade regler följs vid distansarbete kan vara en 

utmaning för chefer som av den anledningen måste arbeta mer uppsökande. 

 

Den deadlinestruktur som organisationen arbetar efter kan kopplas till en annan metod av 

identitetsreglering, nämligen genom den som behandlar hierarkier (Alvesson & Willmott, 

2002, s. 631). Den hierarkiska formen av identitetsreglering är i detta fall mer subtil än direkt 

och därmed också svårare att urskilja. Det cheferna beskrev som en deadlinestruktur är därför 

ett sätt att kontrollera sina anställda på ett mindre uppenbart sätt. Det här speglar sig också i 

det faktum att bokförlagets medlemmar upplever att de arbetar mer än tidigare. Att 

organisationen upplever att de arbetar mer än tidigare kan vara en konsekvens av att det är 
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svårt att hålla sig till de deadlines som sätts upp. Enligt Alvessons och Willmotts teori är 

detta ett sätt som organisationen utövar identitetsreglering för att gynna verksamheten. Den 

hierarkiska formen av identitetsreglering visar sig också i antalet ökade avstämningsmöten. 

Detta eftersom avstämningsmöten bidrar till en ökad kontroll.  

 

Att chefer och medarbetare upplever en minskad stress i vardagen och ökad flexibilitet visar 

istället på en neo-normativ kontroll. Enligt Fleming och Sturdy (2009, s. 572) syftar den neo-

normativa kontrollen till att ge organisationens medlemmar möjlighet att vara sig själva och 

ha roligt på sin arbetsplats. Eftersom respondenterna upplever sig mindre stressade på grund 

av den minskade restiden, kan detta ha bidragit till en bättre balans mellan arbetsliv och 

privatliv. Denna balans mellan arbetsliv och privatliv ger i sin tur en ökad glädje i såväl 

hemmet som på arbetsplatsen. Detta visar sig bland annat i den glädjen och uppskattningen 

som organisationens medlemmar visar när de talar om organisationen. Det här framförde 

bland annat chef 4 under intervjun: “...folk gillar sin arbetsplats, jättemycket, man har roligt 

ihop.” Det här visade sig också i det som medarbetare 1 berättade: ”Vi trivs väldigt bra 

tillsammans och har väldigt roligt tillsammans.” Uppskattningen för organisationen visar att 

den neo-normativa kontrollen kan ha en positiv inverkan på balansen mellan arbetsliv och 

privatliv för organisationens medlemmar. 

 

5.3 Sociala förändringar  

Av de förändringar inom företagskulturen som uppkommit till följd av distansarbetet har 

relationer med kollegor och sociala evenemang varit återkommande begrepp som 

framkommit av empirin. Dessa förändringar kommer att presenteras närmare i detta avsnitt.   

 

5.3.1 Relationer med kollegor 

En stor del av vardagen spenderas med kollegor, vilket skapar starka relationer på 

arbetsplatsen. Omställningen från att möta sina kollegor dagligen till att endast ses i digitala 

forum har därmed förändrat många medarbetares och chefers vardag. Flera respondenter 

beskrev under intervjuerna att omställningen till distansarbete har inneburit utmaningar i att 

upprätthålla sociala relationer. Nedan presenteras två citat som beskriver vikten av att ha 

kollegor på sin arbetsplats:  
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“Jag vill tillägga att man tappar energin man får av att träffa kollegor och man tappar det 

här spontana som man kan få idéer av andra. Nu sitter jag själv i mitt rum och ska få idéer, 

det är inte lika effektivt...det är jätteviktigt, det har jag också lärt mig.” Medarbetare 3 

 

“...men också mycket hur mycket kollegorna faktiskt betyder, det är verkligen små saker... 

man bara babblar liksom, det är det här sociala spelet som jag saknar väldigt mycket, det 

sociala utbytet som betyder väldigt mycket.” Chef 5 

 

Medarbetare 3 har likt flera andra respondenter upplevt en svårighet i att vara innovativ och 

lyckas åstadkomma kreativa idéer på egen hand. Vidare beskrev även chef 5 att det inte sker 

ett lika stort utbyte av information och energi när man inte har sina kollegor nära till hands. 

Chef 5 beskrev även att man blir som ”isolerade celler” när alla kollegor sitter och arbetar 

hemifrån. Detta var även något som chef 1 beskrev en liknande upplevelse av: ”Eftersom 

relationer är något man konstant måste arbeta med och det är svårare när vi arbetar på 

distans.” Med detta syftar respondenten på att relationer upprätthålls genom kontinuerlig 

kontakt och fysiska träffar. Mer specifikt beskrev majoriteten av respondenterna att det 

vardagliga småpratet inte sker lika naturligt och spontant vid arbete på distans. Vidare 

framgick det under intervjuerna att distansarbetet har fått flera chefer och medarbetare att inse 

vikten av kollegors betydelse. Det framgick även att flera av respondenterna har ansträngt sig 

till att försöka träffa sina kollegor i den mån det är möjligt. Detta är något som har framförts 

av bland annat medarbetare 4: 

 

“Jag har ett par kollegor ganska nära mig och vi försöker att luncha och ta promenader... 

bara igår så talade jag med en nära kollega och sa “åh vi måste ses snart och boka in en 

lunch.” Medarbetare 4 

 

Respondenten har upplevt en stor saknad av kollegor som hen tidigare flitigt umgåtts med 

både på och utanför arbetstid. Vidare beskrev samma respondent att många kollegor bor nära 

varandra och därmed har möjlighet att träffas för en lunch eller promenad. Andra menade 

istället att umgänget med kollegor utanför arbetet inte är av lika stor vikt. Detta är något som 

beskrevs av bland annat chef 3: “Jag träffar inte någon utanför arbetstid men det hade jag 

inte gjort om jag varit på jobbet heller.” Likt medarbetare 4 och flera andra respondenter 

menar chef 3 att en god relation till arbetskollegor är av stor vikt på arbetsplatsen. Till 
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skillnad från medarbetare 4 vill istället chef 3 framföra att alla personer inte har samma 

behov av att umgås med arbetskollegor utanför arbetstid.   

 

För att sammanfatta det som presenterats ovan kan vi tydligt se att saknaden av kollegor har 

blivit ett stort problem för flera av respondenterna vid övergången till distansarbete. Denna 

saknad av kollegor grundar sig i en stark gemenskap på arbetsplatsen. Detta är något som går 

i linje med Alvessons och Willmotts (2002, s. 630) teori om identitetsreglering och metoden 

som behandlar gruppkategorisering. Alvesson och Willmott beskriver att skapandet av en 

stark grupptillhörighet leder till en vi-känsla. Den här känslan skapas genom en form av 

reglering av individens identitet, vilket skapar en gruppidentitet. Med detta menar Alvesson 

och Willmott att man vid distansarbete saknar den starka grupptillhörighet som de enskilda 

arbetsgrupperna byggt upp. Vidare innebär denna teori att en uppdelning i “vi” och “dem” 

kan ses som ett effektivt verktyg för att känslomässigt binda de anställda till organisationen.  

 

Det har även visat sig att det sociala utbytet som sker mellan kollegor har minskat, något som 

alla respondenter bekräftar. Att spontant kunna småprata med en kollega vid kaffeautomaten 

eller ta en lunch tillsammans stimulerar deras sociala behov. Detta är något som kan kopplas 

till Flemings och Sturdys (2009, s. 572) teori om neo-normativ kontroll som syftar till att 

uppmuntra medlemmar till att ha kul och vara lekfull på sin arbetsplats. Denna teori menar att 

det inom organisationen finns en förhoppning om att lyckliga chefer och medarbetare bidrar 

till en känsla av frihet och möjlighet att uttrycka sitt sanna jag. Genom att organisationens 

medlemmar får möjlighet att dela med sig av sitt privatliv och annat uppstår ett socialt utbyte. 

Detta sociala utbyte skapar starka vänskapsband som får organisationens medlemmar att växa 

som enskild individ tillsammans med sina arbetskollegor. Detta menar den neo-normativa 

kontrollen bidrar till en ökad produktivitet hos organisationens medlemmar. 

 

5.3.2 Sociala evenemang  

Kulturbranschen innebär i många fall ett relativt högt deltagande i flera sociala evenemang 

per år. Bokförlaget som den här studien undersöker är inget undantag. De är vana vid många 

sociala evenemang med såväl stora som små sammankomster. Några av dessa evenemang är 

bokreleaser, författarträffar och afterwork, där syftet är att knyta kontakter och utveckla 

sociala relationer. I och med omställningen till distansarbete har även organisationens sociala 

aktiviteter ändrat form. Det råder delade meningar kring hur denna omställning av sociala 
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aktiviteter har fungerat. Överlag har de flesta av respondenterna upplevt att omställningen till 

digitala aktiviteter varit ett bra initiativ från ledningens sida. De sociala aktiviteter som 

genomförts på distans på bokförlaget är bland annat afterwork, fika-roulette och julfest. I 

citatet nedan beskrev medarbetare 5 sin inställning till dessa sociala evenemang: 

 

“När vi hade julfest fick vi hembudat julbord från Urban Deli och vin och massa trevligheter 

[...] jag uppskattar gesten jättemycket. Så även om det kan uppfattas lite krystat så tycker jag 

ändå att det är bra, jag tycker ändå att företaget ska göra det även om alla kanske inte är så 

peppade. Jag tror ändå att det är bra att erbjuda den typen av aktiviteter.” Medarbetare 5 

 

Den digitala julfesten är ett av de evenemang som medarbetare 5 och flera andra respondenter 

har beskrivit som ett bra initiativ av organisationen. Flera har även beskrivit en svårighet vid 

digitala evenemang, nämligen att lyckas få alla som vill att komma till tals. Detta eftersom 

digitala lösningar ofta endast tillåter en talande åt gången för att undvika ljudproblem. Det 

här blir den tydligaste skillnaden mellan digitala och fysiska julfester. Vid fysiska julfester 

kan flera konversationer uppstå samtidigt mellan organisationens medlemmar utan 

komplikationer. Ett annat digitalt evenemang som har införts på bokförlaget är fika-roulette: 

 

 “Fika-roulette är också något som vi har haft, det gäller för hela företagsgruppen och dit 

kommer man om man vill bara. Och så kastas man in i slumpmässiga möten med bara några 

stycken för att kunna prata lite och så.” Chef 3 

 

Fika-roulette har beskrivits som en digital fika där alla avdelningar inom bokförlaget har 

möjlighet att delta. De som väljer att delta, delas slumpmässigt upp i olika rum med personer 

som man vanligtvis inte talar med för att få ett socialt utbyte och fika tillsammans. Flera av 

respondenterna har beskrivit dessa event som trevliga till en början. Med tiden har dock flera 

respondenter uttryckt ett minskat intresse för denna digitala fika. Att många har valt att sluta 

delta i dessa evenemang är bland annat av den anledning som chef 1 har beskrivit: “Man kan 

bara så många gånger kan tala om sin katt”. Med detta syftar respondenten på att 

samtalsämnena till slut blir krystade, något som flera andra även har bekräftat. I linje med 

detta framgår det av flera andra respondenter att de spontana samtalen som vanligtvis uppstår 

vid en fikastund på kontoret är svåra att ersätta. Det minskade deltagandet vid digitala 

aktiviteter har uppmärksammats av många. Detta är något som chef 1 har försökt att arbeta 
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med: “Nu försöker vi hitta på andra saker och utveckla det och det kan lite grann 

kompensera, men inte hela vägen upp.” Framför allt chef 1 arbetar aktivt med att finna nya 

former av digitala evenemang som kan uppskattas av resterande på arbetsplatsen. Ett sådant 

digitalt evenemang som har fått mer uppskattning är det som chef 1 har beskrivit som en 

digital författarträff: “Det är ju jättehärligt att kunna bjuda in en författare från USA, det 

hade vi ju inte haft råd med annars och nu kan de få vara med på vårt möte, det är ju 

jättecoolt.” Användandet av digitala verktyg har bidragit till en möjlighet för organisationen 

att finna inspiration från diverse föreläsare runt om i världen. Detta är något som 

organisationen tidigare inte har sett som en möjlighet på grund av de kostnader som det hade 

inneburit utan digitala hjälpmedel. 

 

Utifrån det som har presenterats ovan kan vi se en tydlig koppling till Flemings och Sturdys 

(2009, s. 570–572) teori om normativ kontroll och neo-normativ kontroll. Den normativa 

kontrollen syftar till att skapa en gemensam värdegrund som organisationens medlemmar 

förväntas efterleva och anpassa sig till. Den neo-normativ kontrollen syftar till att uppmuntra 

anställda till att uttrycka sig själva och sin personlighet. I detta fall utövas den normativa 

kontrollen genom ledningens initiativ till gemensamma digitala träffar. Dessa digitala träffar 

syftar till att bibehålla den sociala samhörigheten som tidigare fanns vid kontorsarbete. 

Majoriteten av respondenterna ser positivt på initiativet till digitala aktiviteter men uppfattar 

de samtidigt som krystade och enformiga. Den neo-normativa kontrollen syftar till att 

uppmuntra de anställda genom att ha roligt och finna glädje i sitt arbete. Vidare syftar den 

neo-normativa kontrollen till att organisationens medlemmar får möjlighet uttrycka sin 

personlighet och dela med sig av sitt privatliv. Detta är något som kommer till uttryck genom 

de digitala aktiviteter som organisationen aktivt arbetar med.  

  



 

 

 
 

42 

6. Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer studiens resultat och analys diskuteras i relation till 

studiens syfte, frågeställningar samt tidigare forskning och teoretiska referensram. Därefter 

summeras studiens resultat och analys i relation till metodreflektioner. Avslutningsvis 

redogörs studiens slutsatser, kunskapsbidrag till forskningsfältet samt förslag på vidare 

forskning. Syftet med denna studie har varit att nå en djupare förståelse för hur chefer och 

medarbetare upplever det förändrade arbetssättet som uppkommit vid distansarbete. Vidare 

syftar studien till att undersöka hur denna organisation arbetar med att bibehålla en god 

företagskultur. För att nå denna förståelse har uppsatsen utgått från följande två 

frågeställningar:  

 

- Hur upplever chefer och medarbetare att företagskulturen har påverkats av 

omställningen till distansarbete? 

- Hur arbetar organisationen med att bibehålla en god företagskultur på distans? 

 

Dessa två frågeställningar sätts i relation till studiens teoretiska referensram och tidigare 

forskning som presenterades i kapitel två och tre. Detta för att få en vidare förståelse för hur 

denna studie önskar bidra till forskning som inte tidigare har presenterats. Kapitlet inleds med 

en diskussion av begreppet företagskultur utifrån respondenternas egna uppfattningar. Denna 

introduktion syftar till att skapa en djupare förståelse för begreppets innebörd. Detta för att 

sedan kunna diskutera studiens två frågeställningar. Dessa frågeställningar kommer att 

diskuteras utifrån studiens två huvudteman, arbetsrelaterade förändringar och sociala 

förändringar. Dessa förändringar syftar tillsammans att förklara hur företagskulturen har 

påverkats av distansarbete samt hur en god företagskultur bibehålls på distans. 

 

6.1 Definition av företagskultur  

Att definiera företagskultur upplevdes sammantaget vara relativt svårt för majoriteten av 

respondenterna. Resultatet visar att det gemensamma för flera av cheferna var att 

företagskulturen beskrevs “sitta i väggarna”. Med detta menar respondenterna framför allt att 

medlemmarna har en gemensam syn på organisationen. Denna gemensamma syn menar de 

har funnits inom organisationen sedan lång tid tillbaka. Gemensamt för medarbetarna var 

tanken om att en stark gemenskap bidrar till en bra företagskultur. Denna starka gemenskap 
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beskrev flera medarbetare handlade om att vara en del av ett gäng där alla står bakom samma 

varumärke. Detta visar inte bara på vikten av en stark gemenskap inom företagskulturen utan 

även på att man delar en gemensam syn på varumärket. Fortsättningsvis beskrivs begreppet 

av såväl medarbetare som chefer som en del av den identitet som finns inom organisationen.  

Företagskultur är enligt respondenterna också hur vi talar om varandra och våra intressenter. 

Den egna företagskulturen upplevs bland annat som svårföränderlig och gammaldags. Flera 

inom bokförlaget upplever också att företagskulturen är icke-hierarkisk. Enligt 

respondenterna själva innebär denna form av företagskultur att de får möjlighet att vara 

självgående men också vara en del av en gemenskap.  

 

Denna studie visar att en god företagskultur innebär en stark gemenskap där tankar och 

värderingar lever vidare inom organisationen. Detta går i enlighet med det som Howard-

Grenville (2020, s. 2) från tidigare forskning beskriver. Det som Howard-Grenville nämner är 

framför allt vikten av att ha gemensamma värderingar och en tydlig vision inom 

organisationen. Detta för att skapa en stark och effektiv företagskultur som klarar av 

omställningen som distansarbetet har inneburit. Det här är ytterligare något som tidigare 

forskning har visat, bland annat av Scheins (2016, s. 3) tre kulturnivåer. Den andra 

kulturnivån handlar om de normer och värderingar som blir organisationens gemensamma 

tankar och idéer. Denna beskrivning av företagskulturen liknar den som vår studie har 

bidragit med. Bakka m.fl. (2006, s. 122–125) visar en intressant aspekt som även vår studie 

har bidragit med. Nämligen att de normer och värderingar som finns i en företagskultur bidrar 

till en känsla av tillhörighet. Denna forskning tar upp flera intressanta sidor av 

företagskulturen som även vår studie visar. Att företagskulturen bland annat bygger på 

attityder, värderingar och sociala kontakter är några av de liknelser som blir tydliga.  

 

Resultatet av empirin kan förstås utifrån en bredare synvinkel genom vår teoretiska 

referensram. Genom Alvessons och Willmotts (2002, s. 630) teori om identitetsreglering och 

metoden gruppkategorisering kan vi förstå den gemenskap som beskrivits i resultatet. Denna 

gemenskap och grupptillhörighet beskrivs enligt teorin som ett sätt att reglera identiteten. 

Detta för att det skapas en vi-känsla på arbetsplatsen. Att respondenterna beskriver 

företagskulturen som en gemensam värdegrund och målbild menar Alvesson och Willmott 

(2002, s. 630) är ett ytterligare sätt att reglera identiteten. I detta fall utförs identitetsreglering 

genom att implementera den moral och de värderingar som organisationen står för. Vår studie 
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visar däremot på en kultur som är svår att förändra. Detta framför allt för att en företagskultur 

tar lång tid att byggas upp samt för att dess värderingar är djupt rotad i organisationen. Detta 

är information som den tidigare forskning som vi har funnit inte har visat. 

Sammanfattningsvis kan vi se en koppling mellan hur man definierar företagskultur och 

organisationens kontrollmekanismer. Med andra ord finns det ett gemensamt sätt att se på 

organisationen. Denna diskussion har bidragit till en ökad förståelse för begreppet 

företagskultur. Denna ökade förståelse bidrar i sin tur till vidare diskussion av studiens två 

frågeställningar.  

 

6.2 Arbetsrelaterade förändringar 

De arbetsrelaterade förändringar inom företagskulturen som uppkommit till följd av 

distansarbetet är kommunikation, återkoppling, samarbete, mötesstruktur samt flexibilitet. 

Dessa fem förändringar kommer att diskuteras i detta avsnitt. 

 

Kommunikationen som är en del av företagskulturen har varit en stor utmaning vid 

övergången till distansarbete. Resultatet visar att chefer och medarbetare upplever att 

kommunikationen har blivit mer tidskrävande. Detta då kommunikationen numera sker via 

digitala verktyg, istället för de djupa samtal med kroppsspråk som tidigare uppstått vid 

kontorsarbete. Den digitala formen av kommunikation har dessutom lett till fler missförstånd 

mellan kollegor. Att lyckas arbeta med återkoppling är en annan utmaning som chefer och 

medarbetare har ställts inför. Resultatet visar framför allt hur den spontana återkopplingen 

har minskat och att den inte sker lika naturligt som vid kontorsarbete. Samtidigt är behovet av 

återkoppling olika stort hos medarbetarna vilket framför allt chefer upplever som en 

utmaning i arbetet med återkoppling. En tredje arbetsrelaterad förändring som resultatet visar 

är utmaningar som uppstår i samband med samarbeten. Omställningen till distansarbete har 

inneburit ett ökat samarbete inom arbetsgrupperna och ett minskat samarbete utanför den 

egna arbetsgruppen. Utmaningar som uppstår handlar främst om att bevara kontakten med 

utomstående kollegor utanför arbetsgruppen. Utifrån det som har beskrivits ovan kan vi se att 

de förändringar som uppkommit med kommunikation, återkoppling och samarbete har 

bidragit till distansarbetets påverkan på företagskulturen.  
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Studiens resultat visar att problem med kommunikation har lösts genom att bland annat skapa 

digitala chattgrupper inom arbetsgrupperna för en snabb och flexibel kommunikationsväg. 

Det framgår även att majoriteten av respondenterna uppskattar att ringa sina kollegor för 

möjlighet till djupare diskussioner. Studiens resultat går i linje med tidigare forskning av 

Lippes och Lippényis studie (2019, s. 73–74). Denna forskning visar att medarbetare 

uppfattar kommunikation vid distansarbete som mer energikrävande. Detta för att utförandet 

via digitala kanaler kräver en viss teknisk kunskap. Det som vår forskning bidrar med är en 

djupare kunskap om vilka digitala lösningar som uppkommit vid övergången till 

distansarbete. 

 

Resultatet visar även hur utmaningar vid återkoppling har lösts. En lösning som flera chefer 

har anammat är att ständigt arbeta uppsökande och påminna sig själv om att ge återkoppling. 

För att undvika minskad återkoppling vid digitalt arbete behöver organisationen hitta nya 

innovativa arbetssätt. Framför allt innebär detta arbeta att inte glömma betydelsen av 

återkoppling. Detta för att bidra med personlig utveckling hos organisationens medlemmar. 

Tidigare forskning av Diab-Bahman och Al-Enzi (2020, s. 912) har även berört hur 

återkoppling är av stor vikt för att bevara relationen mellan chef och medarbetare vid 

distansarbete. Detta har även bekräftats av studiens teoretiska referensram som berör 

identitetsreglering (Alvesson & Willmott, 2002, s. 634–635). Alvesson och Willmott lyfter 

framför allt metoden som berör tillhandahållandet av ett specifikt ordförråd som ett sätt att ge 

återkoppling. Genom att använda sig av ett motiverande ordförråd vid återkoppling får 

organisationens medlemmar känna sig betydelsefulla för organisationen. En god 

kommunikation och kontinuerlig återkoppling har visat sig vara lösningar på de utmaningar 

som uppmärksammats vid samarbeten. En förmåga att arbeta i grupp är något som Alvesson 

och Willmott (2002, s. 630) ytterligare beskriver som en metod att utöva identitetsreglering. 

Denna metod kallas gruppkategorisering. Förmågan att arbeta i grupp beskriver denna teori 

som ett sätt att skapa en teamkänsla. Genom gruppkategorisering kan organisationen reglera 

identiteten genom att skapa en vi-känsla. Detta visar att bokförlaget arbetar med att bibehålla 

en god företagskultur genom att finna nya sätt att arbeta med kommunikation, återkoppling 

och samarbete. 

 

Mötesstruktur och flexibilitet är de två sistnämnda arbetsrelaterade förändringar som har 

uppstått för bokförlaget vid omställningen till distansarbete. Vid kontorsarbete uppfyllde 
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fysiska möten en viktig funktion för att gemensamt utföra en uppgift eller förmedla 

information. Dessa fysiska möten har istället ersatts med digitala möten. Utmaningar som 

framkommit av den förändrade mötesstrukturen är framför allt kopplade till att kreativiteten 

och spontaniteten under möten har minskat. Av resultatet framgår det att möten numera 

upplevs formella och energilösa. En annan utmaning som framför allt cheferna har stått inför 

är att förstå vilka olika behov av återkoppling som de anställda har vid arbete hemifrån. 

Ytterligare en utmaning som chefer upplever är att möten har blivit allt fler vid övergången 

till distansarbete. Detta på grund av att restiden mellan möten har försvunnit. Att allt fler 

möten läggs tätare inpå varandra bidrar till mindre andrum vilket har blivit en utmaning för 

flera respondenter. Andra upplever istället en lättnad i att restiden har minskat. Detta på 

grund av att man med ökad flexibilitet kan delta i allt fler möten oberoende av geografisk 

plats. Likt vår studie bekräftar även tidigare forskning av Baruch (2002, s. 36–37) och 

Lundqvist (2013, s. 15) att distansarbetet resulterar i mindre resande till och från arbetet. 

Bokförlaget har dock alltid arbetat på ett flexibelt sätt och utifrån en deadlinestruktur. Vid 

kontorsarbete har respondenterna upplevt det enklare att arbeta utifrån fasta kontorstider. 

Flera respondenter upplevde dock det som svårt att hålla sig till dessa fasta kontorstider vid 

arbete hemifrån. Detta har bland annat visat sig i att allt fler av organisationens medlemmar 

arbetar mer än de tidigare har gjort. Utöver detta framgår det av resultatet att flera 

respondenter upplever en minskad tillgång till kontorets resurser. Flera av respondenterna har 

beskrivit bristen på en skrivare i hemmet som en utmaning i utförandet av sitt arbete på 

distans. Utifrån det som har beskrivits ovan kan vi se att de förändringar som uppkommit 

med mötesstruktur och flexibilitet har bidragit till distansarbetets påverkan på 

företagskulturen hos bokförlaget.  

 

För att se över anställdas behov vid arbete hemifrån har organisationen infört fler 

avstämningsmöten. Detta är något som en del anställda har uppskattat medan andra har 

upplevt att det tagit upp för mycket tid. Enligt en studie av Mustajab m.fl. (2020, s. 17) som 

presenterats i tidigare forskning har det visat sig att anställda upplever sig mindre 

kontrollerade av chefer vid arbete hemifrån. Detta är något som det råder delade meningar 

om i vår studie. Några av respondenterna upplever att avstämningsmöten har bidragit till att 

bibehålla goda relationer vid distansarbetet. Andra respondenter menar istället att dessa 

avstämningsmöten har varit för många. Detta är något som cheferna arbetar med genom att 

individanpassa dessa möten. Flera chefer har även beskrivit avstämningsmöten som ett sätt 
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att kontrollera att de anställda inte arbetar för mycket. Dessutom uppmanar de sina anställda 

till att utnyttja flexibiliteten som distansarbetet för med sig. Detta genom att uppmuntra till en 

lunchpromenad men också genom att stänga av datorn lite tidigare någon dag. För att öka 

kreativiteten i mötena har flera av respondenterna upplevt att ett telefonsamtal till en kollega 

har varit en lösning på problemet. Detta bekräftar återigen vikten av att upprätthålla en god 

kommunikation vid distansarbete.  

 

Bristen på resurser i hemmet har lösts genom ett nära samarbete med kollegor där man hjälps 

åt att skriva ut när man är på kontoret. Detta är något som tidigare forskning bekräftar. 

Studien som Diab-Bahman och Al-Enzi (2020, s. 919–920) har bidragit med visar att flera 

medarbetare upplever en ökad brist på resurser vid distansarbete. Vårt resultat visar dock att 

det är färre tillfällen än respondenterna förväntat sig där de faktiskt behöver infinna sig på 

kontoret eller be om hjälp från en kollega som är på plats. Sammanfattningsvis kan vi se att 

företagskulturen har påverkats genom den förändrade mötesstrukturen som inneburit ett ökat 

antal avstämningsmöten och färre kreativa möten. Företagskulturen har även påverkats 

genom den ökade flexibiliteten som visat sig skapa frihet under ansvar. Denna del har 

framför allt kopplats till Flemings och Sturdys (2009, s. 572) teori om normativ kontroll. Täta 

möten är ett sätt för organisationen att utöva normativ kontroll över organisationens 

medlemmar. Detta gynnar företagskulturen genom att bibehålla gemensamma värderingar 

och normer. Utifrån det som har presenterats ovan kan vi se hur bokförlaget arbetar med att 

bibehålla en god företagskultur genom att finna nya sätt att arbeta med mötesstruktur och 

flexibilitet. Det här visar att vår forskning bidrar med tydliga exempel på hur organisationen 

har arbetet med detta.  

 

6.3 Sociala förändringar  

De sociala förändringar inom företagskultur som uppkommit till följd av distansarbetet är att 

upprätthålla relationer med kollegor samt att genomföra sociala evenemang på arbetsplatsen. 

Dessa två förändringar kommer att diskuteras i detta avsnitt.  

 

Respondenterna har beskrivit hur relationerna med kollegor har förändrats genom att det 

sociala utbytet på kontoret i princip har försvunnit. Utifrån resultatet framgår det att de 

spontana samtalen har försvunnit. I studiens resultat framkommer det även att respondenterna 

upplever en svårighet i att utveckla relationer på distans. Fortsatt har en av respondenterna 
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också beskrivit en känsla av att vara som “isolerade celler”. Studien visar vidare att detta 

framför allt påverkar möjligheten till att vara innovativ och finna nya idéer på egen hand. 

Detta är ett sätt som företagskulturen har förändrats på grund av distansarbetet. En annan 

förändring som uppstått är de sociala evenemang som har fått ställa om till digitala träffar. 

Initiativet till dessa digitala träffar har varit uppskattat även om deltagandet har minskat med 

tiden. De digitala träffarna upplevdes efter ett par gånger som krystade och flera av 

respondenterna beskrev en saknad av spontana samtal med kollegor. Utifrån det som har 

presenterats ovan kan vi se att dessa förändringar som uppkommit med sociala evenemang 

och relationer med kollegor har bidragit till distansarbetets påverkan på företagskulturen hos 

bokförlaget.  

 

Ett sätt för respondenterna att upprätthålla relationer med sina kollegor är att gå promenader 

eller äta lunch tillsammans. Ett annat sätt är att ringa sina kollegor under arbetsdagen. 

Tidigare forskning av Haddon och Lewis (1994, s. 196) samt Rupietta och Beckmann (2018, 

s. 51) beskriver i sina studier att individer ofta upplever en känsla av social isolering vid 

distansarbete. Detta är något som bekräftas av vår studie där respondenterna beskriver en 

känsla av att vara som “isolerade celler”. Detta för att man har gått från att umgås med 

kollegor dagligen till att sitta ensam i sitt hem. Även Alvessons och Willmotts (2002, s. 630) 

teori om identitetsreglering bekräftar detta. Närmare bestämt genom metoden som berör 

gruppkategorisering. Enligt denna teori är känslan av att vara “isolerade celler” orsakat av det 

faktum att man har en stark grupptillhörighet. Att vara utan sina gruppmedlemmar skapar på 

så sätt ett tomrum och en känsla av social isolering. Ett sätt som organisationen har arbetat 

med att bibehålla en god företagskultur är genom att vara innovativa och finna nya former av 

digitala evenemang. Detta har genomförts genom att bland annat bjuda in gästföreläsare från 

USA till ett digitalt evenemang. Flemings och Sturdys (2009, s. 570–572) teori om neo-

normativ och normativ kontroll kunde även bekräfta detta. Den normativa kontrollen visar 

hur organisationen i detta fall arbetar med att finna nya digitala evenemang. Detta för att 

bibehålla en gemenskap och upprätthålla organisationens gemensamma värderingar. 

Respondenterna visar tydligt att dessa digitala träffar är av stor betydelse för att bibehålla den 

sociala samhörigheten. Utifrån den neo-normativa kontrollen får organisationens medlemmar 

möjlighet att uttrycka sin personlighet genom dessa digitala träffar (Fleming & Sturdy, 2009, 

s. 573). Det är av denna anledning som bokförlaget bör sträva efter att utveckla nya digitala 

evenemang som kan likställas med att träffas på kontoret. Detta i syfte att bibehålla en god 
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företagskultur. Utifrån det som har presenterats ovan visar detta hur bokförlaget arbetar med 

att bibehålla en god företagskultur. Det här har genomförts genom att finna nya sätt att arbeta 

med upprätthållandet av sociala relationer och genomförandet av sociala evenemang på 

distans.  

 

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

Studiens syfte och frågeställningar kunde besvaras med ett nyanserat resultat tack vare valet 

av en kvalitativ intervjumetod. Metodvalet bidrog även med flera olika synvinklar vilket i sin 

tur gav oss intressanta aspekter för diskussion. Studiens val av en fenomenologisk 

metodansats bidrog till en öppenhet i intervjufrågorna och möjligheten att lägga fokus på 

upplevelser och erfarenheter från vardera respondent. Valet av en semistrukturerad 

intervjumetod gav oss en röd tråd i intervjuerna. Samtidigt gav det oss även en möjlighet att 

låta respondenterna styra samtalet i en viss utsträckning. Intervjuerna genomfördes utan 

tidspress och gav respondenterna möjlighet till en fördjupad beskrivning av situationen de 

befinner sig i. Resultatet visar utförliga svar från respondenterna vilket var en anledning till 

vår positiva upplevelse av metodvalet. Valet av att undersöka ett bokförlag var väl 

genomtänkt för att passa studiens syfte. En passande organisation för denna studie är en som 

präglats av stora sociala tillställningar och flertalet möten av olika karaktär. Valet av ett 

bokförlag blev av dessa anledningar ett intressant beslut för denna studie.  

 

6.5 Slutsats och förslag till vidare forskning 

Denna studie har bidragit till en förståelse för hur chefer och medarbetare upplever att 

företagskulturen på ett bokförlag har påverkats av distansarbetet. Vidare har denna studie 

bidragit till en förståelse för hur ett bokförlag arbetar med att bibehålla en god företagskultur 

vid denna omställning. Den sammantagna bilden av begreppet företagskultur beskrivs som en 

gemensam värdegrund och en känsla av grupptillhörighet. Företagskulturen kan också förstås 

utifrån en kontrollaspekt, detta då flera av respondenterna vittnar om att företagskulturen är 

svår att förändra och sitter djupt rotad inom organisationen. 

 

Studiens första frågeställning ämnar besvara hur företagskulturen har påverkats av 

distansarbetet. Resultatet visar att genomförandet av kreativa möten har upplevts som en 

svårighet vid distansarbetet, detta har bidragit till allt fler avstämningsmöten. Vidare har även 
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kommunikationen förändrats på grund av långa svarstider på mejl. Resultatet visar också att 

återkoppling har ändrat form eftersom den inte längre sker lika spontant och enkelt som det 

tidigare har gjort. Även möjligheten till stora sociala evenemang och upprätthållandet av 

samarbete och nära kontakt med arbetskollegor har påverkats av övergången till 

distansarbete. 

 

Studiens andra frågeställning ämnar besvara hur en organisation arbetar med att bibehålla en 

god företagskultur till följd av distansarbetet. Resultatet visar att det krävs att bokförlaget 

finner nya effektiva kommunikationsvägar och anpassar återkoppling efter varje individs 

behov. Vidare är det av vikt för bokförlaget att finna nya innovativa sätt att träffas digitalt. 

Detta för att upprätthålla glädje och energi inom organisationen. Slutligen är det av stor vikt 

för bokförlaget att tillsammans arbeta för att skapa en tillvaro där man skiljer på arbete och 

fritid. För vidare forskning hade det varit av intresse att undersöka hur denna omställning har 

påverkat organisationers syn på att i framtiden arbeta mer hemifrån än tidigare. Det skulle 

även vara intressant att undersöka hur distansarbetet påverkar företagskulturen utifrån andra 

branscher. Vår önskan med denna studie är att väcka ett intresse för de förändringar som kan 

uppstå inom företagskulturen vid en snabb övergång till distansarbete.   
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8. Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjuguide  

Information till respondenten innan intervjun påbörjas: 

Presentation av oss författare och studien 

- Kort om oss, vilken skola och inriktning  

- Berätta kort om syftet med studien  

- Gå igenom de etiska aspekterna 

Informationskravet:  

Berätta hur intervjun kommer gå till och tala om för respondenten att hens medverkan i 

studien är frivillig och har rätt att när som helst under intervjun avbryta 

Samtycke:  

Respondenten får själv bestämma över sin medverkan i studien. Fråga respondenten om 

samtycke för att spela in intervjun 

Konfidentialitet: 

Alla uppgifter som vi får av respondenten kommer enbart att användas till 

forskningsändamål. Både respondenter och organisationen kommer att avidentifieras, inga 

namn eller företagsnamn kommer att nämnas. Vi kommer även att spela in samtalet så att vi 

kan göra en grundlig transkribering efter vår intervju, denna intervju kommer att raderas så 

fort vi färdigställt arbetet. 

 

Har du några frågor innan vi påbörjar intervjun? 

Inledande frågor 

1. Vad är din ålder? 

2. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter och roll på företaget? 

3. Hur länge har du arbetat på företaget? 

 

Frågor relaterade till distansarbete  

4. I rådande stund, arbetar ni hemifrån eller på kontoret? 

- Under hur lång tid har ni arbetat hemifrån? 

5. Har du tidigare erfarenheter av att arbeta hemifrån? 

6. Har du några exempel där du behövt anpassa/förändra arbetssättet efter rådande 

omständigheter?  

- Finns det några specifika arbetsuppgifter du gör som du inte kan genomföra? 

7. Hur ser du på din arbetsmotivation idag i jämförelse med hur den såg ut innan övergången 

till distansarbete?  

 

Frågor relaterade till företagskultur 

8. Vad är företagskultur för dig?  

- Kan du berätta lite om företagets företagskultur, hur anser du att er företagskultur ser ut? 

- Uppfattar du att företagskulturen har förändrats i och med distansarbete? 

- Tror du att din bild av företagskulturen skiljer sig åt från dina arbetskollegors bild? 
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9. Utifrån din roll på arbetsplatsen, hur arbetar du just nu med att bibehålla en god 

företagskultur? 

- Skiljer det sig från hur du arbetade tidigare? 

- Hur upplever du att dina kollegor arbetar med detta? 

 

Frågor relaterade till sammanhållning 

Arbetsmässigt 

10. Hur upplever du att samarbete mellan arbetskollegor har fungerat vid distansarbete? 

upplever du att ni har samarbetat mer eller mindre? 

- Vad gör du om du behöver bolla en snabb fråga/idé med en kollega? 

11. 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? 

12. Hur fungerar möten på distans? upplever du någon skillnad mot hur mötena fungerade vid 

kontorsarbete? 

- Anser du att kontakten med kollegor/chef är tillräckligt regelbundna för att kunna utföra ditt 

arbete? om inte, vad saknar du? 

- Kan du beskriva hur du upplever feedback och återkoppling gentemot kollegor och chefer 

jämfört med om du varit på plats?  (är det extra viktigt vid distansarbete?)  

13. Hur ser upplägget ut kring ditt schema vid distansarbete i jämförelse med hur det såg ut 

vid kontorsarbete?  (anpassningsbarhet?) 

- Arbetar alla vid samma tider eller väljer ni själva vilka tider som passar er? 

- Känner du att du måste vara tillgänglig under en viss tid 

 

Gemenskapen med arbetskollegor  

14. Hur upplever du att sammanhållningen med kollegor har fungerat vid distansarbete, har 

denna förändrats efter att ni inte längre arbetar fysiskt på kontoret? 

15. Har ni tidigare haft några gemensamma kontorsaktiviteter? Har ni isåfall fortsatt med det 

på distans och hur har det fungerat?  

- Vad är din erfarenhet och inställning till digitala och fysiska kontorsaktiviteter? 

- Uppfattar du att försöken till sammanhållningen blir krystade på distans? 

 

Avslutande frågor 

16. Efter att den nuvarande pandemin inte längre påverkar arbetssituationen, tror du att ni 

kommer börja arbeta mer hemifrån i framtiden?  

- Varför/varför inte?  

- Vad föredrar du personligen? 

17. Vad har varit mest lärorikt av att ni har behövt ställa om er verksamhet till att arbeta på 

distans?  

- Vilka lärdomar kommer ni att ta med er av den här omställningen? 

18. Finns det något annat du vill lägga till eller ta upp? 

19. Får vi kontakta dig igen om vi skulle ha några fler frågor? (om vi behöver komplettera 

något) 
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Bilaga 2 - Informationsbrev  

Informationsbrev om medverkan i intervjustudie  

 

Hej, 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till dig för att du tar dig tiden att delta i vår studie! 

Vi är två studenter som nu ska påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng med 

inriktning mot arbetsliv, organisation och personal vid Sociologiska institutionen vid Uppsala 

universitet.  

 

Examensarbetet syftar till att undersöka hur chefer och medarbetare bibehåller eller försöker 

skapa en god företagskultur. Vi är särskilt intresserade av att titta på aspekter som kan ha 

förändrats vid övergången till distansarbete. Aspekter som kommer att beröras under 

intervjun är bland annat kommunikation, samarbete och gemenskap.  

Vi vill genomföra en intervju med dig för att få ta del av dina erfarenheter och upplevelser av 

hur företagskulturen enligt dig har påverkats av övergången till distansarbete. Vi önskar spela 

in samtalet om du godkänner detta. Inspelningen kommer användas för att korrekt återge vad 

som sagts under intervjun. Den inspelade informationen kommer raderas efter transkribering. 

Intervjun kommer att genomföras digitalt via Zoom och beräknas ta cirka 30 minuter.  

I studien kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer. Vilket innebär att 

företaget och samtliga medverkande kommer att avidentifieras. Medverkandet är frivilligt 

och kan när som helst avbrytas, även efter att datainsamlingen är genomförd. Vid önskemål 

kommer du kunna ta del av studien, efter publicering. 

 

Vårt förslag är att genomföra intervjun mellan vecka 11 och 16. Vänligen återkoppla med 

förslag på lämplig datum och tid som passar dig. 

 

Vid frågor eller funderingar om vår studie är du välkommen att kontakta oss via mejl eller 

telefon. Du är även välkommen att kontakta vår handledare Agneta Hugemark. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Julia Kempe och Johanna Borg 


