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Sammanfattning 

I denna studie undersöker vi hur pandemin har påverkat Human Resources-arbetares (HR) 

interaktioner i arbetet. Genom intervjuer har vi undersökt det ökade distansarbetets påverkan 

på relation till kollegor, samt upplevelsen att ha hemmet och arbetet på samma plats. Vidare 

har vi diskuterat hur dessa aspekter har påverkat interaktion på arbetsplatsen med 

utgångspunkt i interaktionsteorier. Tidigare forskning i ämnet visar att ensamhet och mindre 

samhörighet är en konsekvens av distansarbete. Vidare visar den att distansarbete minskar 

avståndet mellan privatperson och yrkesperson, då vi alltmer förväntas vara ständigt 

tillgängliga. Denna studie har funnit att en ökad mängd distansarbete har påverkat 

interaktioner mellan kollegor. Interaktioner som sker online har inte samma egenskaper som 

de på plats. Flera respondenter vittnar om lägre energinivåer när de arbetar hemma. Arbete i 

hemmet upplevs inte som problematiskt, merparten tycker sig bli mer effektiva när de inte blir 

störda av kollegor eller andra pauser man vanligtvis tar på arbetet. Vid djupare anblick ser vi 

däremot antydningar till att flertalet situationer vid hemarbete inte är så enkla som de 

låter. Olika specifika medel behöver tas till för att kunna upprätthålla den yrkesroll man har 

och för att kunna arbeta på ett professionellt sätt. Saker såsom arbetsmiljö, partners eller 

hemmasysslor behöver ordnas med innan arbetet kan genomföras smärtfritt.  

 

Nyckelord: Distansarbete, HR, interaktion, roller, relationer, interaktionsritualer, främre 

region, bakre region.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ............................................................................................................... 2	
1. Inledning ............................................................................................................................ 3	

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 3	
1.2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................. 4	
1.3 Studiens disposition ...................................................................................................... 4	

2.  Forskningsöversikt ............................................................................................................ 6	
2.1 Distansarbete innan pandemin....................................................................................... 6	
2.2. Pandemins effekter och efterverkan ............................................................................. 8	
2.3 Tvingat distansarbete och gränsdragningsproblematik................................................. 10	
2.4 Förlust av tillfällen för kollegial avslappning och reflektion ........................................ 12	
2.5 Sammanfattning av forskningsöversikt ....................................................................... 13	

3. Teori................................................................................................................................. 15	
3.1 Framträdande och regioner ......................................................................................... 15	
3.2 Interaktionsritualer ...................................................................................................... 16	
3.3 Sammanfattning .......................................................................................................... 19	

4. Metod ............................................................................................................................... 20	
4.1 Material ...................................................................................................................... 20	
4.1.1 Insamlingsprocedur .................................................................................................. 20	
4.1.2 Urval, avgränsningar och respondenter .................................................................... 21	
4.2 Metodval .................................................................................................................... 22	
4.2.1 Datahantering, kodning och analysteknik ................................................................. 23	
4.3 Tillförlitlighet och autenticitet..................................................................................... 24	
4.4 Etiska överväganden ................................................................................................... 25	

5. Resultat och analys ........................................................................................................... 27	
5.1 Distansarbetets påverkan på relationer i arbetet ........................................................... 27	
5.2 Energi i arbetet ........................................................................................................... 31	
5.3 Att organisera sin arbetsplats i hemmet ....................................................................... 32	

6. Sammanfattning och diskussion ........................................................................................ 35	
6.1 Diskussion om studiens resultat .................................................................................. 35	
6.2 Studiens resultat i relation till tidigare forskning ......................................................... 37	
6.3 Vidare forskning ......................................................................................................... 39	

8.  Referensförteckning ........................................................................................................ 40	
9. Bilagor ............................................................................................................................. 44	

9.1 Bilaga 1. Intervjuguide................................................................................................ 44	
9.2 Bilaga 2. Informationsbrev.......................................................................................... 46	



3 

 

1. Inledning  
1.1 Bakgrund 
Under 2020 utfärdades rekommendationer från folkhälsomyndigheten om att alla som kunde 

skulle arbeta hemifrån vilket förändrade många människors vardag (Folkhälsomyndigheten, 

2020).  Det förändrade förutsättningarna på arbetet för väldigt många människor. I de 

verksamheter anställda hade möjlighet att arbeta hemifrån ökade distansarbetet med 400% 

från februari till april 2020 (Tele2 och Kantar Sifo, 2020, A).    

 

Den traditionella kontorsmiljön kommer sannolikt inte heller att återgå till det den en gång 

var. Det rapporterar bland annat Svenskt Näringsliv (Myrén, 2021). Pandemin har visat 

arbetsgivare att det går att skala ned på kontor utan att produktiviteten går ned. Man uppnår 

lika bra resultat när medarbetare sitter hemma. Vi kan med andra ord vänta oss mer 

distansarbete och hybridarbete (ett blandat upplägg där medarbetare förväntas utföra mycket 

arbete hemifrån) i tjänstemannasektorn framöver.  

 

Många som arbetat hemifrån har efter en tid börjat känna att de gillar flexibiliteten som 

distansarbete ger. Efter mer än ett år uppger sex av tio att de fortsatt vill jobba hemifrån, även 

när direktiven om hemarbete tas bort (Tele2 och Kantar Sifo, 2020, B). Men det är inte helt 

enkelt, då många anser att det är en utmaning att hålla motivationen uppe och att man saknar 

kollegor och samarbete, den mänskliga interaktionen (Office management, Novus, april 

2020).  

 

I en pandemi där man inte längre kan, får eller vill träffas i samma utsträckning, menar vi att 

avsaknaden av att träffas fysiskt, face-to-face interaktion, påverkar personer som arbetar inom 

Human Resources (HR) sätt att arbeta på flera sätt. Detta är verksamhetskritiskt då HR har 

funktionen och uppdraget att koppla samman ledning och personal i syfte att upprätthålla 

lönsamhet genom att personalen trivs och är engagerade (Mitchell & Gamlem, 2018;2017). 

HR idag handlar med andra ord mycket om att skapa relationer med och mellan människor 
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och att skapa en arbetsmiljö anpassad för de människor organisationen behöver och vill 

anställa.  

HR-funktionen är ett exempel på en av de många yrkesgrupper som arbetar i nära samarbeten 

med varandra och inom nätverk, därför anser vi att de utgör en intressant avgränsning för att 

undersöka påverkan på interaktion mellan kollegor som skiftat arbetsplats från kontoret till 

hemmet. Med det sagt har denna studie inte för avsikt att undersöka om HR har möjlighet att 

utföra sina arbetsuppgifter eller lyckas med sitt uppdrag när de arbetar på distans. Istället 

används HR som ett exempel för att beskriva hur individer inom en yrkeskategori kan uppleva 

denna förändring.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
I studiens inledning har vi beskrivit att distansarbetet har ökat och påverkat sättet kollegor 

kommunicerar sinsemellan. Från att vara på samma plats varje dag, till att höras främst genom 

digitala plattformar såsom chatt, mejl och video-möten. Medarbetare kommunicerar med 

andra ord fortfarande med varandra, samtidigt saknar många interaktionen med kollegor. 

Eftersom mycket tyder på att distansarbete kommer bli mer vanligt än innan, är det intressant 

att undersöka hur distansarbete påverkar interaktioner. Vårt syfte är att få en bättre förståelse 

för hur det kommer sig att interaktionen som sker på distans skiljer sig från den som sker på 

den fysiska arbetsplatsen.  

 

Frågeställningarna för studien är därför: 

1. Hur upplever personer som arbetar inom HR att det ökade distansarbetet har påverkat 

interaktion med deras kollegor? 

2. Hur upplever personer som arbetar inom HR sammanvävningen av arbetet och hemmet? 

 

1.3 Studiens disposition  
Studien är disponerad genom att inledningsvis ge en översiktlig bild av den forskning som 

föreligger vår studie, som följs av beskrivning av den teori som grundar studiens analys, varpå 

en beskrivning av den metod vi använt för att besvara studiens frågeställningar presenteras. Vi 

har valt att disponera studien på detta sätt eftersom det för trovärdighet av studiens resultat 

och diskussion är nödvändigt att först beskriva det som ligger grund för det vi sedan hävdar är 
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svar på studiens frågeställningar.  

 

I studiens andra kapitel redovisas den forskningsöversikt som gjorts om distansarbete- både 

innan pandemin och mitt i den. Kapitlet med forskningsöversikt består av 14 

forskningsartiklar och böcker från olika vetenskapliga fält. De teorier som ligger till grund för 

denna studie redovisas i kapitel 3. Teorierna handlar om interaktion och ämnar ge oss en bild 

av vad som händer när människor möts.  I kapitlets första avsnitt beskrivs Erving Goffmans 

dramaturgiska begreppsapparat kring social interaktion, vilken innefattar metaforen om att 

individer går in i roller och gör framträdanden, likt en skådespelare på en scen. I kapitlets 

andra avsnitt beskrivs Randall Collins teorier om interaktionsritualer, som beskriver effekter 

som gruppsammanhang har på individer.  

 

I studiens fjärde kapitel beskrivs de metodansatser som har använts i studien, hur studien har 

genomförts samt vilka som har deltagit i studien. I metodkapitlet beskrivs även hur materialet 

har behandlats samt vilka etiska överväganden som beaktats vid genomförandet. Efter 

information om hur genomförandet av studien har gått till följer det femte kapitlet. I det femte 

kapitlet presenteras resultat från intervjuerna samt analys genom användning av 

interaktionsteorierna. Som avslutande del sammanställs våra slutsatser av resultat och analys i 

studiens sjätte kapitel. Vi diskuterar där huruvida studiens syfte kunnat uppfyllas och besvarar 

studiens frågeställningar.  
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2.  Forskningsöversikt 
Syftet med detta kapitel är att visa vad den forskning som tidigare gjorts om distansarbete 

säger om dess påverkan på interaktion i arbetslivet. Genom forskning som genomförts både 

innan och under pandemin vill vi i detta kapitel redogöra brett för vilka effekter ökningen av 

distansarbetet har haft på medarbetare. Det inledande avsnittet beskriver hur man tidigare har 

sett på distansarbete som en del av en förändrad arbetsmarknad som blir allt mer flexibel. 

Efterföljande avsnitt handlar om distansarbetets tillväxt och den utveckling som har skett 

sedan 2020. Det tredje avsnittet beskriver den gränsdragningsproblematik som kommit med 

distansarbetet under pandemin och i den sista delen redogör vi för hur studier har visat på 

distansarbetets påverkan på arbetsplatsers team.  

 

Forskningsöversikten vi sammanställt består av totalt 14 artiklar och böcker skrivna i olika 

årtionden, från 1980- talet till 2021. Vi har funnit relevant forskning för denna studie genom 

att söka på nyckelord såsom interaktion, front- och backstage och interaktionsritualer i 

samband med distansarbete. Det finns många studier som gjorts om distansarbete, särskilt på 

senare tid, vi har därför valt att avgränsa till att eftersöka studier som fokuserar på 

arbetsplatser och som kan beskriva medarbetares interaktion. Dessutom har vi eftersökt 

artiklar som berör pandemin och i synnerhet de konsekvenser som distansarbete haft på 

interaktion mellan kollegor. Vi har funnit 14 artiklar som vi anser dels ger en översikt av hur 

man innan pandemin forskat om distansarbete och dels vad pandemin har haft för effekter och 

konsekvenser. Då pandemin har fått en bredare effekt på mängden av personer som arbetar 

hemifrån anser vi att det är fördelaktigt att fokusera på att redovisa forskning som gjorts under 

pandemin.   

  

2.1 Distansarbete innan pandemin  
Distansarbete har sitt ursprung i 70-talet, då teknik - särskilt förbättrad telefon-

kommunikation - började möjliggöra kontorsarbetare att stanna hemma. Två faktorer är 

vanligt förekommande i förklaring till distansarbetets expansion. Den ena faktorn handlar om 

att det möjliggörs av bättre teknik såsom telefoner, datorer och webbverktyg. Den andra 

handlar om krav från en mer flexibel arbetsmarknad (Allvin 2001, Allvin 2006, Sako 2021). 

Distansarbete är uppskattat av arbetstagare då individer blir både friare att självständigt 
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planera sitt arbete liksom sitt övriga liv. En annan effekt är att de faktiskt kan förlänga sin 

lediga tid (Elling, 1985).  

 

I artikeln Distansarbete - Ett instrument för frihet eller kontroll? beskriver Michael Allvin hur 

distansarbete setts som något progressivt, en förändring mot en arbetsplats som är del av en 

modern värld. Distansarbete har blivit en symbol för friheten att välja. Allvin problematiserar 

denna positiva retorik kring distansarbete. Ofta nämnda positiva effekter av distansarbetet är 

ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. Han menar att företagens och organisationernas 

vilja att kontrollera och effektivisera står mot individens olika intressen att vara självständiga. 

Vidare menar han att en ökning av distansarbete skulle kunna medföra större osäkerhet hos 

arbetsgivaren, vilken kommer följas av organisationers strukturering och reglering av 

distansarbetet (Allvin, 2001).  

 

Michael Allvin undersöker hur distansarbete konstrueras som en arbetsform på en arbetsplats 

över tid. Organisationen hade behov av att delvis implementera distansarbete och organisera 

utifrån detta. Han fann att förändringen hade lett till en känsla hos ledningen att de saknade 

kontroll och att traditionell arbetsledning inte var effektivt. När man väl sågs på kontoret 

ändrades det man pratade om. Bland annat fick möten en viktigare funktion. 

Avdelningsmöten som innan förändringen främst hade haft funktionen att ge information till 

anställda, blev istället viktigt för att förmedla ledningens mål och för uppföljning samt gav 

tillfälle för deltagare att dela erfarenheter med varandra. En annan förändring var att det blev 

viktigare för cheferna att i förväg göra en bedömning om anställda var kompetenta att kunna 

utföra arbetsuppgiften på egen hand. Man var med andra ord tvungen att lära känna personen 

bättre för att avgöra om de skulle klara av självständigheten. Med dessa intervjustudier i 

samband med en enkät kom Allvin fram till att de flesta anställda anser sig arbeta lika 

effektivt på distans som på den fysiska arbetsplatsen. De flesta ansåg inte att den sociala 

kontakten i arbetet hade förändrats, även om de deltog mindre i sociala aktiviteter. Allvin 

menar att en aspekt av arbetsreglering har försvunnit, den om att fysiskt vara bunden till 

arbetsplatsen. Däremot ökar andra former av reglering i samband med distansarbete. Det blir 

mer målstyrning och uppföljning och som nämnt ovan lägger man större vikt vid att avgöra 

om personer kan hantera arbetsuppgifter på egen hand. Man reglerar kulturen i högre grad och 

höjer kraven på erfarenhet och utbildning, som leder till att medarbetare har högre krav på att 

reglera sitt eget arbete (Allvin, 2001). 
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Distansarbete ska med andra ord enligt Allvin inte nödvändigtvis ses som en ökad frihet eller 

självständighet hos arbetstagare. De är också ännu ett arbetssätt som regleras och 

arbetsgivarens kontroll utvidgas till att nå även utanför arbetsplatsens väggar (Allvin, 2001). 

 

Vidare beskriver Allvin i Gränslöst Arbete - socialpsykologiska perspektiv på det nya 

arbetslivet gränsdragningsproblematik mellan arbetsliv och övrigt liv. Boken bygger på ett 

forskningsprogram som genomförts sedan 1998 och grundar sig på en mängd olika fallstudier 

som genomförts under denna tid (1998–2006). Allvin beskriver att arbetstagare blivit mer 

självständiga individer på arbetsmarknaden. När individen får ett större ansvar för sitt 

arbetsliv blir det också mer upp till denne att upprätthålla gränsen mellan sitt jobb och sin 

fritid (Allvin, 2006, s. 103). Att arbete inte längre har fasta gränser som tid och rum kan leda 

till att arbete flyter in i det övriga livet. Att involvera arbetstagares hela liv i arbetet kan ses 

som en strategi från arbetsgivaren för att få individer att utföra mer arbete och vara mer 

engagerade. Individers identitet är också allt mer integrerade och personligt engagerade i 

arbetslivet. Distansarbetet är ett exempel på denna utveckling när arbetstagare förväntas 

arbeta utanför arbetsplatsen och utanför kontorstid (Allvin, 2006, s.121–123). 

 

Leslie Haddon och Alan Lewis (1994) fann även i sina studier om distansarbete att många 

känner sig instängda när de arbetar hemifrån, att hemmet blir som ett fängelse. Känslan av att 

känna sig instängd menar de beror på 3 olika faktorer; att man spenderar mycket tid med 

samma personer, avsaknad av miljöbyte samt ingen möjlighet till att träffa folk utanför 

hemmet.  

 

2.2. Pandemins effekter och efterverkan 
Forskning om distansarbete före pandemin har visat hur implementering av distansarbete sett 

ut. Där finns likheter i hur distansarbete idag växer och kan tolkas under pandemin. Mari 

Sako, professor i ledarskap vid Oxfords universitet, tar avstamp i den delade uppfattningen av 

distansarbetet, i sin artikel From remote work to working from anywhere. Ökningen av arbete 

på distans är en effekt av pandemin men är också en trend sedan innan, konstaterar Sako. Likt 

Allvin menar Sako att distansarbete har ökat som en del i arbetsmarknadens ökade flexibilitet. 

Sako menar att det inte nödvändigtvis är ens arbetsplats eller arbetsroll som avgör om ett jobb 
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kan göras på distans. Det är också den enskilda arbetsuppgiftens karaktär och om den utförs i 

samarbete med andra eller bäst görs ensam. Det är möjligt att organisera arbetet som kan 

göras på egen hand på vissa dagar och sådant som kräver samarbete andra dagar.  

 

Social interaktion i organisationer, även sådant som inte har direkt med arbetet att göra, 

kommer förbli viktig oavsett vilka teknologiska framsteg som görs. Sako menar att människor 

kommer att sakna de avslappnade konversationerna på arbetsplatsen. Det finns även sociala 

normer och stigma mot att arbeta hemifrån. I vissa fall anses det inte lika legitimt att arbeta 

hemifrån som att vara på kontoret. Sako menar att det stigmat och vår uppfattning av de olika 

arbetsformerna (distans eller på kontoret) kommer vara avgörande för framtidens arbetsplats 

(Sako, 2021). 

 

Vidare undersökningar om hur distansarbetets implementering under pandemin har gjorts i en 

amerikansk studie av Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom och Steven J. Davis (2021). De 

undersökte distansarbetets genomslag under pandemin och i vilken utsträckning det kan 

komma att påverka framtiden. Genom enkätstudier med 30 000 respondenter undersökte de 

hur många som arbetat hemifrån innan, hur många som gjort det under pandemin och hur 

många som tror sig komma att fortsätta arbeta på distans efter pandemin. Enkäterna 

genomfördes månadsvis från maj 2020 fram till april 2021. Enkäten visar att viljan att fortsatt 

ha möjlighet att arbeta hemifrån är genomgående för alla grupper, oavsett ålder, utbildning, 

kön, inkomst eller familjeförhållanden. Barrero, Bloom och Davis studie visar att 20 procent 

av hela arbetsdagar kan komma att utföras hemifrån efter att pandemin jämfört med fem 

procent som var legio före pandemin. Människor kommer att arbeta mer hemifrån än de 

gjorde innan pandemin, men inte fullt så mycket som de vill. Studien visade också att det 

stigma som tidigare associerats med att arbeta hemifrån, till exempel att det ansågs som ett 

undflyende från arbete, har minskat till följd av pandemin (Barrero, Bloom & Davis, 2021). 

 

Även Randa Diab-Bahman och Abrar Al-Enzi undersöker anställdas inställning till 

traditionella arbetsomständigheter och jämför dessa med inställningen till nuvarande 

omständigheter. De undersöker också framtida förväntningar på arbetsplatsen som resultat av 

denna inställning.  
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I sin enkätstudie fann de att det än så länge går att styrka vilka arbetsomständigheter som är 

mest effektiva. I samstämmighet med tidigare nämnda studier visade resultaten att många 

anställda föredrar flexibiliteten de nuvarande arbetssätten. Många respondenter har fått nya 

förväntningar på vad arbetsplatsen ska vara efter pandemin och flexibilitet sticker ut som 

viktigt (Diab-Bahman, Al-Enzi, 2021).  

 

Som beskrivit i studiens bakgrund och i ovanstående studier, framhåller flera institutioner och 

forskare att ökningen av distansarbete under pandemin kommer att ha efterverkan och 

resultera i ett mer utbrett distansarbete efter pandemin än hur det såg ut innan. Det blir ett 

slags ”nya normala”. Däremot framhåller Susanna Allstrin, Jonas Grafström, Charlotta Stern 

och Linda Weidenstedt i 12 punkter om distansarbete efter Covid-19 att detta främst kommer 

att ha en utbredd effekt för ”kunskapsarbetare”. Med andra ord yrken som normalt kräver 

högskoleutbildning. Vid granskning av flera enkätundersökningar som gjorts om distansarbete 

i Sverige argumenterar författarna för att friheten att få välja att arbeta hemifrån eller på den 

fysiska arbetsplatsen är en genomgående faktor. En annan faktor är att yngre personer är 

mindre nöjda än de äldre med distansarbetet (Allstrin, Grafström, Stern, Weidenstedt, 2021).  

 

2.3 Tvingat distansarbete och gränsdragningsproblematik 
Barrero, Bloom och Davis visar att distansarbete har blivit allt vanligare och även synen på att 

arbeta hemifrån har förändrats. Trots att synen på distansarbete bland arbetstagare i överlag 

har förändrats till mer positiv, visar som nämnt forskning på att det finns utmaningar. I början 

av pandemins utbrott genomförde forskarna Bin Wang, Yukun Liu, Jing Qian och Sharon K. 

Parker (2021) en studie om vilka utmaningar som kinesiska arbetare stötte på vid övergången 

till distansarbete. Genom sociala medier fann de 39 heltidsanställda personer som arbetade 

hemifrån och genomförde därefter semistrukturerade intervjuer med dem. De anställda var 

verksamma inom olika branscher och yrken, den gemensamma nämnaren var att alla hade 

tvingats att arbeta hemifrån på obestämd tid. Vid tiden för intervjuerna hade respondenterna 

arbetat hemifrån i snitt 20 dagar och endast en respondent hade erfarenhet av att arbeta på 

distans sedan tidigare. I studien fann de fyra större utmaningar med att arbeta hemifrån; 

störningar från hemmet, ineffektiv kommunikation, prokrastinering och ensamhet. Störningar 

från hemmet inkluderade hemmalivet, att barn eller sysslor som ska göras i hemmet stör 
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arbetet. Det handlar även om att arbetet stör hemmalivet, att individer alltid förväntas vara 

tillgängliga. Detta kan leda till att individer kan känna sig utmattade, beskriver författarna.  

 

En annan utmaning som tas upp av författarna är att kommunikation har blivit mindre effektiv 

genom att kommunikationsvägarna blivit ”längre” eftersom de bedrivs online istället för i 

person. 21 respondenter ansåg att deras produktivitet drogs ner av att inte kunna möta 

kollegor face-to-face och kommunicera direkt. Forskarna fann även att 

respondenterna prokrastinerade mer, vilket innebär att man skjuter upp saker och prioritera 

saker som egentligen inte hör till arbetet. Den sista utmaningen de fann i studien var 

ensamhet, som uppkom då face-to-face arbetet försvann och respondenterna saknade den 

sociala delen av arbetet med kollegor och chefer (Wang, Liu, Qian och Parker 2021).  

 

Lynett Harris upptäckte i en liknande studie, innan pandemin, samma effekter av påtvingat 

distansarbete. I studien skickades enkäter ut till 41 säljare på ett företag vars kontor lades ner 

och samtliga säljare blev tvingade att arbete hemifrån eller säga upp sig. Studien visade att 

63% kände sig isolerade vid hemarbete och att de saknade interaktionen med kollegorna 

(Harris, 2003).  Likt Wang Liu, Qian och Parkers (2021) studie visade den även att en stor 

svårighet för arbetstagarna var gränsdragningsproblematiken mellan hemmet och arbetet. 

Olika familjesituationer, såsom småbarn eller respektive som också arbetade hemma, gjorde 

att störningsmomenten kunde bli fler i hemmet än vad de tidigare hade haft på arbetet. 

Gränsdragningsproblematiken handlade också om hur självaste kontorsplatsen såg ut vid 

hemarbetet. Endast hälften av respondenterna hade utrymme till att skapa en fast arbetsplats i 

hemmet, 30 procent arbetade vid köksbordet och var därför tvungna att plocka bort pågående 

arbete innan varje måltid (Harris, 2003).   

 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir och Ólöf Júlíusdóttir konstaterar i Reproducing gender roles 

through virtual work: The case of senior management att gränsdragning blir svårare över tid, 

de fann också att både flexiblare arbetsförhållanden och distansarbete inte stärker kvinnor i 

sitt arbetsliv, utan snarare förstärker klassiska könsroller där kvinnor tar mer ansvar i hemmet 

(Rafnsdóttir, Júlíusdóttir 2018).  
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2.4 Förlust av tillfällen för kollegial avslappning och 

reflektion  
Interaktion på arbetsplatsen har i tidigare studier visats vara viktiga för arbetstagares 

sinnesstämning och tillfredsställelse med arbetet. Dimotakis, Scott och Koopman (2011) 

visade bland annat att hur interaktioner på arbetet uppfattas, korrelerade till hur nöjda 

deltagarna var med sina jobb från dag till dag. Upplevdes positiva interaktioner, upplevde 

arbetstagarna en högre nöjdhet med dagen generellt, och detsamma gällde negativa 

interaktioner, som hade en negativ påverkan på nöjdheten.  

 

Som beskrivet i tidigare avsnitt menar Wang, Liu, Qian och Parker samt Harris att individen 

påverkas av att inte träffa sina kollegor, vilket kan leda bland annat till känslor av 

ensamhet. Huruvida arbetsplatsens team påverkas av mindre kollegial interaktion undersöks 

av Ella Hafermalz och Kai Riemer i Productive and connected while working from home: 

what client-facing remote workers can learn from telenurses about 'belonging through 

technology’. Författarna menar att utförandet av arbetsuppgifter ofta ses som helt skilt från det 

sociala samspelet på arbetsplatsen - två beståndsdelar helt oberoende av varandra. Författarna 

ställer sig tveksamma till det, och menar att de sociala i arbetet och uppgifterna i arbetet inte 

går att separera.  

  

Hafermalz och Reimer använder Erving Goffmans begrepp om främre och bakre regioner för 

att analysera ett teams arbete, och menar att ett nyckelelement för bakre regioner handlar om 

att aktörerna ska få en chans att kliva ur sin karaktär, slappna av som ett team, och på så sätt 

kunna analysera och förbättra sitt arbete. De visar på så sätt hur viktigt icke-formella 

ögonblick är för team som tillsammans vänder sig till kunder, och kopplar detta till hur 

Goffman talar om kommunikation utanför karaktären, och att detta är viktigt för kollegialitet. 

Vidare belyser författarna att pandemin har försvårat dessa stunder där kollegor kan kliva ut 

ur sina roller (Hafermalz & Reimer, 2021). 

 

När den kollegiala avslappningen uteblir försvinner även möjligheten att få ut social 

information om teamet. Att läsa av normer och sociala förväntningar i gruppen blir svårare 

och de som kommer in i gruppen som nya kan vid distansarbete få en skev bild av 
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organisationen. De nyanställda tenderar även att endast interagera med ett färre antal 

medlemmar i teamet och får då inte heller en bild av gruppen som helhet (Ahuja & Galvin, 

2003).  

 

2.5 Sammanfattning av forskningsöversikt  
I denna forskningsöversikt har vi först beskrivit forskning om distansarbete som gjorts innan 

pandemin. I enkätstudier som Allvin genomförde fann han även att arbetstagare ansåg sig 

vara lika effektiva på distans, samt att distansarbetet hade en effekt på vad man talade om på 

möten som hölls på plats. Det blev bland annat viktigare att göra uppföljningar och dela 

erfarenheter mellan deltagare (2001). Allvin sammanställde i 2006 flera forskningsprojekt om 

förändringen av flexibilitet på arbetsmarknaden. Han menar bland annat att arbetstagare får 

ökade gränsdragningsproblem mellan arbete och sitt övriga liv samt att fler arbetar mer 

hemifrån och utanför vanliga arbetstider är ett exempel på detta (2006). 

 

Elling har beskrivit att en positiv effekt av distansarbete är att arbetstagare har möjlighet att 

förlänga sin lediga tid (1985). Däremot fann Haddon och Lewis i sin studie att distansarbete 

kan medföra en känsla av instängdhet (1994).  

 

Sako menar vidare att medarbetare kommer att sakna avslappnade konversationer 

sinsemellan. Stigma som funnits mot distansarbete kommer att vara avgörande om människor 

fortsätter arbeta i hög grad hemifrån eller inte (2021). Däremot menar Barrero, Bloom och 

Davis att stigmat mot distansarbete har minskat till följd av pandemin då många tvingats 

utföra arbete på distans. Deras studie visar att människor vill fortsätta arbeta hemifrån även 

när pandemin är över, däremot kommer de inte få arbeta på distans i lika stor utsträckning 

som de hade velat (2021).  

 

I Diab-Bahman och Al-Enzis studie framkommer det att flera medarbetare vill arbeta mer på 

distans och har ändrat sina uppfattningar om vad en arbetsplats ska innebära (2021). Vidare 

menar Allstrin, Grafström, Stern och Weidenstedt att det ökade distansarbetet främst kommer 

ha en effekt på yrken som kräver högskoleutbildning. De argumenterar för att friheten att få 

välja sin arbetsplats är en viktig faktor till varför personer vill arbeta mer på distans (2021).  



14 

Utmaningar inom distansarbete förklaras vidare av Wang, Liu, Xian och Parker (2021).  

Deras slutsatser är att det finns fyra stora utmaningar med distansarbete, störningar från 

hemmet, ineffektiv kommunikation, prokrastrinering och ensamhet. Vidare beskrivs i Harris 

studie att majoriteten av de säljare hon studerade upplevde känslor av isolering samt att de 

saknade interaktion med kollegor när de arbetade på distans. Studien visade också att 

respondenter hade ökade svårigheter med gränsdragning mellan hem och arbete som effekt av 

distansarbete, att faktorer i hemmet medförde svårigheter att fokusera på arbetet (2003). 

Rafnsdóttir och Júlíusdóttir undersöker vad arbete i hemmet har för konsekvenser, hon 

beskriver att gränsdragning mellan hem och arbete blir svårare över tid, att distansarbete och 

flexiblare arbetsförhållanden förstärker klassiska könsroller där kvinnor tar med ansvar över 

hemmet än deras manliga motparter (2018).  

 

Dimokatis, Scott och Koopman fann i sin studie att interaktioner på arbetsplatsen korrelerar 

med deras nöjdhet med sitt arbete. Upplevda positiva interaktioner medförde positivare 

inställning till arbetet och vice versa (2011). Vidare beskriver Hafermalz och Reimer hur 

interaktionen påverkas av distansarbete, då de undersökte flera team på en arbetsplats och 

fann att distansarbete gjorde det svårare att ha tillfällen för kollegor att ha avslappnade samtal 

sinsemellan, pandemin har minskat tillfällen då de kan kliva ur sina arbetsroller. De menar att 

avslappnade tillfällen i den bakre regionen är viktigt för teamkänslan (2021). Även Ahuja och 

Galvin menar att minskningen av kollegial avslappning vid distansarbete försvårar 

möjligheten att läsa av normer och sociala förväntningar. De fann även att nyanställda under 

distansarbete tenderar att interagera med färre inom ett team (2003).  
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3. Teori  
Med utgångspunkt i vår forskningsöversikt kan vi konstatera att interaktion på arbetsplats har 

betydelse för individers nöjdhet med arbetet. Distansarbete kan försvåra etablering och 

upprätthållande av relationer till kollegor, vilket i sin tur kan leda till en högre isolering av de 

som arbetar på distans. I studien kommer vi fördjupa oss i arbetstagares interaktioner med 

utgångspunkt i två huvudsakliga teorier. Detta kapitel kommer att redogöra för de teorier som 

används i studiens analys. I kapitlets första avsnitt beskrivs Goffmans teorier kring 

framträdanden och regioner. Därefter beskrivs Collins teori om interaktionsritualer för att ge 

en förståelse om vad som händer när personer möts och interagerar med varandra. Dessa två 

teorier har valts på grund av deras egenskaper att dels bryta ned hur individer interagerar i 

olika situationer och tillfällen. Dels för att de tydligt visar på vad som behövs för att en 

interaktion kan ses som en interaktion och dels för att de visar på vad interaktioner kan 

generera om de blir lyckade.  

 

3.1 Framträdande och regioner 
En institution såsom en arbetsplats kräver att människor är överens om vad som där ska 

utspela sig, att man är överens om exempelvis vilka mål man har eller vilket arbete som ska 

utföras. Lika viktigt är att aktörerna vet vad varandras roller är i den givna situationen. Vi 

kommer att använda oss av begrepp och teorier från Erving Goffman syn på interaktion, som 

beskrivit i Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik (2009), i vilken målet med 

interaktion beskrivs som att definiera situationen.  

 

Goffmans perspektiv på interaktion bygger på att bryta ned vad individer gör och av vilken 

anledning inom ramen för ett socialt sammanhang. Att definiera situationen innebär dels ett 

inhämtande av information från andras beteende som individer tar in för att veta vilka de är, 

dels att sända ut information om sig själv så att andra deltagarna förstår vem man själv är 

inom ramen för situationen. Dessutom pågår ett ständigt etablerande av vissa regler och 

förhållningssätt om vad interaktionens syfte och innehåll är. Detta arbete pågår ständigt inom 

ramen för en interaktion, alla deltagare strävar efter att definiera situationen (Goffman, 2009, 

s. 11–15).  

 



16 

Centralt i Goffmans interaktionsperspektiv är metaforen om dramaturgi. Han menar att 

interaktion bygger på det faktum att individer anpassar sitt agerande i varje given situation för 

att i sin tur sedan tjäna något på interaktionen. Detta gör individer genom att påverka 

varandra, man kan säga att de framträder inför varandra. Goffman beskriver bland annat hur 

individer på en arbetsplats gör framträdanden, för att uttrycka för sammanhanget att man 

följer de etablerade normer om vad en person i denna yrkesroll ska göra, säga, eller bete sig 

(Goffman, 2009, s. 98–100). Roller och rutiner innebär ett agerande enligt fastställda mönster 

under framträdandet. Den sociala rollen innebär att samma roll spelas för samma publik 

upprepade tillfällen (Goffman, 2009 s. 23–29). Den sociala rollen kan vara aktuell att använda 

i sammanhanget för den yrkesroll man träder in i på arbetsplatsen.  

  

Goffmans teori innefattar begreppet främre och bakre region. Främre region syftar till den 

plats där framträdandet äger rum. Individen vill ge intryck av att denne förhåller sig till de 

normer som finns i interaktionen. (Goffman, 2009, s. 97) Individer går upp på scenen och gör 

sina framträdanden, de går in i roller och spelar dem. I den bakre regionen menar Goffman 

istället att individen är i kulissen, där han eller hon förbereder sig för sitt framträdande och i 

lugn och ro kan samla sig (Goffman, 2009, s. 102).  

 

I denna studies resultat- och analysdel analyserar vi respondenters beskrivning av 

interaktioner i arbetslivet ur Goffmans interaktionsperspektiv. Vi gör tolkningar om vad som 

kan förstås som ett framträdande eller en främre och bakre region när respondenter arbetar i 

sitt hem. Genom dessa tolkningar diskuterar vi skillnader från mellan distansarbete och det 

traditionella arbetssättet och vidare hur interaktioner har förändrats på grund av att de utförs 

på distans.  

 

3.2 Interaktionsritualer  
Många individer på arbetsplatser ingår i grupper som samarbetar och behöver således förhålla 

sig till andra. Eftersom vi i denna studie har undersökt hur distansarbete har påverkat 

interaktioner mellan kollegor använde vi oss av Randall Collins teori kring 

interaktionsritualer som beskrivs i hans bok Interaction Ritual Chains (2004). 
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Interaktionsritualer är intressanta att undersöka sociologiskt eftersom de är viktiga för att 

skapa och upprätthålla ett kollektiv. De är också viktigt för individen eftersom de resulterar i 

positiva känslor och stärkt moral. Positiva känslor eller emotionell energi, som Collins kallar 

dem, utvinns ur ritualer. Hur mycket emotionell energi individer kan få ut av en situation 

avgör hur villiga de kommer vara att återvända till samma eller liknande situationer (Collins, 

2004, s. 42–44). 

  

Centralt för interaktionsritualen, beskriver Collins, är att deltagare utvecklar ett gemensamt 

fokus till varandras rytmer och känslor. Collins beskriver i sin teori om de centrala 

ingredienserna för en lyckad interaktionsritual och hur variationer i ritualer genererar olika 

konsekvenser:  

1. Sammanslutning (kroppslig närvaro bland deltagarna) 

Collins beskriver detta som att två eller fler personer är på samma plats, de påverkar varandra 

genom sin kroppsliga närvaro.  

2. Barriär till utomstående 

Deltagarnas uppfattning om vilka som är med i gruppen och vilka som är utanför den.  

3. Gemensamt fokus 

Deltagarna fokuserar på en gemensam sak eller aktivitet, och deltagarna gör varandra 

medvetna om varandras fokus.  

4. Delad sinnesstämning 

Deltagarna har samma sinnesstämning eller delar en känslomässig upplevelse. (Collins, 2004, 

s. 48)  

 

Collins menar att särskilt gemensamt fokus (3) och delad sinnesstämning (4) förstärker 

varandra genomgående. När fokus på aktiviteten ökar stärks det gemensamma humöret och 

ökar i sin tur fokus på aktiviteten och så vidare. Alla ingredienser i ritualen förstärker 

varandra och om alla ingredienser uppfylls så stärks hela interaktionens flöde (Collins, 2004. 

s. 48). Konsekvensen för en lyckad interaktionsritual innehållande ovanstående ingredienser 

är att följande effekter skapas hos deltagarna;  
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1. Gruppsolidaritet 

2. Emotionell energi i individen. 

Känslor såsom självsäkerhet, styrka, entusiasm, initiativtagande.  

3. Symboler för socialt förhållande 

Dessa symboler kan vara ikoner, ord eller gester, som associeras med deltagarna och 

symboliserar deras kollektiv. 

4. Känsla för moral 

I gruppen skapas en känsla av gruppens rättfärdighet i att vara i gruppen, att respektera dess 

symboler samt att försvara den. 

(Collins, 2004. s. 49) 

 

Interaktionsritualer kan ibland bli misslyckade, tomma eller tvingade. Ritualer blir 

misslyckade när de saknar känsla av gruppsolidaritet, när man inte får sin identitet bekräftad, 

när det inte visas respekt för gruppens symboler eller när ingen känner en ökning av den 

känslomässiga energin. Det sistnämnda kan både handla om att energin känns platt, varken 

upp eller ner. Men det kan också vara så att energin går ner och individerna känner tristess 

eller depression. Tomma ritualer uppstår när gemensam uppmärksamhet, gemensamt arbete 

mot samma mål eller gemensamt fokus saknas. Tvingade ritualer uppstår när individer känner 

sig tvungna att delta i interaktionsritualer. Tvånget kan dränera energi och speciellt när 

tvånget inte kommer från ens egna motivation (Collins, 2004. s. 52–53). 

 

Som konstaterat ovan är känslor en central del av Collins teori om interaktionsritualer. Collins 

menar att det som håller ihop samhället är de mekanismer som producerar så kallad moralisk 

solidaritet som skapas genom att fokusera, intensifiera och transformera känslor. (Collins, 

2004. s.102) Teorin om interaktionsritualer visar hur känslor kan förändras vid en interaktion. 

Ritualer börjar med känslomässiga ingredienser sedan intensifierar de känslorna i en 

gemenskap och slutligen producerar de andra slags känslor som ett resultat av 

interaktionsprocessen. De känslor som intensifieras i interaktionsritualerna ger oss, som 

tidigare nämnt, emotionell energi. Det kan resultera i både hög och låg emotionell energi 

vilket inte bara påverkar oss psykiskt utan också fysiskt. Hög emotionell energi kan ge oss 
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energi för att ta initiativ i en ny social interaktion eller lägga ner mer entusiasm i ett möte. Låg 

emotionell energi kan leda till nedstämdhet, sorg och depression (Collins, 2004. s. 105–107). 

 

I studiens resultat- och analysdel analyserar vi respondenternas svar genom Collins perspektiv 

på interaktionsritualer. Vi gör tolkningar om vilka ingredienser som kan anses uppfyllda då 

man bedriver interaktion främst genom digitala medel med utgångspunkt i Collins perspektiv. 

Vidare diskuterar vi hur dessa ingredienser påverkar respondenternas möjlighet att skapa mer 

eller mindre lyckade interaktionsritualer.  

 

3.3 Sammanfattning 
Goffman menar att all interaktion handlar om att definiera situationen och i samspel sedan 

agera utefter de ramar som har identifierats. Detta beskrivs med en dramaturgisk 

begreppsapparat, där vi genom att gå in i olika roller framträder och anpassar oss efter varje 

given situation.  

 

Collins tar Goffmans interaktionsperspektiv som utgångspunkt och utvecklar teorin om 

konsekvenser som interaktioner har, interaktionsritualer. Till att börja med menar Collins att 

det finns olika kriterier som behöver uppfyllas för att en interaktionsritual ska vara en 

interaktionsritual. När dessa kriterier är uppfyllda och ritualerna är genomförda menar Collins 

att de leder till olika nivåer av emotionell energi som vi sedan tar med oss in i nästa 

interaktion. På så sätt skapas det kedjor av emotionell energi och den emotionella energi en 

individ innehar kommer att påverka dennes fortsatta agerande. 

 

I studien kommer Goffmans teorier användas för att analysera respondenternas upplevelse 

kring distansarbete i hemmet och hur man genom hans teori kan tolka vad som händer när 

hemmet och arbetet utspelar sig på samma plats. Collins teori används för att se vad som 

händer när interaktionsritualer förändras eller bryts, om man enligt hans teori kan förstå 

interaktioner på distans som likvärdiga med fysiska interaktioner och om det i så fall uppfattas 

ge samma positiva eller negativa effekter.  
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4. Metod 
I denna studie har vi gjort valen att använda oss av kvalitativ intervju och konventionell 

innehållsanalys. Med utgångspunkt i vår forskningsöversikt har vi sett att merparten av 

studier vi läst använt sig av kvantitativ metod för att analysera data om hur distansarbete 

upplevs och fungerar. Vi anser att en kvalitativ metodansats kan vara fördelaktig för att 

djupare få förståelse för vad som kan påverka interaktionen i arbetslivet. 

 

I detta kapitel redovisas de metoder som används i studien. Vi redogör också för procedur och 

tillvägagångssätt. I metodkapitlets första del beskrivs materialet som behandlas i studien. Det 

innefattar det urval som tillämpats, vilka avgränsningar som gjorts och hur materialet har 

samlats in. I andra avsnittet beskrivs val av metod, motivering kring dess relevans för denna 

studie samt hur data hanterats och kodats. I sista delen av kapitlet redogörs studiens 

tillförlitlighet och autencitet samt de etiska överväganden som tagits hänsyn till. 

 

4.1 Material 
För att besvara vår frågeställning om människors upplevelse av deras övergång från arbete 

som bedrivs på ett kontor till arbete som i huvudsak eller delvis bedrivs hemifrån, har vi i 

denna studie genomfört intervjuer på åtta personer som arbetar inom HR.  

 

4.1.1 Insamlingsprocedur 
Vi har använt oss av kvalitativ semi-strukturerad intervju som den beskrivs av Alan Bryman i 

Samhällsvetenskapliga metoder (2016). Kvalitativ intervju kontrasteras mot en strukturerad 

intervjuform, som är vanligt att använda i kvantitativa studier, där förhoppningen är att 

åstadkomma data som kan kvantifieras - kvantitativ intervju utförs därför ofta i enkätform 

med bestämda svarsalternativ. Inom kvalitativ intervju används istället ostrukturerade eller 

semi-strukturerade intervjuer. Den ostrukturerade intervjun, innebär en 

samtalsliknande intervjuform där intervjuaren uppmanar till att respondenten mer eller mindre 

tillåts tala fritt kring ett fåtal teman. Skillnaden mellan ostrukturerad och semi-strukturerad 

intervju tolkar vi som graden av bundenhet till dessa förberedda teman. Vår åsikt är att denna 

studie drar fördel av att vara något mer strukturerad för att ha möjlighet att besvara studiens 

frågeställningar. Därför har vi använt oss av semistrukturerad intervju, med användning av en 
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intervjuguide (bilaga 1). Själva tillvägagångssättet inom kvalitativ intervju beskriver Bryman 

som flexibelt, oavsett om det är semi-strukturerat eller ostrukturerat. Detta innebär att 

intervjuaren ska formulera sina frågor på ett mer generellt sätt, med fokus på respondenters 

upplevelser och åsikter. Man eftersträvar också att intervjun kan vara flexibel på så sätt att 

samtalet ska tillåtas gå åt oplanerade riktningar eftersom det ska reflektera det som 

respondenten tycker är viktigt. Detta innebär också att intervjuaren kan avvika från de frågor 

som förberetts. I dessa intervjuer har vi exempelvis bytt ordning på frågor, hoppat över frågor 

som redan berörts utförligt av respondenten i samtalet, och ställt spontana följdfrågor till 

något respondenterna tagit upp. (Bryman, 2016. s. 561–563) 

 

4.1.2 Urval, avgränsningar och respondenter 
Generiskt målstyrt urval används när det finns strategiska kriterier för val av respondenter för 

att kunna besvara en studies frågeställningar. Att hålla sig till samma urvalskriterier genom 

insamlingsprocessen kallas för a priori, medan andra målstyrda urval syftar till att förändra 

kriterierna då ny empiri tillkommer och kan förändra tillvägagångssättet att besvara 

forskningsfrågorna. I denna studie har vi använt oss av a priori då kriterierna för urvalet inte 

har förändrats under studiens gång, utan har genomgående bestått av samma kriterier under 

hela undersökningen. För att besvara studiens två frågeställningar har vi tre kriterier för vårt 

urval av respondenter.  Det första kriteriet är att respondenterna har erfarenhet av att både 

bedrivit arbete på sin arbetsplats och på distans. Det andra urvalskriteriet är valet att avgränsa 

oss till yrkeskategorin HR. Det tredje kriteriet är att respondenternas arbete behöver innefatta 

kontinuerlig kollegial interaktion. Huvudfokus för studien är interaktion vilket gör det mindre 

relevant för vår studie med människor vars arbete inte kräver detta. (Bryman, 2016, s. 496–

504)  

 

Vi hittade respondenter genom att granska kontaktnät och företag som arbetar inom HR via 

LinkedIn. Respondenterna för studien har kontaktats genom meddelande på LinkedIn och 

sedan via mejl där de också har fått ta del av ett informationsbrev inför studien (bilaga 2). För 

studien har vi kontaktat 20 personer och har slutligen fått svar från åtta respondenter som ville 

delta. Då studien har varit tidsbegränsad och vi har haft relativ låg svarsfrekvens från de som 

har kontaktats uppnådde vi inte de 10 intervjuer vi hade som mål. Däremot argumenterar vi 

för att 8 intervjuer är tillräckligt då vi i de senare intervjuerna inte har fått fram någon 
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ytterligare empiri som skulle ha ändrat resultatet nämnvärt, utan mer fått en bekräftelse av det 

tidigare respondenter redan har berättat. Då pandemin fortfarande pågår vid genomförandet av 

denna studie har vi valt att genomföra intervjuer digitalt och varje intervju har varit omkring 

ca 45 minuter långa. Respondenterna har ombetts att sitta i en bekväm och ostörd miljö där vi 

kan samtala i lugn och ro. Då vi inte har suttit på samma fysiska plats var störningsmoment 

inget vi kunde avvärja mer än att be respondenterna tänka på miljön de satt i. Detta kan 

påverka resultatet negativt då respondenternas miljö kan ha påverkat deras bekvämlighet till 

att svara så ärligt som möjligt på frågorna. Vi anser däremot i efterhand att dessa 

störningsmoment har varit minimala och inget vi har märkt av under intervjuerna. Det vi 

däremot kunnat styra är den miljö som vi intervjuare sitter i och som framställs i kameran, 

därför har vi suttit i ett avskilt rum med neutral bakgrund.  

 

Namn Titel Ungefärlig distansgrad 

Sofia Rekryteringsspecialist 40–60% 

Klara HR-generalist 100% 

Olga Kund- och personalansvarig 40% 

Linda HR-chef 40% 

Isabelle Rekryteringsassistent 20% 

Jenny Rekryteringsassistent 30% 

Helena Bemannings- & konsultchef 40% 

Caroline Bemannings- & konsultchef 40–60% 

Namnen i studien är figurerade 

 

4.2 Metodval 
I denna studie använder vi oss av kvalitativ innehållsanalys. Som beskrivet av Hsieh och 

Shannon i Three Approaches to Qualitative Content Analysis finns det tre övergripande sätt 

att förstå innehållsanalys; konventionell, riktad, och summerande innehållsanalys. 

Gemensamt för dessa tillvägagångssätt är att de används för att tolka mening från data 
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(exempelvis från intervju eller text) De största skillnaderna mellan de olika metoderna ligger i 

på vilket sätt man kodar, var koderna kommer ifrån, och i de respektive sättens svagheter 

(Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Vi har i denna studie använda oss av konventionell innehållsanalys. Fördelen med att använda 

sig av konventionell innehållsanalys är att få direktkontakt med deltagares uppfattningar utan 

att i förväg applicera teori och fastställda kategorier, som den så kallade riktade metoden gör. 

I den konventionella innehållsanalysen arbetar man mer induktivt, det vill säga att vi utgår 

från empirin för att identifiera mönster eller så kallade koder. Kodning görs eftersom att man 

på så sätt kan identifiera likheter och skillnader i respondenternas utsagor.  

 

Eftersom vi inte söker vissa nyckelord eller innehåll, utesluter vi också att använda oss av den 

summerande innehållsanalysen- eftersom den metoden handlar om just summering av 

nyckelord.  

 

Vårt val att använda konventionell innehållsanalys i denna studie innebär att vi har ställt 

öppna frågor för att försöka förmå respondenten att berätta med egna ord utan att vi som 

intervjuare leder dem in till önskvärda svar. I dataanalysen läste vi all data för att bilda en 

uppfattning om det fullständiga materialet, en ord-för-ord-läsning för att hitta mönster och 

koder. Efter koder hade etablerats, identifierades eventuella samband eller kategorier 

beroende på var i materialet de uppstått, vad de haft för samband med varandra eller vad de 

har för betydelse i kontexten. (Hsieh & Shannon, 2005)  

 

4.2.1 Datahantering, kodning och analysteknik 
Transkribering görs för att göra om materialet till analyserbar text (Lindgren 2014, s 31). 

Enligt Lindgren (2014) är det sällan nödvändigt att skriva ned precis allt som insamlats. Hur 

noggrann och precis transkriberingen är beror på syftet. Är det till exempel språkbruket som 

är av intresse för forskningen kräver det högre precision i transkriberingsarbetet.  

 

I denna studie har transkriberingen gjorts genom att lyssna på de inspelade intervjuerna och 

skriva ned allt som sägs ordagrant. Vid användning av dessa citat i studiens resultat och 
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analyskapitel presenteras de i mindre textstorlek. Då vi tagit ut kortare citat från längre 

stycken visar vi det genom [...] där punkterna visar att något har sagts innan eller efter 

citatet. Vi anonymiserar våra respondenter av forskningsetiska skäl. Intervjupersoner 

avidentifieras från namn och arbetsplatsens namn genom att ersätta dessa faktorer med en 

kommentar från transkribering, t.ex. [företag].  

 

Vid analys av det transkriberade intervjumaterialet har vi använt oss utav ”the constant 

comparative method” som handlar om att hela tiden jämföra de mönster man har funnit i sin 

data, både inom datan i sig men också med tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

(Lindgren, 2014, s. 33). Metoden kan delas in i tre steg vilket Lindgren beskriver som 

kodning, tematisering och summering. Dessa tre steg är olika nivåer för analysering av data 

men man behöver inte göra en nivå i taget. Oftast går man mellan de olika nivåerna eller 

jobbar med flera nivåer parallellt. Kodningen handlar om att grovt dela in datamaterialet, 

tematisering är den lite mer noggranna indelningen och summeringen är den slutliga 

utgångspunkten för analys i studien. (Lindgren, 2014, s. 34). 

 

4.3 Tillförlitlighet och autenticitet  
I forskning är validitet och reliabilitet måttstockar för en undersöknings kvalitét. Hur 

begreppen ska användas inom kvalitativ forskning är omdiskuterat. Alan Bryman beskriver att 

validitet och reliabilitet ibland anpassas för att mäta kvalitativ forskning eller att man istället 

använder sig av begreppen tillförlitlighet och autencitet. Vi kommer använda oss av de 

sistnämnda begreppen för att beskriva hur vi säkerställer vår studies trovärdighet. 

Tillförlitlighet består enligt Bryman, av kriterierna om trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera. (Bryman, 2016, s. 467)  

 

Att åstadkomma trovärdighet innebär att dels förhålla sig till regler som etablerats, av den 

sociologiska institutionen och av studiens metodologi. Bryman rekommenderar också 

respondentvalidering, Det vill säga att i studier av personers upplevda verklighet dela resultat 

från studien med respondenterna, så att vi som forskare vet att vi presenterat upplevelserna på 

ett rättvisande sätt (Bryman, 2016. s. 467). För att åstadkomma studiens överförbarhet 

rekommenderas att göra ”täta” och utförliga beskrivningar av det fält som undersöks. Då har 

andra forskare bättre möjlighet att utföra liknande studie och därmed kunna bedöma hur lika 
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resultaten som skulle kunna åstadkommas i en annan miljö (Bryman, 2016. s. 468). För att 

åstadkomma pålitlighet i en studie föreslår Bryman att forskare skapar en redogörelse för hela 

forskningsprocessen, så att detta kan göras tillgängligt för granskning av kollegor, för att 

bedöma den metodologiska kvaliteten (Bryman, 2016. s. 468–469). Möjlighet att styrka och 

konfirmera innebär att man som forskare ska göra det uppenbart för läsaren att man agerat i 

god tro och inte agerat utifrån någon agenda som kan påverka forskningen.  

 

Autencitet innefattar att framhålla en rättvis bild, ontologisk autencitet, pedagogisk autencitet, 

katalytisk autencitet och taktisk autencitet. Översiktligt syftar dessa begrepp till att väl 

representera de uppfattningar som finns hos de individer som undersöks och att 

undersökningen ska hjälpa de som studeras att förstå sin sociala situation eller miljö bättre. 

Det kan också ge dem en bättre uppfattning om andra deltagares upplevelser av miljön och 

möjliggöra att de kan förändra sin situation och få bättre möjlighet att göra detta (Bryman, 

2016. s. 470). 

 

För att uppfylla dessa kriterier ämnar vi i denna studie att sammanfattningsvis vara 

transparenta med studiens metod och genomförande. Med transparens välkomnar vi 

granskning, visar att vi agerar i god tro och att vi fokuserar på att presentera respondenternas 

upplevelser så rättvist som möjligt. Vi kommer vidare att redogöra för våra etiska 

skyldigheter i avsnitt 4.4 om etiska överväganden. Denna studie har i sin helhet och separata 

delar granskats under skrivandets gång av studentkollegor och handledare.  

 

4.4 Etiska överväganden 
Alan Bryman redogör för etiska principer som gäller inom svensk forskning. Vi ska nu 

beskriva hur vi har tagit dessa etiska principer och krav i beaktning. Principer som tas i 

beaktning är om deltagare kan lida skada eller obehag av medverkan, om bedrägeri, falska 

förespeglingar kan uppstå eller viktig information underhålls samt undersökningen inkräktar 

på privatlivet. (Bryman, 2016, s. 170) Vår åsikt är att vår studie och typ av frågor har varit 

förhållandevis oproblematisk i detta avseende på så sätt att de inte rört upp starka känslor. 

Däremot har vi ansträngt oss för att vara lyhörda under intervjuernas gång för att kunna 

uppmärksamma om så skulle vara fallet.  
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I vår studie har vi i åtanke att vi intervjuar personer i egenskap av att de har en anställning 

inom HR. För att inte deltagarna ska ta skada av sin medverkan har vi tagit i beaktning att om 

kritik mot arbetsgivare skulle komma fram under intervjuerna kan detta vara extra känslig 

information.  

 

Vidare menar Bryman att det finns fyra etiska krav att ta hänsyn till vid genomförandet av en 

studie. Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2016). För att ta hänsyn till informationskravet har vi i denna studie 

informerat respondenter om studiens syfte och deras frivillighet att medverka samt att de har 

rätt att avbryta sin medverkan.  Samtliga respondenter har fått en blankett med information 

om studien. För att ta hänsyn till samtyckeskravet har alla respondenter som tillfrågats varit 

myndiga och medverkat i studien av egen vilja. För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet 

har alla respondenter avidentifierats och uppgifter har förvarats så att endast författarna (vi) 

har kännedom om deras identitet. Med hänsyn till nyttjandekravet använder vi endast 

uppgifterna som samlats i intervjun till forskningsändamål.    

 

  



27 

5. Resultat och analys 
För att besvara studiens frågeställningar har vi genomfört åtta intervjuer med respondenter 

som har ett yrke inom Human Resources. I detta kapitel redovisas och tolkas resultaten från 

intervjuerna med hjälp av Collins och Goffmans teorier om interaktion.  

 

Avsnitten i kapitlet bygger på tematiseringar som successivt framkommit genom kodning av 

intervjuerna. I detta kapitel om resultat och analys utgör det första avsnitt en redogörelse för 

hur distansarbete har påverkat relationer i arbetet. Detta analyseras med Collins ingredienser 

för en lyckad interaktionsritual. I avsnittet därefter beskriver vi upplevelser av energinivåer i 

arbetet vid distansarbete eller kontorsarbete. Vi analyserar detta genom Collins teori om hur 

interaktionsritualer påverkar individers energi. I sista avsnittet redogör vi för hur respondenter 

upplever att arbeta i hemmet och strategier som tillämpas av respondenter för att få arbetet att 

fungera. Vi analyserar sammanvävningen mellan arbete och hem genom Goffmans teori om 

främre och bakre region.  

 

5.1 Distansarbetets påverkan på relationer i arbetet  
Under studiens genomförande har restriktioner förändrats, däremot har 

majoriteten respondenter under genomförandet av studiens intervjuer arbetat i en så kallad 

hybridlösning. Det innebär att de arbetar hemifrån vissa dagar och på en fysisk arbetsplats 

andra dagar. Något som är konsekvent hos respondenter är att de föredrar denna lösning 

framför en återgång till hur det varit innan, då normen varit att arbetstagare förväntats infinna 

sig på arbetsplatsen under arbetstid. Respondenterna upplever att de får en positiv balans 

mellan socialisering med kollegor och koncentration på arbetsuppgifter då de tillåts arbeta i 

denna hybridlösning. Att arbeta hemma anses ofta vara positivt på grund av frånvaron av 

distraherande kollegor eller bullrig kontorsmiljö. En nackdel som respondenterna konsekvent 

tar upp är att de inte får den vardagliga kontakten med kollegor. För att förtydliga förklarar 

intervjuperson Sofia det såhär:  

 
Jag gillar verkligen kombinationen. Faktiskt. För att det känns skönt att ha liksom en 

två dagar i veckan där man bara kan sitta, alltså inte ha någonting annat som 

distraherar en utan verkligen bara så här kan sitta och göra klart sitt. Men samtidigt 

att man ändå får alltså bra relationer med människor på kontoret också.  
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(Sofia, Rekryteringsspecialist) 

 

Flera av respondenterna tar upp svårigheter att skapa relation till nya medarbetare vid 

distansarbete. I de fall respondenter har lärt känna sina kollegor innan pandemin anser 

respondenterna att det är enklare att upprätthålla relationen på distans. De som har börjat sin 

anställning helt på distans upplevde att det är möjligt att lära känna personer genom att bara 

mötas på videochattar, däremot menar de att det känns annorlunda att träffa dem i person 

första gången.  

Ja men typ, alltså jag tänker så här, vi pratade ju jättemycket och så här men samtidigt 

så.. Det blir på ett sätt som att man lär känna personen på nytt när man träffar den. 

Man är också annorlunda när man träffas fysiskt än framför en dataskärm eller så. 

(Jenny, rekryteringsassistent.) 
 

Vi frågade en annan respondent som inlett sin anställning helt på distans och senare fått arbeta 

mer på kontoret om det sociala känns annorlunda när hon börjat arbeta mer på plats än 

tidigare. Hon upplever att det är en betydande skillnad.   

 
Det tycker jag verkligen, för det är en helt annan.. alltså när började tills det första 

halvåret nästan så träffade jag mina kolleger en gång, och att sitta över en länk med 

teamet, det går ju såklart men det blir inte alls samma sak. Kändes inte som att jag 

lärde känna mina kollegor då. Vissa visste jag knappt hur de såg ut, just eftersom det 

var genom en skärm hela tiden.  (Isabelle, rekryteringsassistent)  
 

Respondenter som sedan tidigare har etablerat relationer med kollegor har inte upplevt att 

distansarbetet påverkat relationerna negativt när de fortsätter arbeta nära med dem digitalt och 

på online-möten. Däremot beskriver en respondent hur det ökade distansarbetet gjort att hon 

förlorat kontakt med de hon inte arbetar lika nära med.  

 
Ja det är att man tappat kontakten med sådana som finns i periferin som man inte 

jobbar så nära men som man ändå träffar.. ofta och på jobbet. Och framförallt att man 

inte träffar någon. Alltså det är det som är den stora skillnaden.  (Linda, HR-chef) 
 

Hur man kommunicerar med kollegor och vad man talar om är också annorlunda på distans 

än på plats. Mycket av interaktionen har skett i online-möten via Skype eller Teams. Även om 

många av respondenterna har fått återgå i högre grad till sin fysiska arbetsplats nu än tidigare 
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är online-möten fortfarande en vanligare mötesform än fysiska möten. Vidare berättar 

respondenter att man i högre grad kommunicerar skriftligt, att man skickar iväg en chatt med 

en fråga istället för att man frågar någon kollega som är i närheten. Flera respondenter 

beskriver att man inte pratar om samma saker digitalt som man gör när man träffas i person.  

 
Ja, det blir inte lika personligt på något sätt, för att alla sitter i det. Så att det blir mer 

såhär.. eller så ska man gå ett typ varv runt; och såhär: ”Okej då får du börja berätta, 

vad har du gjort?” och så går man liksom, och det blir ju liksom mycket stelare, än 

när man sitter runt ett bord och man bara kan prata lite med alla typ.  

(Jenny, rekryteringsassistent)  
 

Flera respondenter beskriver att interaktioner som bedrivs på distans kan kännas mindre 

fullständiga, tråkigare eller konstiga. Dessa kan tolkas med utgångspunkt i Collins 

beskrivning av interaktionsritualer. En interaktionsritual har ingredienser för att bli lyckad; 

varav en ingrediens är sammanslutning, det vill säga att deltagarna är närvarande fysiskt med 

varandra (Collins, 2004. s. 48). Ett online-möte saknar per definition kroppslig närvaro, 

däremot argumenterar vi för att det ändå delvis kan definieras som en sammanslutning, då ett 

online-mötet kräver av deltagarna att de ska ansluta sig till en viss grupp vid en viss tidpunkt. 

Således är man inte sammanslutna i rum, men i tid. Som illustrerat i citaten ovan, är det 

”tråkigare” när deltagare inte ser varandra. Med kameror på får deltagare ändå känsla - om än 

mindre än vid ett fysiskt möte - av gemensam närvaro med de andra deltagarna. När de 

däremot stänger av sina kameror och mikrofoner blir de passiva deltagare och tappar 

möjlighet att påverka varandra genom att de är där.  Då försvinner en av funktionerna som en 

sammanslutning har. Interaktioner online upplevs mindre positiv än fysiska möten och det 

beror på att online-möten ger mindre känsla av sammanslutning hos deltagarna.    

 

En andra ingrediens för en lyckad interaktionsritual är att det finns barriär till utomstående, 

det vill säga en uppfattning om vilka som är i gruppen och vilka som är utanför den (Collins, 

2004. s. 48). Ingrediensen med barriärer kan förstås med huruvida personer har sina kameror 

på slagna eller inte vid online-möten. En av respondenterna beskriver hur hennes online-

möten oftast sker med nära kollegor, de har ofta på sina kameror med varandra och känner 

varandra sedan innan. I denna grupp kan det anses som att barriären till utomstående är 

självklar, då de enda som kan delta i mötet är de som fått länken. Under mötesdagar med 

många deltagare beskriver respondenten att de flesta har kameror och mikrofon av. Problemet 
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kan då bli att deltagarna inte har lika tydlig uppfattning om vilka som tillhör gruppen och inte. 

Det kan även leda till att känslan av sammanslutning minskar.  

 

Fördjupar vi denna tolkning med den tredje ingrediensen i Collins teori, gemensamt fokus i 

gruppen kan interaktionsritualen i mötet anses både uppfylld och inte (Collins, 2004, s. 48). 

Ett arbetsmöte ska avhandla vissa punkter och en underförstådd överenskommelse om vilka 

roller man där spelar, oavsett om detta sker på kontoret eller på en länk online. Däremot 

försvårar det faktum att kameror och mikrofoner hos deltagare ibland är avstängda. Det kan 

resultera i att de inte uppfattar andra deltagares grad av fokus.  

 
 

Nej, för vi har inte på kameran så himla mycket. Vi har på kameran ibland, men när 

vi har heldagsmöten har vi inte på kameran så himla mycket. Och då är det ju inte 

som att vara i samma rum. Det kan ju vara skönt på sätt och vis att man inte behöver 

tänka så mycket på hur man ser ut men det är samtidigt mycket tråkigare att man inte 

ser varandra. Men man kan också resa på sig och göra lite rörelser då och då när man 

tröttnar, det blir ju mera uppseendeväckande när man står i ett [mötes]rum att man 

börjar göra rörelser. Men sånt kan man ju komma undan med när det är ingen som ser 

en.  

(Linda, HR-chef) 
 

Vidare påverkar distansarbetet på liknande sätt möjligheten att uppfylla den fjärde 

ingrediensen som gäller delat humör. När man inte ser eller hör de andra deltagarna finns 

ingen delad känslomässig upplevelse.  

 

Sammanfattningsvis kan vi i analys av den interaktion som sker i online-möten å ena sidan 

göra tolkningen att Collins ingredienser för en lyckad interaktionsritual inte kan uppfyllas på 

grund av att respondenter inte alltid ser eller hör varandra, i vart fall inte i fysiskt. Finns det en 

gemenskap som grund, där deltagare redan har etablerat positiva interaktionsritualer på 

kontoret, är det lättare att återskapa dessa med samma personer genom online-möten. Känner 

man inte sina kollegor sedan innan kan det vara svårare att etablera lyckade 

interaktionsritualer när man endast träffar dem digitalt. Däremot är vår tolkning i 

utgångspunkt med Collins beskrivningar av interaktionsritualer att det är möjligt att skapa en 

delvis lyckad interaktionsritual när man har kameror och mikrofoner på. Då kan deltagarna få 
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en uppfattning om de andra som deltar i sammanhanget, vilket gör att man kan upprätthålla 

redan etablerade relationer. Detta kan vara ett skäl till att personer är tveksamma till att helt 

arbeta på distans. De att sakna kollegor trots att de hörs eller hör och ser varandra online varje 

dag.  

 

5.2 Energi i arbetet  
Att interaktionsritualer blir mindre lyckade kan få konsekvenser. Collins menar att som ett 

resultat av interaktionsritualer produceras känslor som ger oss hög eller låg emotionell energi, 

vilket kan påverka människan både fysiskt och psykiskt (Collins, 2004. s. 105–107). När 

interaktionsritualer inte blir fullt ut lyckade på grund av att kollegor inte träffas kan det ge 

upphov till produktion av låg emotionell energi snarare än av hög emotionell energi. Flera 

respondenter har i studien påpekat just detta. Energin blir sällan lika hög vid distansarbete 

som det blir på kontoret. Respondenterna beskriver att distansarbetet kan kännas tråkigt och 

att vissa känner sig tröttare vid dagens slut.  

 

En aspekt av arbete på kontoret som alla respondenter ser som positivt är det sociala utbytet 

de får med kollegor. Trots att flera respondenter beskriver att kollegor ibland stör eller 

avbryter arbetet, ses korta avbrott för småprat i överlag som positivt. Respondenten Sofia 

berättar under intervjun att hon får mer energi de dagar hon är på kontoret och vid fråga om 

varför det är så säger hon: 

[M]en det är ju att man får snacka med människor, alltså verkligen, att man jag blir 

väldigt mycket piggare när jag kommer hemifrån kan träffa kollegor och liksom ha 

lite mer rolig arbetsdag än att man sitter hemma och verkligen bara arbetar.  

(Sofia, rekryteringsspecialist) 

Vidare säger hon även att hon orkar göra mer saker och orkar umgås mer med vänner de 

dagar hon varit på kontoret. Detta kan enligt Collins teori tolkas som att hon får hög 

emotionell energi av att vara på kontoret, vilket i sin tur också leder till att man får energi och 

ork till att ta initiativ i nya sociala relationer (Collins, 2004, s. 105–107).  

Att man får mer energi av att vara på arbetsplatsen är det flera respondenter som framhåller, 

däremot gäller det inte alla. En respondent tycker att det sociala på kontoret kräver mer 

energi.  
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Jag skulle säga att det är olika från kontoret och hemma, eftersom kontoret är.. det är 

dels resvägen men det handlar inte om jobbet. Men det så mycket socialt och så 

mycket som händer runtomkring, så jag känner oftast när jag har varit på kontoret att 

jag känner att jag är helt slut när jag ska åka hem. För hjärnan jobbar på högvarv hela 

tiden. Versus när jag sitter hemma att det är en arbetsdag. Sen är jag redo för att göra 

någonting på kvällen eller liknande för jag har energi kvar. Så det tycker jag är.. det 

är både fördel och nackdel med båda. Men kontoret tar mer på psyket.  

(Isabelle, rekryteringsassistent) 

5.3 Att organisera sin arbetsplats i hemmet 
Respondenter beskriver olika sätt att hantera det faktum att de i varierande grad arbetar 

hemifrån. De organiserar sin arbetsplats på olika sätt. Somliga har fått med sig tangentbord, 

skärm eller kontorsstol från arbetsplatsen, alternativt köpt det för att förbättra ergonomin. En 

respondent uttrycker dock att hon medvetet inte har valt att göra en kontorsplats hemma för 

att hon inte vill ha sitt hem som kontor och ser denna distansperiod som tillfällig. Däremot 

vill hon fortsatt arbeta i hybrid form framöver. De som bor tillsammans med andra som också 

bedriver arbete hemifrån tillämpar strategier för att inte störa varandra, till exempel sätter de 

sig i olika rum med stängda dörrar.  

 

Somliga beskriver hur hem-arbetsplatsen har vissa betydande skillnader från deras vanliga 

arbetsplats. Avsaknaden av kollegor beskrivs både som tråkigt men också som att den 

möjliggör högre fokusnivåer. Flera respondenter beskriver avsaknad av ”ställtid” på 

arbetsplatsen, såsom att vänta inför ett möte, att stöta på någon i fikarummet, eller att ta del av 

ett samtal mellan kollegor.  

 
Du vet hur det är att förut var det att man träffar någon på vägen till ett möte, och så 

blir man några minuter sen, och till slut är alla där och då börjar man. Men när mötena 

är digitala, då börjar man ju alla möten på exakt den tid som man har satt ut. Då är 

man ju inte försenad längre, då förutsätts man vara på plats[...] (Linda, HR-chef) 
 

Som citatet ovan beskriver kan det på kontor finnas tillfällen för gemensamma mindre 

formella ögonblick, såsom gemensam ställtid inför ett möte. Detta kan figurera som en så 

kallad bakre region, där kollegor gemensamt förbereder sig inför ett möte. Detta kan tolkas 

med utgångspunkt i Goffmans begrepp om främre och bakre region. Eftersom flera av 

respondenterna endast träffar sina kollegor på fastställda tider och under mer rigida former 
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under online-möten förloras flera av dessa tillfällen av gemensam avslappning i de bakre 

regionerna. Man förbereder sig inte tillsammans för att framträda i den främre regionen. 

 

Vidare med utgångspunkt i Goffmans interaktionsteori, där grundläggande är att varje 

interaktion är en definition av situationen som man befinner sig i, är vår tolkning att även 

definitionen av situationen förändras. När tillfälle för mer informella samtal innan möten inte 

längre finns försvinner tid för att hinna definiera situationen. Vid tillfällen då man har möten 

på plats kan den ”ställtid” som respondenten Linda berättar om förstås som en tid för 

deltagarna att läsa av den situation de befinner sig i. Innan deltagare går in i sin främre region 

- i detta fall i det formella mötet - har de tid för att känna av, lyssna in och etablera de regler 

man identifierar. Vid arbete på distans försvinner då denna tid och interaktionen förändras och 

kan försvåras. Nu behöver situationen definieras i det formella mötet och det kan ses som en 

ny form att interagera på.  

 

Förutom de tillfällen då man tillsammans med sina kollegor är i en bakre region kan även 

hemmet ses som en individuell bakre region, en plats som bara är för sig själv och inte sina 

kollegor. När arbetet utförs hemifrån handlar det hela tiden om att växla mellan den 

personliga bakre regionen och den främre regionen när du går in och ur möten. När man 

startar ett videomöte går man in i sin främre region och framför sitt framträdande för kollegor, 

kunder eller chefer. Man går med andra ord in i sin yrkesroll. Vid dessa videomöten är man 

däremot fortfarande hemma, i sin bakre region. Då kameran är begränsad syns endast det man 

vill ska synas på de andra deltagarnas skärm. Varje enskild person styr vad som ska vara med 

på deras framträdande. Respondenten Sofia berättar om detta och hur hon styr sitt 

framträdande vid videomöten: 

  
 [...]där brukar jag sätta upp så att jag sitter i soffan och sen har jag eh soffbordet och 

om jag har möten brukar jag sätta en [skratt] skolåda på det bordet så att det kommer 

högre upp för annars blir det så himla lågt. Alltså det är jättepinsamt när man sitter i 

möten och liksom vinkeln är typ, alltså att man är jättelångt över. (Sofia, 

rekryteringsspecialist) 
 

Sofia vill visa en bra och seriös bild av sig själv när hon är i sin yrkesroll och vill inte att 

kollegorna ska se hur hon egentligen sitter och arbetar. Med utgångspunkt i Goffman kan det 
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förstås som att hon vill dölja sin bakre region, hemmet, och tar därför till olika medel som gör 

att hennes framträdande visar den bild hon vill att andra ska ha av henne i hennes yrkesroll. 

Andra respondenter beskriver även att de ofta använder så kallade filter vid videomöten som 

gör att bakgrunden suddas ut eller visar en annan digital bakgrundsbild, bland annat företagets 

logga. Personerna syns då fortfarande i kameran men bakgrunden kontrolleras. Dessa 

exempel visar att man i online-möten har andra medel för att kontrollera sin främre region, 

genom att man bara syns på en skärm, och välja vad som där finns med. I enlighet med detta 

berättar även respondenten Caroline att de dagar hon har möten väljer hon att lägga tid på att 

göra sig i ordning inför arbetsdagen. Har hon inga möten planerade väljer hon att arbeta i en 

mer vardagsklädd stil och undviker att sminka sig. När Caroline då ska synas i kameran i 

samband med sitt yrke väljer hon att göra sig iordning för att visa upp den bild hon vill att 

folk ska se av henne i sin främre region. När hon inte ska ha videomöten stannar hon kvar i 

sin bakre region och ser ut såsom hon kanske oftare brukar göra hemma, vilket hon menar på 

är en bekvämlighet och ett sätt att spara tid på.  

 

Flera respondenter berättar att de upplever större flexibilitet vid distansarbete. Bland annat 

beskriver de att de har möjlighet att gå ut med hunden, ta hand om disken, ta emot leveranser 

eller fixa en trasig bil under arbetsdagen. Detta kan förstås som en typ av bakre region som tar 

sig in i arbetet. Vid arbete på kontoret är detta inga uppgifter som vanligtvis skulle ingå och 

då inte heller något som skulle visas för kollegor eller kunder. Den person man är hemma som 

sysslar med vardagssysslor sipprar således in i arbetslivet och rollerna växer samman mer på 

så sätt att rollerna kommer närmare varandra- hemma-jaget och arbets-jaget. Å ena sidan 

tycks fler uppskatta distansarbetet och en upplevd ökad flexibilitet. Å andra sidan upplever 

respondenter att de arbetar intensivare. Det gör att de exempelvis ibland glömmer bort att röra 

sig under dagen. Under en dag på distans sitter de och arbetar hela dagen då de inte får några 

naturliga pauser, samt att de sitter längre på kvällarna. Bland annat beskriver flera att de väljer 

att äta vid datorn istället för att som på kontoret ta en längre paus med lunchsällskap. Andra 

glömmer bort att ta sin lunch helt.  

 
Ja alltså jag äter typ vid datorn, det är så här alltså det är typ ingen skillnad. Är jag på 

kontoret går jag ju bort med mina kollegor och vi går och sätter oss i ett lunchrum och 

äter liksom. Men nu är det som jag sitter vid köksbordet och jobbar, jag sitter ju kvar 

där och äter lunch typ. Så.. jag brukar typ bara fortsätta jobba.  

(Jenny, rekryteringsassistent) 
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6. Sammanfattning och diskussion 
I detta kapitel summerar vi studiens viktigaste innehåll genom att diskutera våra resultat 

tillsammans med vår forskningsöversikt. Vi diskuterar även huruvida vi kunnat uppfylla 

studiens syfte och om frågeställningarna kan besvaras. Som avslutande del diskuterar vi även 

förslag och tankar kring vidare forskning.  

 

6.1 Diskussion om studiens resultat 
Denna studie syftar till att undersöka hur människor har påverkats av det distansarbete som 

pandemin tvingade arbetsmarknaden till. Genom resultat från åtta intervjuer, Randall Collins 

och Erving Goffmans teorier om interaktioner samt forskningsöversikten har vi ämnat besvara 

nedan presenterade frågeställningar: 

1. Hur upplever personer som arbetar inom HR att det ökade distansarbetet har påverkat 

interaktion med deras kollegor? 

2. Hur upplever personer som arbetar inom HR sammanvävningen av arbetet och hemmet? 

 

I studiens andra kapitel om tidigare forskning presenterades de studier vi funnit om 

distansarbete både innan pandemin samt den forskning som gjorts under pandemins gång 

(2020–21). Studier visar att det finns positiva effekter av interaktion mellan kollegor på den 

fysiska arbetsplatsen, men att det finns både för- och nackdelar med distansarbete. De mest 

framstående fördelarna som även har tagits upp av respondenter i denna studie handlar om 

bättre balans mellan arbete och fritid och att man upplever sig som mer effektiv. Negativa 

aspekter som visats i tidigare forskning är försämrad social kontakt. Trots negativa aspekter 

hoppas majoriteten av de som arbetat på distans fortsätta att göra det delvis framöver.  

 

Studiens metod har utgjorts av kvalitativa intervjuer, med utgångspunkt i den kvalitativa 

intervjuns egenskap att vara mer öppen och därför medföra mer beskrivande och djupgående 

svar. Vi tror att denna metod har påverkat vårt resultat på sätt att vi har funnit att attityder 

kring distansarbete är komplexa och det finns många fördelar och nackdelar med att arbeta 

hemifrån. Ett kvantitativt metodval med exempelvis användningen av enkäter tror vi hade 

kunnat inneburit ett annat typ av resultat. Å ena sidan hade en enkätstudie kunnat visa på vad 
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respondenter har för huvudsakliga attityder om att arbeta på distans, å andra sidan hade svaren 

inte kunnat på ett lika utförligt sätt beskrivit grunden till upplevelserna. 

 

Genom analys av studiens intervjuer har vi i resultatkapitlet konstaterat att interaktionen 

mellan kollegor har påverkats på flera olika sätt. En uppenbar skillnad är att möten som förr 

hölls på kontoret helt har varit digitala under restriktionerna när människor varit tvungna att 

vara hemma. Däremot bedrivs allt fler möten online, då flera kollegor nu själva väljer att vara 

hemma. Mötenas innehåll är ungefär detsamma och fyller sin funktion. Däremot finns inte 

samma ställtid innan och efter ett möte som det gör på den fysiska arbetsplatsen.  Mer 

informella möten på kontoret som sker när kollegor går förbi, när personer tar en fika med 

varandra eller äter lunch tillsammans, saknar digital motsvarighet i det dagliga arbetet. Även 

om vissa informella aktiviteter anordnas av arbetsplatserna, så beskrivs de arrangerade sociala 

aktiviteterna som genomförs online ofta som ”stela” och upplevs inte lika positiva som 

sociala aktiviteterna som sker i fysiska möten. Gällande arbetsrelaterade samtalsämnen som 

man på kontoret kanske vänder sig till en kollega om har ersatts av att man istället mejlar eller 

chattar.   

 

Med utgångspunkt i Collins beskrivning av interaktionsritualer beskrev vi vad det är som gör 

att online-möten kan upplevas som att de har sämre social kvalitét. Det faktum att kollegor 

inte ser varandra fysiskt påverkar deras möjlighet att känna samhörighet genom att uppfatta 

varandras känslor och reaktioner. Kollegor har också generellt mindre möjlighet att uppfatta 

om de andra fokuserar på den gemensamma uppgiften eller inte. Detta har haft effekter på de 

känslor som en interaktion kan framkalla.  

 

Vi har också diskuterat möjligheten att redan etablerade relationer, det vill säga att kollegorna 

tidigare har arbetat tillsammans på en fysisk arbetsplats kan göra att online-interaktionen 

håller bättre kvalitét på grund av att gemenskapen redan är etablerad. De personer som lärt 

känna sina kollegor online tenderade att uppleva att det var en betydande skillnad att komma 

till kontoret, träffa kollegorna fysisk och lära känna dem ”på riktigt” trots att de hade haft 

digital kontakt under en längre tid.  
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Med utgångspunkt i Goffmans beskrivningar av främre och bakre region har vi diskuterat 

personers upplevelse av att hem och arbete vävts samman. Respondenterna har beskrivit 

bland annat hur de upprätthåller gränsen mellan deras främre och bakre region. Vi har 

diskuterat att det som syns i bild i online-möten är en främre region och det man väljer att 

hålla utanför är en bakre. Respondenter hade ofta strategier för att inte visa privata delar av 

sitt hem såsom stökiga hemmiljöer. De som bodde tillsammans med en person som också 

arbetade hemifrån har ofta överenskommelser om var i hemmet de sitter för att inte störa 

varandras arbete. Dessutom använder man sig av tekniska hjälpmedel såsom filter eller 

digitala ”bakgrunder” för att upprätthålla ett professionellt intryck. Att stänga av sin kamera 

och mikrofon är ett verktyg vissa respondenter använder för att skydda den bakre regionen när 

de till exempel behöver ställa sig upp och röra på sig. Eller för att ingen annan deltagare ska 

se om de sitter i sin säng när de deltar i ett online-möte.  

 

Flera respondenter upplever att en positiv faktor av att arbeta hemma är att det är lättare att få 

livspusslet att gå ihop. De upplever generellt inte att det är så störande att det finns saker som 

behöver göras i hemmet samtidigt som de sitter där och arbetar. Generellt upplever 

respondenterna inte att hemmiljön stör deras arbete även om de ibland passar på att 

exempelvis slänga in en tvätt i maskinen när de arbetar hemma. Arbetstagarna i denna studie 

ser generellt den typen av flexibilitet som något positivt. Vi vet däremot inte vad 

arbetsgivarens inställning till detta är. Tid som ska gå till arbete går istället till privata sysslor. 

Å andra sidan beskriver de flesta respondenter att de är mer effektiva hemma eftersom de inte 

störs av kollegor och sparar tid på exempelvis restid. Däremot är det möjligt att det är positivt 

för arbetsgivare att ha sina arbetstagare på plats då småprat mellan kollegor också är givande 

för arbetet i att skapa gemenskap. Detta är något som vi hade ansett vara intressant att 

undersöka vidare i en ny studie.  

 

6.2 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 
I denna studie har vi bland annat diskuterat hur personer i HR-yrket organiserar sin 

hemarbetsplats och hur de upplever att arbeta i sitt hem. Vi har sett att respondenterna har 

reglerat sitt arbete själva i hög grad och att de beskriver sig som mer effektiva utanför 

kontoret. Flera studier berörde ökade gränsdragningsproblem (Allvin, 2006) (Harris, 2003) 

(Rafnsdóttir och Júlíusdóttir) Intervjuerna har stundtals berört ämnet och vi har fått vissa 

indikationer på att respondenterna kan ha svårare att ta pauser, att vissa arbetar längre tider, 
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samt att det är svårt att reglera sin egen arbetsmiljö på ett sätt som gör att man mår bra i 

hemarbetet. Vi har också fått viss indikation om att respondenter kan störas av att de arbetar i 

hemmet vilket är en av de utmaningar som Wang, Liu, Xian och Parker funnit i sin studie om 

distansarbete (2021).  

 

Sako (2021) konstaterade att stigma kring distansarbete kommer att vara avgörande för den 

framtida arbetsplatsen. I denna studie har vi inte funnit några indikationer på att det skulle 

finnas ett stigma från arbetstagarnas håll. Likt Barrero, Bloom och Davis menar vi att detta 

stigma i sådana fall har minskat (2021). Respondenterna ser många positiva sidor med 

distansarbete. Däremot har vi likt Sako konstaterat att arbetstagare saknar den sociala 

aspekten av att arbeta på kontoret och därför kommer fortsatt kommer vilja arbeta delvis på 

plats.  

 

I enlighet med Hafermalz och Reimer (2021) samt Ahuja och Gallvin (2003) har vi sett 

indikationer på att känslan för teamet kan påverkas negativt, men utifrån våra intervjuer har vi 

vidare gjort tolkningen att detta i högre grad påverkar anställda som börjar helt på distans och 

således inte träffar sitt team på arbetsplatsen i person under lång tid. Som vi har berört kändes 

online-interaktionerna mer ofullständiga och konstiga för dem. De som redan kände sitt team 

väl från tidigare face-to-face interaktioner på arbetsplatsen, hade lättare att upprätthålla 

teamkänslan sinsemellan.  

 

Vi har konstaterat att respondenter saknar de tillfällen då kollegor spontant går förbi, eller 

gemensamt väntar på ett möte, och gjort tolkningen att det beror på att kollegorna inte får 

samma möjligheter att kliva in sin gemensamma bakre region. Däremot är vår tolkning att det 

inte är nödvändigt varje dag. Att flera respondenter uppskattar blandningen av distansarbete 

och arbete på den fysiska arbetsplatsen indikerar att vissa avbrott från denna gemensamma 

bakre region för att få mer tid till sin individuella bakre region kan vara positivt. 

Respondenter tycker generellt att de är mer effektiva eller fokuserade när de arbetar hemma. 

Den viktigaste anledningen till det är att de upplever att de har mindre moment som stör 

hemma. Respondenterna beskriver genomgående att de vill ha eller uppskattar en hybrid 

lösning då de både upplever att det fortfarande vill känna samhörigheten med kollegor som 

man får på kontoret och samtidigt kunna arbeta hemifrån och få mer arbete gjort. Detta går i 
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enlighet med Diab-Bahman & Al-Enzis (2021) samt Allstrin, Grafström, Stern och 

Widenstedt (2021) att förstås som en ändrad syn på arbetsplatsen och nya krav från 

arbetstagarnas håll på hur de vill att deras framtida arbetsplats ska se ut.  

 

6.3 Vidare forskning  
Med denna studie som bakgrund anser vi att det skulle vara intressant att forska vidare om hur 

avsaknaden av traditionella interaktionsformer påverkar oss på längre sikt. Något som skulle 

vara intressant då skulle vara att undersöka om det finns något samband mellan anställningens 

distansgrad och personers sociala energi på och utanför arbetet. Det vore också intressant att 

studera vilka metoder som kan göra de digitala mötena bättre och mer energigivande. 

 

En tydlig skillnad mellan respondenter var att flera upplevde att de fick högre energinivåer av 

att arbeta på arbetsplatsen medan andra tyckte att arbete på arbetsplatsen var mer 

energikrävande. Det vore intressant att vidare undersöka om denna skillnad kan härledas till 

personliga egenskaper såsom extrovert eller introvert eller något annat. Det vore också 

intressant att utforska om individualiserade arbetsformer kan utvecklas för olika individers 

behov.  

 

Det mesta tyder på att distansarbete kommer att fortsätta i hög utsträckning, det hybrida 

arbetet kommer att utvecklas vilket gör det viktigt att följa och undersöka.  Förhoppningsvis 

har man hittat nya sätt att interagera och lyckats skapa en hög känsla av tillhörighet trots att 

man arbetar på distans.  
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1. Intervjuguide  
Faktafrågor 

Vad arbetar du med?  

Hur ser din boendesituation ut? 

Berätta om när ni fick meddelat att ni skulle jobba hemifrån, hur var det? Vad har du tyckt om 

att behöva jobba hemifrån? Vad märkte du för skillnader?  

Hur mycket jobbar du på distans idag?  

 

Distansarbetet 

Kan du kort beskriva hur en arbetsdag hemma ser ut? Vad har du för arbetstider? Har ni 

flextider? 

Beskriv din ”hemma-arbetsplats”? (Hur dom sitter/var/själva eller inte?)  

Fokuserar du på samma sätt på arbetsplatsen som när du arbetar hemifrån?  

Hur ser uppkopplingen mot arbetet ut? (t.ex. Teams osv)  

Hur kontrolleras arbetet? (hur märker folk att du är ”på jobbet” och arbetar) 

Har ni video på vid möten? 

Arbetar du mycket i team eller har du mestadels självständigt arbete?  

Hur ser ert arbete ut tillsammans? (både på plats och distans) 

Hur ofta, och hur, hörs du med kollegor och chefer? (är det mer/mindre än på plats?)  

Känner du att du får mer tid till annat, mer flexibilitet, när du arbetar hemifrån? 

 

Det sociala livet 

Vad har du för relation till dina kollegor? Umgås ni privat? 

Hur upplever du att den sociala kontakten med kollegor har påverkats av distansarbete? 

(Ändras livet utanför jobbet till följd av att man arbetar på distans?  

Hur ser det sociala livet ut utanför arbetet? Har det sociala livet förändrats? 
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Hur mår du efter en arbetsdag idag?  

Vad gör du efter en arbetsdag? 

 

Innan pandemin 

Innan pandemin kom- hur arbetade du då? Hur såg en vanlig arbetsdag ut? Vilka tider 

arbetade ni? Hade ni flextider?  

Hur anser du att ditt arbete har förändrats från hur det var innan pandemin?  

Hur såg relationen ut till dina kollegor innan pandemin?  

Hade ni gemensamma aktiviteter innan pandemin? Hur såg det ut i så fall? 

Hur har det ersatts idag på distans? Gör/gjorde ni något liknande vid distansarbete? 
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9.2 Bilaga 2. Informationsbrev  
Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

Till XX 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 

distansarbetet har påverkat interaktioner i arbetslivet samt hur personer som arbetar inom HR 

upplever arbetet hemifrån. Vi hoppas att detta ska ge vidare kunskap om distansarbetets 

eventuella konsekvenser inom HR-branschen.   

Du tillfrågas därför, i din egenskap som XX att delta i studien för att ge din bild av din 

arbetssituation och hur du anser att det har förändrats eller inte. Data samlas under vecka 47-

49 2021 genom digitala intervjuer på ca 45 minuter. Intervjuerna spelas in och anteckningar 

kommer att skrivas under intervjuns gång. Under intervjun fokuserar vi på respondenternas 

erfarenheter och upplevelser av arbetslivet idag samt hur de anser att det skiljer sig från innan 

pandemin. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 

under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kan 

komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och handledare kommer åt 

det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den 

Sociologiska institutionen. 

Vi kommer att kontakta dig i ärendet i vecka XX. 

Uppsala den xx-2021. 

 

Med vänliga hälsningar 

Lisa Hägglund & Fanny Paulsen 

Studenter 
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