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Förändringar i teknologin och arbetsmarknaden har lett till att nya arbetsplatser och 

nya sätt att arbeta har introducerats och blivit allt mer vanliga. Bland dessa har 

coworking blivit populär de senaste åren (Spinuzzi 2012). Syftet med denna 

avhandling var att undersöka Hoffice och hur detta relativt nya coworking-fenomen 

fungerar samt ytterligare hur det påverkar arbetstagarnas välmående.  

Hoffice undersöktes i form av en etnografisk studie med hjälp av observationer och 

semi-strukturerade intervjuer. Undersökningens resultat bekräftar att Hoffice är en 

plattform för arbetsplatslösa individer och strävar efter att skapa temporära 

arbetsplatser i varandras hem. Det som karaktäriserar och definierar Hoffice är att 

man arbetar i strukturerade arbetspass, har gemensamma pauser samt att man hjälper 

att motivera och stöda varandra för att uppnå sina dagliga mål. 

Undersökningen påvisade att Hoffice förser arbetstagarna med flera egenskaper som 

vanligtvis inte är tillgängliga för t.ex. distansarbetare och frilansare, men som 

förbättrar deras arbetsvälmående och välmående överlag. Avhandlingens resultat 

tyder på att även om Hoffice har flera fördelar är konceptet inte helt perfekt, men att 

Hoffice, som ett coworking-fenomen, är ett exempel på förändringen i den urbana 

strukturen där den tidigare strikta differensen mellan hemmet, kontoret och offentliga 

mötesplatser inte längre är lika strikt. 

Nyckelord: Hoffice, coworking, etnografi, den tredje platsen, välmående, arbetsplats, 
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1 INLEDNING 

I och med förändringar i teknologin och digitaliseringen har distansarbete blivit en del 

av flera arbetstagares vardag. Distansarbetet har sina fördelar som bland annat 

möjligheten att kunna jobba i princip var som helst och när som helst, men att jobba på 

distans har även sina svagheter bl.a. reducerad kontakt med arbetsplatsen (Österåker 

2003:10) samt problem relaterade till fokus och stress (Hoffice 2015a). 

Samtidigt har antalet frilansare och privatföretagare bl.a. i Finland ökat jämnt under 

det senaste decenniet (Tilastokeskus 2013). Positiva aspekter och orsaker som 

attraherar människor att jobba som frilansare kan t.ex. vara friheten att själv få välja 

arten och mängden på sina uppdrag och flexibiliteten att kunna jobba när och var man 

vill (Storey et. al 2005, Süß & Becker 2013:225). Frilansandet har dock också sina 

nackdelar bl.a. arbets- och inkomstotrygghet och ensamhet (Storey et. al 2005). 

Eftersom antalet små kunskapsföretagare eller frilansare som kan jobba var och när 

som helst vuxit så kraftigt, har dessa personer även fått ett smeknamn: ”ensamma 

örnar” (lone eagles). Begreppet populariserades i de akademiska kretsarna 1996 av 

Beyers och Lindahl (Moriset 2013) 

Nackdelarna i frilansande och distansarbete, framförallt ensamheten, var grunden till 

att ekonomen och psykologen Christofer Gradin Franzén från Stockholm hösten 2013 

startade något alldeles nytt, något vi idag kallar Hoffice. Hoffice är en kombination och 

förkortning på de engelska orden home (hem) och office (kontor) och går ut på att man 

jobbar hemma hos någon och ihop med andra personer som man nödvändigtvis inte 

känner från förut (Hoffice 2015a). Denna avhandling kommer att kasta ljus på det nya 

fenomenet Hoffice med strävan att ge en klar bild om vad konceptet handlar om samt 

hur detta nya coworking-verktyg påverkar distansarbetare såväl som frilansare.  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka Hoffice och hur detta coworking-

fenomen fungerar samt ytterligare hur det påverkar arbetstagarnas välmående. Ordet 

coworking ses inte längre som en alldeles ny term eftersom coworking använts i 

litteraturen allt oftare under de senaste åren, speciellt i böcker som beskriver 

affärstrender (Spinuzzi 2012), men termen och konceptet Hoffice har inte studerats 

närmare i vetenskaplig litteratur. I och med att Hoffice under de senaste åren fått 

mycket publicitet i media och spridits globalt till bl.a. Kina och USA (Viitanen 2015) 

anser jag att även Hoffice förtjänar att utforskas vetenskapligt noggrannare. 

Eftersom Hoffice är ett så outforskat fenomen och jag hade problem att avgränsa syftet 

för avhandlingen träffade jag med Jaakko Blomberg, grundaren för Hoffice-gruppen i 

Helsingfors, för en preliminär och explorativ intervju i början av hösten 2015. Intervjun 

var en tankeställare och bekräftade min idé att vilja studera konceptet närmare. 

Intervjun fick mig också att inse hur intressant konceptet är för människorna som 

påverkar och berörs av Hoffice. Det är nämligen alldeles vanliga människor som 

öppnar sina hem för främlingar och gör sina hem till kortvariga arbetsplatser utan 

någon ersättning. Därmed blev jag också intresserad av hur människor som inte känner 

varandra, har annorlunda bakgrund och målsättningar kommer tillsammans under 

Hoffice-evenemang, och hur de upplever att närvaron av andra människor och Hoffice-

normerna påverkar deras arbetsvälmående.  

Hoffice har sitt ursprung i Sverige, men under träffen med Jaakko Blomberg förklarade 

han att då han startade gruppen i Helsingfors gjorde han små förändringar i normerna 

eller ”reglerna” för att göra Hoffice mer anpassat för finländare. Blomberg förklarade 

att värden för Hoffice-evenemang ofta planerar gemensamma pausaktiviteter för 

deltagarna i evenemangen. Enligt Blomberg kan pausaktiviteten vara något i stil med 

yoga eller meditation, något bl.a. grundaren för Hoffice, Franzén, är förtjust i, men 

Blomberg ansåg ändå att aktiviteter som hade med kroppskontroll att göra inte 

nödvändigtvis passar för finländare. Istället har Blomberg introducerat enklare 

pausaktiviteter t.ex. stretchrörelser och korta promenader. Eftersom jag i 

undersökningen hade möjligheten att delta på Hoffice-evenemang både i Stockholm 

och Helsingfors blev ett viktigt syfte för avhandlingen också att undersöka likheter och 

skillnader mellan Hoffice-evenemangen i Finland och Sverige. 
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1.2 Forskningsfrågor 

På basis av syftet för min avhandling är mina forskningsfrågor definierade enligt 

följande: 

• Forskningsfråga 1: Vad är Hoffice?  

Det vill säga kan Hoffice definieras och i så fall hur? Stämmer definitioner och 

jämförelser från litteraturen med den information jag samlat från intervjuer och mina 

egna observationer? Vilka är användarna och aktörerna av Hoffice? Skiljer sig 

evenemangen i Finland och Sverige från varandra? 

• Forskningsfråga 2: Hur påverkar arbetet på Hoffice arbetstagarens 
välmående? 

Det vill säga har Hoffice en inverkan på användarnas välmående och i så fall hurdan? 

Har vissa aspekter av Hoffice en starkare effekt på välmående än andra? 

1.3 Definitioner 

Coworking – basidén för coworking är att fria yrkesutövare och de som har 

möjligheten att själv välja sin arbetsplats arbetar bättre tillsammans än de gör 

ensamma. Medlemmarna är eniga om att upprätthålla de värden som fastställts av 

rörelsens grundare: samarbete, öppenhet, gemenskap, tillgänglighet samt hållbarhet 

(sustainability).  Coworking-utrymmen är byggda kring idén om gemenskapsbyggande 

(community-building) och hållbarhet. Coworking handlar om att skapa bättre 

arbetsplatser och som ett resultat, ett bättre sätt att arbeta. (Spinuzzi 2012:402)  

Hoffice – är en förkortning på orden home (hem) och office (kontor). Hoffice är ett 

nätverk för sociala entreprenörer och "arbetsplatslösa" med syfte att kostnadsfritt 

skapa temporära arbetsplatser i varandras hem. På Hoffice jobbar man i 45-minuters 

arbetspass, har roliga pausaktiviteter och delar sina målsättningar för dagen med 

varandra (Hoffice.nu – Stockholm 2015, Radway & Eriksson 2014). Begreppet och 

konceptet kommer att behandlas utförligare i kapitel 2.1. 
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Frilansare – begreppet frilansare eller freelancer används för arbetstagare som har en 

mängd olika kortsiktiga jobb för en eller flera arbetsgivare. En frilansare kan antingen 

vara entreprenör, anställd, eller tjäna andra så kallade arbetsersättningar utan att vara 

entreprenör eller utan att vara i ett arbetsförhållande. Gemensamt för de olika 

formerna av frilansuppdrag är att uppdragen är kortvariga och frilansare har själv 

möjligheten att välja sina arbetsgivare. Frilansarbete tillåter flexibilitet även för 

arbetsgivaren: tjänster och uppdrag kan köpas enligt behov utan att behöva binda sig 

till en regelbunden lönebetalning. (Akava 2015) 

1.4 Avgränsningar 

Hoffice är inte den enda fria coworking-verksamheten som ordnas i Helsingfors. Bland 

annat Helsingfors stad och Helsingfors Universitet finansierar en verksamhet kallad 

Think Company för entreprenörssinnade människor. Think Company har ett utrymme i 

Vik dit människor får komma och jobba tillsammans kostnadsfritt (Think Company 

2015). I Hoffices fotspår har ett fenomen kallat Coffice också fått sin början. Coffice är 

kombinationen och förkortningen på orden café och office och påminner annars 

mycket om Hoffice men skillnaden är att istället för att göra någons hem till en 

kortvarig arbetsplats öppnar ett kafé sina dörrar för människor som vill jobba 

tillsammans (Coffice Finland 2015, Radway & Eriksson 2014). Även om det också vore 

mycket intressant att studera andra coworking-utrymmen i Helsingfors, som bl.a. 

Think Company och Coffice, avgränsar sig denna avhandling till att enbart studera 

Hoffice och dess verksamhet. 

Trots att största delen av Hoffice-användarna är frilansare, entreprenörer, studeranden 

etc. hoppades jag på att också kunna träffa användare som är vanliga arbetstagare i 

medelstora eller stora företag som arbetar på distans med hjälp av Hoffice. Jag 

hoppades kunna studera dessa arbetstagares perspektiv på Hoffice som ett fenomen, 

och hur det förändrat deras sätt och välmående att arbeta på distans. Avhandlingen 

kommer dock inte att undersöka hur själva organisationerna påverkas av Hoffice som 

en distansarbetsplats.  

Även om ett av avhandlingens syften är att undersöka skillnader mellan Hoffice-

verksamheten i Stockholm och Helsingfors vill jag betona att fokus för denna 

avhandling ligger i Hoffice-verksamheten i Helsingfors. 
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1.5 Avhandlingens struktur 

Efter detta inledande kapitel följer en presentation av avhandlingens referensram i 

kapitel 2. I kapitlet behandlas och sammandras tidigare forskning, teorier och 

definitioner för Hoffice, den tredje platsen och välmående. I avsnittet om Hoffice 

presenteras konceptet detaljerat med hjälp av relevanta källor och material som funnits 

tillgängliga. Därefter presenteras modellen och definitionerna för den tredje platsen. 

Därpå beskrivs två olika synsätt som används för att hjälpa förstå och definiera 

välmående, varför välmående och hälsa är så viktigt i arbetslivet samt viktiga 

egenskaper hos hälsosamma arbetsmiljöer. I kapitel 3 presenteras och motiveras de 

metodval som gjorts i denna undersökning, samt dataanalysen och forskningsetiken 

beskrivs. Kapitel 4 är indelat i fyra avsnitt och redogör för undersökningens resultat. I 

det första avsnittet presenteras i sin helhet en dagbok från en Hofficedag som 

observerades, varefter dagbokens resultat i nästa avsnitt jämförs med resten av 

resultaten. De två återstående avsnitten av resultaten är tematiserade enligt Hoffices 

påverkan på välmående samt problem som upptäcktes kring fenomenet. Avhandlingens 

resultat diskuteras utförligare i kapitel 5. I detta avslutande kapitel presenteras även 

avhandlingens slutsatser samt avhandlingens tillförlitlighet och avslutningsvis ges 

förslag för fortsatt forskning. 
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2 REFERENSRAM 

Det här kapitlet börjar med en sammanfattning av den Hoffice-litteratur som är 

tillgänglig och ger förhoppningsvis läsaren en bredare bild av fenomenet. I kapitel 2.2 

beskrivs teorin om ”den tredje platsen” som även i tidigare forskning har studerats i 

samband med coworking. Avslutningsvis beskrivs teorier och tillvägagångssätt som 

används för att studera och definiera välmående i kapitel 2.3, vilket hänger tätt ihop 

med syftet för avhandlingen. 

2.1 Hoffice 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en bättre uppfattning om bakgrunden till 

Hoffice och hur själva konceptet fungerar. Litteraturen baserar sig på relevanta källor 

och material som funnits tillgängliga om Hoffice, men eftersom fenomenet inte tidigare 

har utforskats akademiskt så finns det dessvärre inte mycket vetenskapliga källor om 

just det.  

2.1.1 Grundandet av Hoffice 

Christofer Gradin Franzén är ursprungligen en utbildad civilekonom men efter en 

livsförändrande resa till Indien, beslöt han sig för studera till psykolog. Under hösten 

2013, då Franzén skrev på sin examensuppsats, föddes idén för Hoffice.  Han arbetade 

hemma och kände sig ensam så han bjöd hem sin kompis, Johline Lindholm, för att 

fylla tomrummet. De började jobba hemma tillsammans och det gick så bra att de 

tänkte sig att utveckla idén vidare. De funderade på hur de kunde skapa den 

arbetssituation de vill ha utan att använda mer av samhällets knappa resurser och 

istället utgå från det de har på ett effektivt sätt. (Hoffice 2015a, Radway & Eriksson 

2014) 

Franzén kom på att även så kallade ”arbetsplatslösa” människor hemma har resurser 

som t.ex. skrivare, skanner, trådlösa nätverk och annat man behöver för att arbeta på 

distans och började se hemmen som en underutnyttjad resurs. Men Franzén såg också 

problemet med att då man arbetar ensam hemma är det lätt att låta sig distraheras från 

arbetet då man sitter på egen hand. Därefter började Franzén och Lindholm prata om 

att dela sina arbetsdagar med andra människor, även sådana de inte kände från förut. 

De båda bjöd in tio personer var och funderade på hur de skulle kunna skapa en bra 

arbetsstruktur och samtidigt ge sig själva och varandra det de behöver för att må bra. 
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Franzén och Lindholm utvecklade strukturen som används ännu idag dvs. att jobba i 

koncentrerade 45-minutsperioder, berätta för varandra vad man vill göra under dagen 

och ha trevliga pausaktiviteter. Sedan dess har Hoffice vuxit explosionsartat och 

konceptet har spridits till bl.a. Finland, Kanada, Kina, USA och Turkiet. (Hoffice 2015a, 

Viitanen 2015) 

2.1.2 Konceptet 

Hoffice har vuxit till en grupp eller ett ”community” för sociala entreprenörer och 

arbetsplatslösa med avsikten att skapa temporära arbetsplatser i varandras hem. Även 

om arbetsplatserna varierar består ändå gemenskapen och även om stort fokus läggs på 

det enskilda arbetet hjälper gemenskapen människorna att uppnå sina personliga mål 

för dagen. Med hjälp av gemenskapen stöder man varandra i att inte behöva arbeta 

ensam och de koncentrerade arbetspassen hjälper människorna att upprätthålla 

disciplin och motivation. Mellan arbetspassen erbjuds också gemensamma pauser som 

varierar mellan fem och femton minuter, men att delta är inte obligatoriskt och ifall du 

vill fortsätta arbeta kan du göra det. Det är alltid någon som föreslår en aktivitet och de 

andra ger sitt medgivande eller kommer med ett annat förslag. Ofta blir det någon typ 

av fysisk aktivitet, meditation, eller något mer lekfullt och kontaktskapande. Under 

pauserna har man även tid för diskussioner då man kan be om hjälp, eller ge någon 

annan ett tips eller råd. (Hoffice.nu – Stockholm 2015, Radway & Eriksson 2014, 

Viitanen 2015) 

2.1.3 Medlemskap 

Fördelen med Hoffice är att det inte kostar någonting att bli medlem, men däremot 

krävs det att man har ett Facebook-konto för att kunna hålla sig uppdaterad om bl.a. 

evenemangen. Hoffice har flera nätsidor på Facebook, en för varje stad där Hoffice har 

verksamhet (t.ex. Stockholm och Helsingfors) och en sida som ger uppdateringar om 

hela communityn i form av statusuppdateringar och artiklar. Nätsidan ger även så 

kallade Hoffice-tips om t.ex. meditationstekniker eller andningsövningar och till och 

med information om coworking som ett koncept. (Radway & Eriksson 2014)  

De som ordnar största delen av Hoffice-evenemangen, alltså Hoffice-värdarna, brukar 

vara administratörer för Facebook-gruppen i sin egen stad. Dessa stadsbaserade 

Facebook-grupper är ofta slutna, dvs. administratörerna måste godkänna användarna 

som deltagare i gruppen innan de får uppdateringar om var och när nästa Hoffice-
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evenemang äger rum. Då jag träffade Jaakko Blomberg, grundaren för Facebook-

gruppen i Helsingfors, för första gången tog jag upp frågan om varför Hoffice-värden 

ofta också är administratörer för gruppen? Blomberg förklarade att orsaken var relativt 

simpel: då Blomberg startade gruppen kunde de som var administratörer direkt bjuda 

in andra medlemmar av gruppen på Hoffice-evenemang de ordnade, vilket 

underlättade verksamheten. Men sedan dess har Facebook-inställningarna förändrats 

och nu kan evenemangen endast delas på gruppernas nätsidor. 

2.1.4 Regler och rekommendationer 

Strukturen för evenemangen ser i princip oftast likadana ut och det är tack vare den 

enkla strukturen och reglerna som Hoffice spridits så effektivt (Radway & Eriksson 

2014). För dem som vill delta i Hoffice-evenemang finns det inte andra regler än de 

som värden har definierat, t.ex. ta av dig skorna när du kommer in eller att 

telefonsamtal är tillåtna endast i något rum. Men på Hoffices nätsidor finns en mängd 

rekommendationer och tips för värdar och dem som vill leda arbetsdagens struktur. 

Värden behöver alltså inte automatiskt vara den som har koll på tidtagning och 

pausaktiviteter utan han eller hon kan gärna dela med sig ansvar till andra (Hoffice 

2015b).  

Nedan är checklistan från Hoffices nätsidor för värdar (Hoffice 2015b): 

1) Bestäm en dag och lägg upp ett evenemang i Facebook-gruppen där du bor. 
Information som är bra att inkludera: 

• Hur dags du öppnar och stänger dörren till ditt hem och när du tänker ha 
dagens första check-in. 

• Antalet lämpliga arbetsplatser som finns hemma hos dig. 

• Om du har Wi-Fi hemma eller om arbetsdagen hos dig är internetfri (eller att 
man får koppla upp sig på sin mobil). 

• Om du har särskilt rum för telefonsamtal och möten mellan Hoffice-deltagare. 

• Om du har skrivare, skanner, etc. 

• Om det kommer att finnas kaffe och te och om du har en kaffekassa för 
frivilliga bidrag. 

• Strukturen har 45-minuterspass i tystnad. Berätta om just ditt Hoffice avviker 
och kommer att tillåta mer prat. 
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• Hur du tänker dig lunchen. Man kan berätta att man gör plats i kylen för 
lunchlådor, att det går att handla i närheten – eller inte – eller att man lagar 
mat åt alla. Berätta i så fall om den passar också vegetarianer, veganer och 
allergiska och om du förväntar dig ett självkostnadspris. 

2) När du har lagt upp evenemanget, kan det vara bra att ofta kolla hur det ser ut med 
bokningarna. När behovet av Hoffice-evenemang ökar i din Facebook-grupp kan 
det bli fullt fort. Bevaka anmälningarna till ditt evenemang och lägg till 
”FULLBOKAT” i rubriken för evenemanget när alla platser gått åt. 

3) Den dag du har Hoffice kan du behöva en halvtimme på morgonen för att: 

• Rensa bord där människor kommer att sitta och arbeta 

• Se till att det finns extra grenuttag för laddare 

• Sätta upp ett synligt papper med namnet och lösenordet till ditt Wi-Fi (om du 
har ett) 

• Skriva en lapp på ytterdörren om att dina gäster är välkomna in utan att 
knacka. Det gör det enklare för alla att komma när de vill utan att störa 
arbetsstrukturen för andra 

• INTE städa! Hoffice är inget uppvisningsrace. Du har det som du har det 
hemma hos dig och välkomnar andra in i din vardag 

4) När dina gäster har kommit, kan du: 

• Se till att de känner sig välkomna. Eftersom många är ensamjobbare kan det 
finnas behov av att småprata, så gör upp hur ni vill ha det med spontana 
samtal 

• Poängtera att det är lika okej att sätta sig och jobba i fred 

• Välja vem som ska vara ansvarig för tidtagningen och be den personen att ta 
över vid första check-in 

• Göra mycket för att folk ska känna sig som hemma. Det betyder inte att det är 
du som måste koka kaffet hela tiden, men du kan ställa fram det som behövs 
och se till att folk verkligen känner sig fria att gå i dina skåp och din kyl under 
dagen. 

Som det kommer fram har värden en hel del uppgifter, men samtidigt är det viktigt att 

komma ihåg att denna checklista handlar mer om rekommendationer än något annat. 

Det är värden själv som beslutar hur mycket han eller hon vill satsa för att alla ska 

trivas, trots allt öppnar han eller hon sitt hem för främlingar.  

Det är personen som leder arbetsdagens struktur som har de mer konkreta reglerna och 

på Hoffices nätsidor finns en lista på uppgifterna för att underlätta deltagarnas 

arbetsdag. Hela listan på uppgifterna är inkluderad i bilaga 1, men kort sammanfattat 
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är de viktigaste uppgifterna: förklara för dem som är nya hur en Hofficedag fungerar, 

hjälpa dra rundorna på pauserna där alla presenterar sina dagliga eller timliga mål och 

diskuterar om de lyckats nå sina mål, samt att hålla koll på tiden mellan arbetspassen 

och pauserna. (Hoffice 2015b) 

Syftet med uppgifterna är som sagt att underlätta deltagarnas arbetsdag och att alla ska 

få gjort det som behövs för att de ska kunna nå sina mål, hur stora eller små dessa mål 

än är (Hoffice 2015b). Christofer Gradin Franzén vill dock påpeka att: ”allt är frivilligt 

och att det är viktigt att man känner att man alltid har en valmöjlighet om man vill 

delta på ̊ de gemensamma aktiviteterna eller inte” (Radway & Eriksson 2014:28). Det 

som också måste påpekas är något som redan togs upp tidigare i avhandlingen, 

nämligen då Blomberg ordnat Hoffice-evenemang hemma hos sig i Helsingfors har han 

ordnat pausaktiviteter och morgonprogram med mindre kroppskontroll än vad som 

rekommenderas på Hoffices nätsidor, eftersom han ansett att finländare skulle sky 

sådana aktiviteter. 

2.2 Den Tredje Platsen (Third Place) 

Begreppet ”Tredje platsen” formulerades av den amerikanska sociologen Ray 

Oldenburg år 1989 i hans artikel: ”The Great Good Place” Oldenburg beskrev den tredje 

platsen som en plats utanför hemmet och kontoret där människor träffas och kan 

umgås både formellt och informellt, och anser att dessa platser är oersättliga i 

utformningen av den urbana sociala strukturen. Exempel på tredje platser är: kaféer, 

restauranger, frisörer, m.fl. Att Oldenburg kallar dem för tredje platser beror på att han 

kallar hemmet för den första platsen och kontoret den andra. (Moriset 2013, Oldenburg 

1989). 

Den tredje platsen definieras med följande åtta egenskaper (se tabell 1) (Oldenburg 

1989, Steinkuehler & Williams 2006): 
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Tabell 1 Egenskaper av den Tredje platsen 

Egenskap Definition 

Neutral mark 
Tredje platsen är på neutral mark, där individer är fria att komma 

och gå som de vill med lite skyldigheter (obligations) eller 
komplikationer (entanglements) med andra deltagare. 

Utjämnare 
Tredje platser är utrymmen där individers sociala och ekonomiska 

status inte har någon betydelse. Det krävs ingenting för att bli 
accepterad. 

Kommunikationen är den 
huvudsakliga aktiviteten 

På tredje platser är kommunikationen den huvudsakliga 
aktiviteten. Lekfullhet (playfulness) och kvickhet (wit) värdesätts 

av alla. 
Tillgänglighet och 

tillmötesgående 
Tredje platser måste vara lätta att komma åt och kännas tilltalande 

(accommodating) för dem som besöker platsen. 

Stamgäster 
Tredje platsen inkluderar stamgäster (regulars) som ger platsen 
dess generella atmosfär, lockar nya medlemmar och får dem att 

känna sig bekväma med platsen och människorna. 
Låg profil Tredje platser är vanligen hemtrevliga och anspråkslösa. 

Lekfull stämning 
Den allmänna stämningen är lekfull och präglas av lättsamhet, 

verbala ordlekar samt kvickhet. 
Ett hem bortom det egna 

hemmet 
Individerna som använder tredje platsen skall känna sig hemma på 

platsen. Man känner sig lugn och varm om hjärtat. 
 

Fenomenet coworking har tidigare studerats i samband med Oldenburgs teori om den 

tredje platsen (bl.a. Bilandzic & Foth 2013, Capdevila 2014, Moriset 2013) och det som 

skulle göra studiet av Hoffice som en tredje plats speciellt intressant, och aningen 

ironiskt, är hur orden home och office är definierade av Oldenburg (1989) som den 

första och andra platsen. På basis av den information som finns i detta skede till hands 

om Hoffice kan man redan se gemensamma egenskaper och skillnader mellan Hoffice 

och den tredje platsen, men jag återkommer till en mer detaljerad analys senare då jag 

redogör för resultaten på min egen forskning. 

2.3 Välmående 

Välmående eller välbefinnande (well-being) på arbetsplatsen erkänns idag som en 

grundläggande del av framgångsrika organisationer. Välmående bidrar till önskvärda 

resultat såsom lägre personalomsättning och förbättrad prestanda (Harter, Schmidt & 

Hayes 2002, Warr 1999). Arbetstagarnas förväntningar på arbetsplatsen ökar då 

många söker arbete som ger möjligheter till personlig utveckling, tillfredsställelse och 

välmående. Anställda försöker alltmer härleda mening, glädje och sociala kontakter 
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från sitt arbete, liksom också möjligheter till professionell och personlig utveckling 

(Avolio & Sosik 1999, Wrzesniewski et al. 1997).  

Men att definiera välmående är inte så enkelt. Enligt Ryan och Deci (2001) avser 

begreppet välmående optimalt psykologiskt fungerande och upplevelse. Fokus är inte 

enbart på vardagliga frågor som t.ex. "hur mår du?" men också på intensiv vetenskaplig 

granskning. Även om frågan "hur mår du?" kan verka enkel, har teoretiker funnit 

frågan om välmående vara komplex och kontroversiell. I själva verket har det från den 

intellektuella historiens början pågått en betydande debatt om vad som definierar 

optimal upplevelse och vad som utgör "det goda livet". (Ryan & Deci 2001) 

Psykologin har bevittnat bildandet av två relativt distinkta, men överlappande, 

perspektiv och paradigm för empirisk undersökning kring välmående som kretsar kring 

två olika filosofier. Den första av dessa kan brett kallas för hedonism och speglar 

uppfattningen att välmående består av njutning eller glädje (Kahneman et al. 1999). 

Den andra uppfattningen, lika gammal men samtidigt lika aktuell som den 

hedonistiska uppfattningen, är att välmående består av mer än bara njutning, den 

innefattar även förverkligandet av mänsklig potential. Denna uppfattning har kallats 

eudaimonism eller eudemonism och förmedlar tron att välmående består av att 

uppfylla eller förverkliga sin ”daimon” eller sanna natur (Waterman 1993). Dessa två 

traditioner, hedonism och eudaimonism, bygger på olika aspekter av den mänskliga 

naturen och av vad som utgör ett gott samhälle. Följaktligen ställer de olika frågor om 

utvecklings- och socialaprocessers avseende på välmående och föreskriver därför olika 

sätt för individen att leva (Ryan & Deci 2001). För att ge läsaren en bättre förståelse för 

likheterna och skillnaderna mellan dessa två traditioner följer nu en djupare skildring 

av dessa två filosofier. 

2.3.1 Den hedonistiska synen 

Att jämställa välmående med hedonistisk njutning eller glädje har en lång historia. 

Aristippus, en grekisk filosof som levde fyrahundra år före Kristus, lärde att målet med 

livet är att uppleva maximal njutning och att glädjen är syntesen av ens hedonistiska 

ögonblick (Ryan & Deci 2001). Hans tidiga filosofiska syn på hedonism har följts av 

många andra. Bland annat Hobbes hävdade att glädjen ligger i den framgångsrika 

jakten på våra mänskliga begära och DeSade ansåg att jakten på sensation och glädje är 

det yttersta målet för livet. Utilitaristiska filosofer som Bentham hävdade att det är 

genom individer som försöker maximera njutning och egenintresse som det goda 



13 

 

 

samhället byggs. Hedonism, som en syn för välmående, har således formulerats i 

många former och har varierat från ett relativt snävt fokus på kroppsliga njutningar till 

en bred inriktning på begär och egenintressen. (Ryan & Deci 2001) 

Psykologer som har antagit den hedonistiska uppfattningen har i allmänhet fokuserat 

på en bredare syn på hedonism som omfattar glädje både i sinne och kropp (Kubovy 

1999). I själva verket är den dominerande uppfattningen bland hedonistiska psykologer 

att välmående består av subjektiv glädje och inkluderar upplevelser av njutning och 

missnöje, vilket brett kan tolkas till att omfatta alla värderingar om bra och dåliga delar 

av livet. Glädje är därför inte förenklad endast till fysisk hedonism, utan kan även 

härledas till strävan att nå sina mål och andra önskvärda resultat i olika livssituationer 

(Diener et al. 1998). 

I boken ”Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology” definierar Kahneman et 

al. (1999:ix) hedonistisk psykologi som studiet av "vad som gör upplevelser och livet 

behagligt och obehagligt". Som titeln på boken lyder är begreppen välmående och 

hedonism i huvudsak likvärda. Genom att definiera välmående i termer av njutning i 

förhållande till lidande har den hedonistiska psykologin ett klart mål för forskningen, 

nämligen maximeringen av mänsklig glädje (Ryan & Deci 2001). 

Även om det finns många sätt att värdera njutning och smärta i människors liv, har 

största delen av forskningen inom hedonistisk psykologi fokuserat på bedömningen av 

”subjektivt välmående” (subjective well-being eller SWB). Subjektivt välmående består 

av tre delar: tillfredsställelse i livet (life satisfaction), närvaron av positiv anda 

(presence of positive mood) och frånvaron av negativ anda (absence of negative mood), 

vilka ofta tillsammans sammanfattas som glädje (Diener & Lucas 1999, Ryan & Deci 

2001, Busseri et al. 2007). 

Precis som det har funnits filosofiska argument om att jämföra hedonistisk njutning 

med välmående, har det förts mycket debatt om till vilken grad bedömningen av 

subjektivt välmående verkligen definierar psykologisk välmående (t.ex. Ryff & Singer 

1998, Lucas et al. 2003). Men oavsett vad som sägs i dessa debatter har teorin om 

subjektivt välmående ännu en stadig plats i forskningen om välmående (Ryan & Deci 

2001, Page & Vella-Brodrick 2009).  
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2.3.2 Den eudaimonistiska synen 

Även om den hedonistiska uppfattningen är mer populär kritiserar många filosofer, 

religiösa mästare och visionärer idén att glädje i sig är ett huvudkriterium för 

välmående. Bland annat Aristoteles ansåg hedonistisk glädje vara ett vulgärt ideal, som 

gör människor till slavar av deras egen begär. I stället ansåg han att sann glädje eller 

lycka finns i uttrycket dygd (virtue), det vill säga att göra det som är värt att göra. (Ryan 

& Deci 2001)  

Baserat på Aristoteles åsikter har Fromm (1978) argumenterat att optimalt välmående 

kräver särskiljande mellan de behov eller önskemål som är subjektiva och vilkas 

förverkligande leder till tillfällig njutning och de behov som är rotade i den mänskliga 

naturen och vilkas förverkligande främjar mänsklig utveckling och producerar 

eudaimonia, dvs. välmående. Termen eudaimonia är värdefull eftersom den hänvisar 

till välmående till skillnad från glädje i sig. Eudaimonistiska teorier hävdar alltså att 

alla önskemål eller alla resultat som en person värdesätter inte leder till bättre 

välmående även om de uppnås. Även om de producerar glädje för individen är de inte 

resultat som nödvändigtvis är bra för alla människor och således främjar välmåga. 

(Ryan & Deci 2001)  

Waterman (1993) har förklarat att medan glädje kan definieras hedonistiskt, uppmanar 

den eudaimonistiska uppfattningen människor att leva i enlighet med sin daimon eller 

sitt sanna jag. Han föreslog att eudaimonia eller välmående uppstår när människors 

livsaktiviteter är mest kongruenta eller ihopkopplade med djupt rotade värderingar och 

då människor är holistiskt eller fullt engagerade. Under sådana omständigheter känner 

sig människor intensivt levande och äkta, och existerar som de verkligen är. 

Ryff och Singer (1998) har undersökt frågan om välmående i samband med att de 

utvecklat en livslängdsteori om mänskligt blomstrande. Även Ryff och Singer stöder sig 

på Aristoteles och beskriver välmående inte enbart som uppnående av glädje, utan 

också som "strävan efter perfektion som representerar förverkligandet av ens verkliga 

potential" (Ryff 1995:100). Ryff och Keyes (1995) har förespråkat ”psykiskt välmående” 

(psychological well-being eller PWB) till skillnad från subjektivt välmående (SWB) och 

har presenterat en multidimensionell strategi för mätning av psykiskt välmående. Den 

omfattar sex olika aspekter av mänskligt förverkligande: autonomi (autonomy), 

personlig utveckling (personal growth), självacceptans (self-acceptance), livsmål (life 

purpose), bemästrande (mastery) och positiv samhörighet (positive relatedness). 
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Enligt Ryff och Singer (1998) definierar dessa sex aspekter psykiskt välmående både 

teoretiskt och i praktiken, och anger vad som främjar emotionell och fysisk hälsa.  

En stor debatt mellan företrädarna för psykiskt och subjektivt välmående har uppstått 

efter att Ryff och Singer (1998) ifrågasatte modellen för subjektivt välmående som 

mycket begränsad och särskilt att modellen ofta är en bristfällig indikator på en 

hälsosam livsstil. Diener et al. (1998) i sin tur svarade med att Ryff och Singers 

eudaimonistiska kriterier låter experter definiera välmående, medan forskningen i 

subjektivt välmående tillåter människor att berätta för forskare vad som gör livet gott. 

Det som är klart är att skillnaderna mellan dessa två tankesätt och definitioner på 

välmående har lett till helt olika typer av undersökningar om orsakerna, 

konsekvenserna och dynamiken för välmåga (Ryan & Deci 2001, Page & Vella-Brodrick 

2009). 

Ryans och Decis (2000) så kallade ”självbestämmande teori” (self-determination 

theory eller SDT) har också omfattat konceptet eudaimonia, eller självförverkligande, 

som en central aspekt av välmående men ger ett annat perspektiv på det. De har 

samtidigt försökt ange både vad det innebär att förverkliga sig själv och hur det kan 

göras. Teorin presenterar tre grundläggande psykologiska behov: autonomi, känslan av 

kompetens och social meningsfullhet. De framför i sin teori att uppfyllandet av dessa 

behov är viktiga för psykologisk utveckling, integritet och välmående. 

Behovstillfredsställelse ses således som ett naturligt mål för det mänskliga livet och 

förklarar många strategier och målsättningar bakom mänskligt handlande (Ryan & 

Deci 2000, Ryan & Deci 2001, Page & Vella-Brodrick 2009). 

Specificeringen av grundläggande behov definierar inte enbart minimikraven för 

psykisk hälsa, utan beskriver även de ”näringsämnen” som den sociala miljön måste 

leverera för att människor ska trivas och växa psykiskt. Således beskriver den 

självbestämmande teorin de villkor som underlättar eller undergräver välmående inom 

människans olika utvecklingsperioder och i särskilda sociala sammanhang, t.ex. i 

skolor och på arbetsplatser. Teorin hävdar dock inte att de grundläggande behoven 

värderas lika i alla familjer, sociala grupper eller kulturer, men förklarar att om man 

motverkar behovsuppfyllelsen kommer det att resultera i negativa psykologiska 

konsekvenser i alla sociala och kulturella sammanhang (Ryan & Deci 2000, Ryan & 

Deci 2001). 
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Ryan och Deci (2001) påstår i sin självbestämmande teori att tillfredsställandet av de 

grundläggande psykologiska behoven främjar typiskt både subjektivt och 

eudaimonistiskt välmående, eftersom att vara nöjd med sitt liv, och närvaron av positiv 

anda och frånvaron av negativ anda (de typiska måtten för subjektivt välmående) oftast 

pekar på psykologiskt välmående. Forskarna Ryan och Deci har förklarat att även i sin 

forskning om den självbestämmande teorin använder de subjektivt välmående, som ett 

av flera mått på välmåga. Hur som helst anser de att ”det finns olika typer av positiva 

upplevelser och att vissa villkor som främjar subjektivt välmående inte främjar 

eudaimonistiskt välmående” (Ryan & Deci 2001:147).  

2.3.3 Sammanfattning av de hedonistiska och eudaimonistiska synerna 

Forskningen om välmående har tenderat att falla i två huvudsakliga grupper baserat på 

vad som menas med välmående. Den hedonistiska synpunkten fokuserar på subjektivt 

välmående som ofta likställs med glädje och som definieras som närvaron av positiv 

anda, frånvaron av negativ anda och större livstillfredsställelse. Däremot fokuserar den 

eudaimonistiska synen på psykologiskt välmående, som brett kan definieras som en 

välfungerande individ och har operationaliserats bland annat som en uppsättning av 

sex aspekter (autonomi, personlig utveckling, självacceptans, livsmål, bemästrande och 

positiv samhörighet) eller som glädje samt meningsfullhet. 

Debatten mellan hedonistiska och eudaimonistiska filosofer, forskare och psykologer är 

som sagt samtidigt både urgammal och modern, och har stundvis visat sig vara mycket 

livlig. Det är omöjligt att säga att den ena sidan har rätt och andra fel. I stället har bevis 

från ett antal forskare visat att välmående antagligen är bäst begripbart som ett 

flerdimensionellt fenomen där aspekter på såväl de hedonistiska och eudaimonistiska 

uppfattningarna av välmående inkluderas (Ryan & Deci 2001). Till exempel Compton 

et al. (1996) undersökte sambandet mellan 18 tecken för välmående och psykisk hälsa 

och identifierade två faktorer varav den ena verkade spegla subjektivt välmående och 

den andra personlig utveckling, och intressant nog korrelerade dessa faktorer 

åtminstone någorlunda. Resultaten av denna studie slår därmed fast att fokus i de 

hedonistiska och eudaimonistiska uppfattningarna är både överlappande och olika. För 

att bättre kunna förstå välmåga är det alltså viktigt att mäta den på olika sätt. 
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2.3.4 Välmående, hälsa och arbete 

Välmående och hälsa på arbetsplatsen har blivit populära diskussionsämnen i 

massmedia, i tidningar och tidskrifter och i allt högre grad i vetenskapliga 

forskningstidskrifter (bl.a. Harter, Schmidt & Keys 2003, Warr 1999, Wright & Bonnett 

1997). Det finns en stor men överraskande osammanhängande och ofokuserad mängd 

litteratur över olika områden som hänför direkt eller indirekt till hälsa och välmående 

på arbetsplatsen. Litteraturen behandlar hälsa och välmående bl.a. från fysiska, 

känslomässiga, psykologiska och mentala perspektiv (t.ex. Cooper, Kirkaldy, & Brown 

1994, Anderson & Grunert 1997). På grund av det breda området som återspeglas i 

litteraturen finns det också stora skillnader i betydelser och definitioner knutna till 

begreppen hälsa och välmående. Trots att det finns en brist på entydiga kriterier, är de 

anställdas hälsa och välmående på arbetsplatsen viktiga frågor som bör fortsätta att 

uppmärksammas, speciellt i organisationsforskning (Danna & Griffin 1999). Nedan 

listas några av de viktigaste orsakerna till att välmående och hälsa i arbetslivet är ett så 

viktigt ämne. 

För det första, påverkar en individs upplevelser på arbetsplatsen, vare sig de av fysisk, 

emotionell, mental eller social karaktär, den personen medan han eller hon är på 

arbetsplatsen. Dessutom, kan dessa upplevelser spilla över till individens privata liv 

(Danna & Griffin 1999). Arbetstagare tillbringar ungefär en tredjedel av sina vakna 

timmar på arbetet, och kan nödvändigtvis inte lämna jobbet bakom sig när de lämnar 

arbetsplatsen (Conrad 1988). De facto, har överlappningen mellan icke-arbete och 

arbete blivit ett populärt forskningsområde, där en persons arbets- och privatliv inte 

ses som separata enheter utan i stället som sammanhängande och sammanflätade 

områden som har ömsesidiga effekter på varandra (t.ex. Zedeck och Mosier 1990). Till 

exempel kan arbetsrelaterad stress i kombination med stress i vardagen leda till 

skadliga fysiska och känslomässiga symtom på grund av de överskjutande fysiska och 

psykiska krav som ställs på den mänskliga kroppen och sinnet (Danna & Griffin 1999, 

Cooper & Cartwright 1994). 

För det andra, har arbetstagarnas hälsa och välmående blivit ett allt viktigare spörsmål 

på grund av den ökande medvetenheten om att även andra faktorer på arbetsplatsen 

utgör risker för arbetstagarna. Bland annat arbetsplatsens egenskaper som sträcker sig 

från hälso- och säkerhetspraxis implementerade av organisationen, till arbetsplatsens 

designfrågor i samband med den grundläggande ergonomin, kan ha stora konsekvenser 

för arbetstagarna (Hoke 1997). Andra potentiella hot är t.ex. aggressiva motsättningar 
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mellan arbetstagarna, hämnd och sexuella trakasserier, samt andra former av 

dysfunktionella beteenden. Även arbetsrelationen mellan underordnade och deras 

chefer påverkar arbetstagarens välmående och hälsa. (Danna & Griffin 1999)  

Det tredje skälet varför hälsa och välmående i arbetslivet är så viktigt, är 

konsekvenserna de har för själva arbetstagarna. Forskare och företagsledare har 

allmänt erkänt att dålig hälsa och illamående potentiellt kan påverka både arbetstagare 

och organisationer på ett negativt sätt. Till exempel, kan arbetstagare som mår illa på 

arbetsplatsen vara mindre produktiva, fatta sämre beslut, vara mer benägna att vara 

frånvarande från arbetet (Boyd 1997), och generellt bidra mindre till organisationen 

(Price & Hooijberg 1992). I motsats har bland annat Spector (1997) kommit fram till att 

nöjda och välmående anställda är mer samarbetsvilliga, ger mer hjälp till sina kollegor, 

är punktligare, mer tidseffektiva, dyker oftare upp för att arbeta och jobbar längre för 

företaget. Studierna bevisar också att dålig hälsa och illamående på arbetsplatsen ofta 

också leder till fysiska, psykiska och/eller känslomässiga kostnader (Bourbeau, Brisson 

& Allaire 1996, Cartwright & Cooper 1993). Inte förrän de senaste decennierna har den 

verkliga vidden av konsekvenserna blivit uppenbara, för att inte tala om de utgifter de 

medför för arbetstagare, organisationer och samhället. 

2.3.5 Hälsosam arbetsmiljö 

Välmåga och hälsa är alltså inte enbart i individers intresse, utan även i arbetsgivarens 

intresse. Arbetsgivaren som försöker komma med nya innovationer och produkter, ska 

göra vinst, vill tillfredsställa sina lojala kunder och använder stora resurser för 

rekrytering behöver beakta hälsofrågan. För att lyckas med rekryteringen måste 

arbetsgivaren erbjuda konkreta fördelar eftersom arbetstagaren vill ha mer än ett 

stabilt jobb (Harter et al. 2003). Men vad kan arbetsgivaren erbjuda och hur ser en 

hälsosam arbetsmiljö ut? 

Det tycks inte finnas någon internationell överenskommelse om hur man definierar 

begreppet ”en hälsosam arbetsmiljö”, eller rättare sagt finns det olika benämningar och 

aspekter för konceptet. Till exempel i Finland och Sverige brukar begreppet ofta kallas 

”en bra arbetsmiljö” (t.ex. Perkiö-Mäkelä et al. 2010, Lindberg & Vingård 2012), som 

inkluderar fysiska, psykosociala och organisatoriska förutsättningar, och där fokus är 

på de anställdas hälsa. Således kan ”bra arbetsmiljöer” definieras som arbetsmiljöer 

som både på kort och lång sikt inte orsakar arbetsrelaterade sjukdomar och uppehåller 

eller förbättrar individers välmående. (Lindberg & Vingård 2012) 
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Internationellt är begrepp som ”hälsosamt arbete” (healthy work), ”hälsosam 

arbetsplats” (healthy workplace) eller ”hälsosamma organisationer” (healthy 

organizations) ofta mer populära. Dessa begrepp fokuserar på antagandet att det bör 

vara möjligt att identifiera hälsosamma egenskaper i arbetet och i organisationen, och 

att dessa organisationer bör ha mer hälsosamma och mer produktiva arbetstagare. Det 

förutsätter också att det bör vara möjligt att skilja hälsosamma från ohälsosamma 

arbetssystem. Det verkar finnas bevis på detta, såsom enighet i definitionerna. Bl.a. 

Sauter et al. (1996:250) definierar en hälsosam arbetsplats som alla organisationer som 

”maximerar integrationen av målen för arbetarnas välmående och målen för företagets 

lönsamhet och produktivitet”. Wilson et al. (2004:567) presenterar en liknande men 

mer omfattande definition: "En hälsosam organisation kännetecknas av avsiktliga, 

systematiska och samarbetsvilliga försök med syfte att maximera de anställdas 

välmående och produktivitet genom att erbjuda väl konstruerade och meningsfulla 

arbetsplatser, en stödjande social organisationsmiljö, och tillgängliga och rättvisa 

möjligheter till förbättringar i karriären och arbetslivet”. (Lindberg & Vingård 2012) 

Lindberg och Vingårds (2012) litteraturgenomgång om hälsosamma arbetsmiljöer 

inkluderade studien om vad anställda karaktäriserar som en hälsosam arbetsmiljö. 

Enligt studien kännetecknas egenskaper i hälsosamma arbetsmiljöer i 

viktighetsordning: personliga tillväxt- och utvecklingsmöjligheter; samarbete och 

lagarbete; arbetstagarinflytande; positiva, tillgängliga och rättvisa ledare; att man 

behandlas med respekt; ett positivt och socialt klimat; att få arbeta i enlighet med 

personliga värderingar; erkännande och igenkänning (recognition); autonomi och 

självbestämmande; skicklig kommunikation; tryggt fysiskt arbete, och lämplig 

bemanning. I Lindberg och Vingårds (2012) artikel studerades också vad tidigare 

forskning säger om strategier hur man kan uppnå god arbetsmiljö samt åsikter om vad 

som kännetecknar och utgör modeller för sunda arbetsplatser. Baserat på den tidigare 

forskningen och så kallade ”vägledningsdokument” är de mest nämnda 

arbetsplatsegenskaperna för att skapa en hälsosam arbetsmiljö i betydelseordning: 

samarbete och lagarbete; erkännande och igenkänning; arbetstagarinflytande; 

autonomi och självbestämmande; personliga tillväxt- och utvecklingsmöjligheter; 

positiva, tillgängliga och rättvisa ledare; lämplig bemanning; och administrativt och 

personligt stöd.  
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Lindberg och Vingård (2012:3037) påpekar dock att: ”arbetsmiljöfrågor är beroende av 

flera faktorer och komplicerade att utforska. Som denna studie har bevisat finns det en 

kombination av olika faktorer som bidrar till en hälsosam arbetsplats och att hitta en 

enda indikator för detta kan vara mycket svårt.” 

2.3.6 Arbetsplatsen och välmående 

Förändringar i arbetsmarknaden under de senaste decennierna har inneburit att en 

betydande del av arbetskraften har flyttat från industrigolven till kontorsmiljöer. 

Samtidigt har forskningen om arbetsmiljöer skiftat fokus från ogynnsamma fysiska 

arbetsförhållanden (Srivastava 2007) till bekymmer med den psykosociala arbetsmiljön 

(Karasek & Theorell 1992). Andra aspekter som dramatiskt bidragit till förändringar i 

arbetssätt är framsteg inom konstruktion, lysrör, ventilation och informations- och 

kommunikationsteknologi (Myerson, Bichard, & Erlich 2010). Utvecklingen inom 

konstruktion har gjort det möjligt att bygga större kontor med färre bärande väggar, 

och bättre lysrör har minskat människors beroende av naturlig belysning. Som ett 

resultat, är det idag möjligt att bygga mer rumsligt öppna kontorsmiljöer snarare än 

cellkontor, dvs. kontorsrum med fyra väggar och en dörr som främst lämpar sig för en 

person (Sundström & Sundström 1986). I byggnader där ett fåtal innerväggar har en 

bärande funktion kan kontorsmiljön enklare justeras för att vara lämplig för olika 

användningsområden. Dessa skäl tillsammans med försök att använda utrymmen mer 

effektivt (bl.a. Vos & van der Voordt 2002), samt kommunikationsfördelar kan kanske 

förklara varför öppna kontorslandskap idag har vuxit i popularitet och varför så många 

organisationer, både inom den privata och offentliga sektorn, har tagit dessa i bruk. 

(Seddigh 2015) 

I och med förändringar i informations- och kommunikationsteknologin har det även 

blivit möjligt att, beroende på arbetet, arbeta var som helst, bl.a. caféer, bibliotek och 

hemifrån. Därmed har flera organisationer tagit fasta på idén om flexibla arbetssätt. I 

flera organisationer, som idag arbetar i en öppen kontorsmiljö, har de anställda inte 

individuellt utsedda skrivbord, utan i stället väljer de anställda ett ändamålsenligt 

skrivbord beroende på dagens arbetsuppgifter. I motsats till traditionella, platta och 

homogent inredda öppna kontorslandskap som oftast ger en tråkig bild av öppna 

kontorsmiljöer, är dessa flexibla kontorsmiljöer vanligtvis färggranna, ergonomiskt 

moderna och strävar efter att erbjuda en kreativ arbetsmiljö för de anställda. 

Organisationer som använder denna typ av lösningar brukar ofta också erbjuda 
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anställda möjligheten att arbeta på distans, men ser den öppna och flexibla 

kontorslösningen som mer attraktiv speciellt för den yngre generationen av 

arbetstagare. (Seddigh 2015) 

Eftersom öppna och flexibla kontorsmiljöer blivit allt mer populära, påverkar de också 

mer och mer människor. Hur förändringarna påverkar anställdas välmående, hälsa och 

prestationer har dock inte studerats särskillt mycket. Vischer (2008) hör till de få som 

forskat dessa frågor, och föreslår att kontoranvändares tillfredsställelse och välmående 

ökar om kontorsmiljön tar itu med behovet av fysisk bekvämlighet, dvs. den uppfyller 

grundläggande mänskliga behov såsom säkerhet, hygien och tillgänglighet. Därefter 

kan anställdas välmående öka ytterligare om kontorsmiljön stöder användarnas 

arbetsuppgifter. Och slutligen, vad som leder till den högsta nivån av tillfredsställelse 

och välmående är psykisk bekvämlighet, det vill säga om personen har en känsla av 

tillhörighet, ägande och kontroll över arbetsplatsen. Seddighs (2015) forskning om hur 

olika kontorsmiljöer påverkar hälsan och prestationerna bevisade att anställda som 

jobbade i cellkontor rapporterade mindre distraktioner och kände sig mindre stressade 

än de som jobbade i andra kontorsmiljöer, medan anställda som arbetade i flexibla 

kontor kände sig mindre distraherade än de som arbetade i öppna kontorslandskap. 

Gällande distansarbetarnas välmående, finns det mycket forskning som tyder på att 

arbete hemifrån har sina fördelar, vilket är en av orsakerna till att distansarbete nu är 

en vanlig global praxis.  Bland annat Anderson, Kaplan och Vega (2015) har forskat i 

hur distansarbetet påverkar anställdas positivt affektiva välmående (positive affective 

well-being) samt anställdas negativt affektiva välmående (negative affective well-

being). Positiv affekt förknippas med tillstånd eller känslor såsom entusiasm, 

uppmärksamhet och glädje, medan negativ affekt inkluderar negativa känslor som 

rädsla, ångest och skuld (Watson et al. 1992). En stor mängd forskning tyder på att 

positiv och negativ affekt är två separata dimensioner som är oberoende av varandra 

(t.ex. Burke et al. 1993) och förekommer på grund av olika biologiska och psykologiska 

orsaker (Watson 2000), vilket också är orsaken till att Anderson et al. (2015) då de 

studerade distansarbetarnas välmående skiljde mellan dessa två aspekter.  
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Anderson et als. (2015) hypoteser att anställda känner mer arbetsrelaterad positiv 

affekt och mindre arbetsrelaterad negativ affekt då de jobbar hemifrån jämfört med om 

de jobbade från kontoret bevisades vara rätta. Forskarna ansåg att distansarbete har 

många positiva orsaker som leder till positiv affekt som bl.a. ökad autonomi, kontroll, 

flexibilitet och förmåga att uppnå sina mål, medan det finns mindre negativa orsaker 

som leder till negativ affekt bl.a. minskad pendlingstid och färre arbetsrelaterade 

avbrott.  

2.3.7 Sammanfattning och relevans för avhandlingen 

Baserat på den forskningslitteratur som presenterats i detta kapitel går det att se hur 

välmående kan definieras på olika sätt (t.ex. den hedonistiska och eudaimonistiska 

synen) och välmående på arbetsplatsen är beroende av såväl själva arbetsplatsen och 

arbetsmiljön. Litteraturen har bevisat hur viktigt det är att arbetstagare mår bra på 

arbetsplatsen, och konsekvenserna arbetstagarnas väl- eller illamående har på 

individen såväl som för organisationen. 

Enligt den hedonistiska synen blir det intressant att undersöka hur arbetstagarna på 

Hoffice anser att konceptet påverkar glädjen de känner, och således ifall glädjen har en 

positiv inverkan på deras välmående. Lindberg och Vingård (2012) presenterade flera 

egenskaper jag anser kan hjälpa att producera glädje och hänger ihop med den 

information jag i det här skedet har av Hoffice, som bl.a. samarbete, ett positivt och 

socialt klimat samt att man behandlas med respekt. Anderson et als. (2015) studie om 

positiv och negativ affekt är relevant för att Hoffice hänger så tätt ihop med 

distansarbete och för att positiv affekt kan jämföras med glädje och hedonism. Som 

argumenterats, fokuserar den hedonistiska synen på subjektivt välmående dvs. 

närvaron av positiv anda, frånvaron av negativ anda och större livstillfredsställelse. 

Baserat på avhandlingens syfte ligger fokus mer på hur och ifall Hoffice förorsakar en 

positiv eller negativ anda för arbetsmiljön. I min undersökning kommer jag därmed att 

fokusera mycket på dessa frågor.  

Den eudaimonistiska forskningen har fokuserat på psykiskt välmående, vilket jag 

argumenterar att kommer att vara svårare att utforska med koppling till Hoffice 

eftersom den eudaimonistiska synen representerar en bredare mening och djupt rotade 

värderingar. Den strategi som Ryff och Keys (1995) presenterat för mätning av psykiskt 

välmående består av sex aspekter: autonomi, personlig utveckling, självacceptans, 

livsmål, bemästrande och positiv samhörighet. Bl.a. autonomi och positiv samhörighet 
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hänger tätt ihop med Lindberg och Vingårds (2012) kännetecken för egenskaper i en 

hälsosam arbetsmiljö. Baserat på den information jag i det här skedet har om Hoffice 

skulle jag anta att Hoffice skapar en arbetsmiljö där dessa aspekter uppkommer och 

stöds. Det är trots allt också lätt att argumentera att arbetstagarna på Hoffice redan har 

autonomi utan Hoffice, eftersom de har möjlighet att jobba mer självständigt. Såtillvida 

är den positiva samhörigheten mer relevant för studien om Hoffice. 

Undersökningen kommer trots allt att beakta allt som Hoffice-användare anser påverka 

deras välmående, och således brett diskutera hurdan inverkan Hoffice har på 

användarnas välmående.  
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3 METODIK 

I detta kapitel presenteras metodiken för avhandlingen och valet av använda metoder 

motiveras. Först presenteras forskningsplanen (3.1) och forskningsdesignen (3.2) 

därefter följer information om datainsamlingen (3.3) och valet av undersökningsobjekt 

och urvalsstrategi (3.4). Avslutningsvis beskrivs dataanalysen (3.5) och 

forskningsetiken (3.6).  

3.1 Forskningsplan 

I forskningsmetodik identifieras i allmänhet två forskningsstrategier: den kvalitativa 

och den kvantitativa forskningsstrategin. Dessa strategier tenderar att ha olika 

epistemologiska och ontologiska fokus, samt olika metoder för insamling och analys av 

data (Saunders et al. 2007). Detta innebär också att strategierna ger olika svar på vad 

kunskap är och vad syftet med forskningen är (Bryman & Bell 2005). 

Mycket förenklat är kvantitativ forskning ofta ute efter att mäta och testa härledda 

hypoteser för att förklara samband mellan egenskaper. Typiska kvantitativa metoder 

för datainsamlingen är t.ex. experiment och enkäter. Kvalitativ forskning å andra sidan 

är ute efter att skapa en unik förståelse för ett fenomen. Typiska metoder för 

datainsamlingen i kvalitativa studier är bl.a. observationer och intervjuer. Den 

kvantitativa forskningen antar i allmänhet en deduktiv metod med ett stort antal 

respondenter eftersom målet är att skapa resultat som är möjliga att generalisera. Den 

kvalitativa forskningen däremot använder i allmänhet en induktiv metod genom att 

skapa en helhetsbild med hjälp av färre respondenter men med mer djup i forskningen. 

(Ghauri & Grønhaug 2005) Det är även möjligt att använda en kombination av 

kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier och i så fall kallas metoden blandad. 

Bland annat Creswell (2014:4) har argumenterat att ”den blandade metoden ger en mer 

fullständig uppfattning av forskningsproblemet”.  

Förrän jag motiverar valet av forskningsstrategi för denna avhandling är det även 

viktigt att närmare granska de epistemologiska angreppssätten inom forskning. Valet 

av angreppssättet handlar fundamentalt om hur teorin och den empiriska datan 

kommer att knyta an med varandra. Generellt är angreppssätten indelade i tre 

kategorier: deduktiv, induktiv och abduktiv metod. Den deduktiva metoden skapar 

fördefinierade hypoteser baserade på teori som testas med empirisk data. Det induktiva 

tillvägagångssättet är raka motsatsen, där empirisk data används för att skapa 
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kategorier, mönster och modeller som skapar teorier. (Bryman & Bell 2005, Creswell 

2014) 

Det vanligaste angreppssättet för forskning är deduktiv, och är särskilt lämplig då 

forskningsområdet är relativt väl utforskad, medan den induktiva metoden används 

när forskningsämnet eller forskningsområdet är relativt outforskat. Nackdelen med den 

deduktiva metoden är att det kan vara så fast och strukturerad att den utesluter möjliga 

tolkningar och andra omständigheter. Å andra sidan, medan den induktiva metoden 

hjälper att nå en djupare förståelse och uppmärksammar sammanhanget, kan metoden 

vara begränsad till hur väl resultaten kan generaliseras. (Creswell 2014, Gummesson 

2000) 

Den abduktiva metoden är en blandning av induktiva och deduktiva metoder, och 

bygger på induktiva iakttagelser som är testade deduktivt. Vissa forskare uppger att en 

kombination av de induktiva och deduktiva angreppssätten är fördelaktiga i många fall 

och övervinner begränsningarna med att använda bara ett angreppssätt (bl.a. Saunders 

et al. 2007). Men till exempel Gummesson (2000) betraktar inte abduktion som en 

tredje metod, utan snarare som en påminnelse om att all forskning tenderar att vara 

både deduktiv och induktiv.  

Eftersom Hoffice är ett så svagt utforskat ämne och syftet med avhandlingen är att 

kasta ljus över detta relativt nya fenomen, blev det enkelt för mig att välja kvalitativ 

forskning som forskningsstrategi för denna avhandling. Med hjälp av kvalitativ 

forskning som strategi blev det lättare att kunna skapa en förståelse och en helhetsbild 

om fenomenet, som motiverats av bl.a. Ghauri och Grønhaug (2005). Det kan påpekas 

att användningen av blandade metoder skulle ha producerat en ännu bättre 

uppfattning om Hoffice som fenomen, och i början av skrivprocessen hade jag i 

tankarna att använde såväl intervjuer som enkäter för att bättre förstå Hoffice-

användarnas bakgrund och åsikter. Senare bestämde jag mig dock för att fokusera mer 

på vad Hoffice är och hur det ser ut än på själva användarna. Därmed kom jag också till 

slutsatsen att det är bättre att fokusera på den kvalitativa forskningsstrategin och en 

djupare forskning kring fenomenet. 

 

 



26 

 

 

Det induktiva angreppssättet kändes också som ett logiskt val i och med att Hoffice är 

ett så outforskat ämne i vetenskaplig litteratur. Litteraturen om Hoffice, presenterad i 

referensramen, baserade sig framförallt på information och uppgifter från Hoffices 

egna nätsidor och annan populärlitteratur. Denna litteratur styrde eller ledde inte min 

forskning, men blev ett stöd när mönster och kategorier identifierades, en fördel som 

även Creswell (2014) argumenterat för. 

3.2 Forskningsdesign 

Efter att forskningens strategi och angreppssätt är valda måste forskaren välja en 

lämplig forskningsdesign. Eftersom forskningsplanen för denna avhandling är en 

kvalitativ forskningsstrategi med ett induktivt angreppssätt, som nämndes och 

motiverades för i förra kapitlet, kan en mängd olika forskningsdesign som följer en 

kvantitativ eller blandad metod redan uteslutas. I stället läggs fokus på kvalitativa 

forskningsdesigner. De mest allmänna forskningsdesignerna inom kvalitativ 

forskningsstrategi är narrativ forskning, fenomenologi, grundad teori, etnografi och 

fallstudie (Creswell 2014). Som forskningsdesign för denna avhandling valde jag 

etnografi. I detta kapitel presenteras den etnografiska forskningsdesignen närmare, och 

jag motiverar varför etnografi lämpade sig bra som forskningsdesign med tanke på 

syftet med avhandlingen. 

Termen etnografi hänvisar både till en forskningsdesign och till det slutliga resultatet; 

en skriftlig produkt. Brett förklarat är etnografi en forskningsdesign som bygger på 

framväxande logik som inkluderar fältarbete med hjälp av en mängd olika 

forskningstekniker, men huvudsakligen observation, under en utsträckt tidsperiod och 

betonar beskrivandet av detaljer som ett resultat (Davies 2008). Etnografin har sina 

rötter inom antropologisk forskning av exotiska samhällen. Pionjärer såsom 

Malinowski, Boas och Mead var inflytelserika i att utveckla en metod som innebar att 

gå direkt till informationskällan och bli nedsänkta i den nya världen som skall studeras 

(Schwartzman 1993). 

Den etnografiska forskningsdesignen producerar beskrivande, detaljerad och 

kontextuell realtidsdata, inklusive det till synes obetydliga, det vardagliga och det som 

tas för givet, som behövs för att få en fördjupad förståelse av det som utforskas. 

Dessutom är den etnografiska metoden framväxande och explorativ, det vill säga den 

försöker studera ämnen och problem som inte ännu kunnat definieras ordentligt (von 

Koskull 2009). 
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Den etnografiska designen ses som öppen och flexibel, vilket gör att forskare kan 

fokusera på intressanta och nya frågor som dyker upp under datainsamlingsprocessen 

(Davies 2008, Ball & Ormerod 2000, Lofland 1995). På detta sätt underlättar 

etnografin forskarens inlärningsprocess (Hammersley & Atkinson 2007, Schwartzman 

1993) och placerar en vikt på framställningen av nya förslag och kunskap (Lofland 

1995). 

Etnografin kräver att forskaren på nära håll studerar både vad människor säger och vad 

de gör i sin naturliga och vardagliga omgivning. Detta kräver alltså att forskaren deltar i 

den studerade omgivningen. Metoden innehåller flera forskningstekniker för insamling 

av data såsom observationer, intervjuer eller diskussioner och analyserandet av 

dokument. Men observation i realtid, eller ”in situ”, anses vara den huvudsakliga 

metoden för etnografi (Arnould & Wallendorf 1994, Lofland 1995, Stewart 1998). 

Den ovannämnda forskningslitteraturen stödde starkt mitt val att studera Hoffice med 

hjälp av den etnografiska forskningsdesignen. Med tanke på att det primära syftet med 

denna avhandling är att kasta ljus över fenomenet Hoffice och att ge en bättre 

helhetsbild av fenomenet, ett fenomen som inte tidigare vetenskapligt utforskats, stöds 

valet av etnografi som min forskningsdesign av von Koskulls (2009) argument. 

Samtidigt är det lätt att se nyttan av att gå direkt till informationskällan som 

Schwartzman (1993) beskrev. Även om jag valt att använda mig av andra kvalitativa 

forskningsmetoder skulle jag antagligen ha deltagit på olika Hoffice-evenemang för att 

få tillgång till data, men valet av den etnografiska designen säkrade att jag var direkt i 

hjärtat av datan och kunde uppleva Hoffice som det är i verkligheten. 

Den etnografiska designen gav mig också möjligheten att fokusera på nya och 

intressanta frågor som dök upp under datainsamlingsprocessen som bl.a. Davies 

(2008) redogjorde för. I mitt fall blev t.ex. antalet tillgängliga Hoffice-evenemang ett 

problem, men samtidigt ett intressant ämne att diskutera under intervjuerna och de få 

evenemang som hölls. 
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3.3 Datainsamlingen 

Baserat på forskningsdesignen bör även metoden för datainsamlingen bestämmas. I 

detta kapitel presenteras observationer, intervjuer och informella diskussioner som de 

datainsamlingsmetoder som användes i denna avhandling.  

Den primära och huvudsakliga datakällan för avhandlingen var observationer, som det 

oftast är i etnografiska studier (Davies 2008). Metoden var speciellt värdefull för att 

kunna svara på den första forskningsfrågan: ”Vad är Hoffice?” Och sålunda starkt 

förknippad med syftet att studera hur coworking och närmare bestämt Hoffice tagit 

form i Helsingfors.  

Den sekundära datakällan var intervjuer som gav mervärde åt den primärdata som 

samlats med hjälp av observationer och var speciellt effektiv för att ge svar på den 

andra forskningsfrågan: ”Hur påverkar arbetet på Hoffice arbetstagarens välmående?” 

En fråga som skulle vara nästan omöjlig att besvara endast med hjälp av forskarens 

egna observationer och reflektioner.  

3.3.1 Observationer 

Som definierats av von Koskull (2009) kan man med hjälp av observationer fånga 

information eller data i realtid. På detta sätt är observationer mindre beroende av vad 

människor säger att de gör, har gjort eller kommer att göra eftersom observatören kan 

höra och se detta själv (Einarsson & Hammar-Chiriac 2002). Observationer medför 

självklara fördelar jämfört med intervjuer, enkäter eller andra sekundära datakällor. 

Även om intervjuer och enkäter verkar producera giltig och tillförlitlig information kan 

det finnas en enorm skillnad mellan vad människor faktiskt gör och vad de svarar att de 

gör i intervjuer och enkäter (Silverman 1998). Följaktligen kan intressanta skillnader 

mellan ord och faktiska gärningar fångas genom observationer (Schwartzman 1993, 

Stewart 1998). 

Då man observerar, tar forskaren också en "genväg" till det han eller hon är intresserad 

av. Det vill säga forskaren behöver inte ta den knepiga vägen att försöka förklara för 

informanten vad han studerar och hurdana förväntningar han har på informantens 

svar. Det är en av de bästa styrkorna med observationer dvs. att forskaren har direkt 

tillgång till data och information som är viktig för honom eller henne. (Stewart 1998) 
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Patton (2002:263) har också beskrivit en annan styrka med observationer:  

Eftersom alla sociala system består av rutiner, kan deltagare i dessa omgivningar se dem som så 
självklara att de upphör att vara medvetna om sådana viktiga nyanser som är uppenbara bara för 
en observatör som inte blivit helt nedsänkt i dessa rutiner.  

Med hjälp av observationer kan forskaren alltså fånga beteenden som tas för givna av 

informanterna och därmed aldrig skulle komma fram i intervjuer eller andra metoder. 

Detta visade sig vara speciellt viktigt för min studie eftersom Hoffice-evenemangen 

oftast följde en bestämd struktur kring arbetspassen och största delen av 

medlemmarna som deltog i evenemangen såg flera rutiner som självklara. 

En annan stor fördel med att utforska Hoffice med hjälp av observationer är att 

observationer ger både ett emiskt (emic) och etiskt (etic) perspektiv. Fördelen med 

observationer är alltså att forskaren inte är begränsad till att förlita sig bara på 

informantens tolkningar av intressanta frågor utan forskaren kan komplettera datan 

med sina egna reflektioner och tolkningar, vilket representerar ett etiskt perspektiv 

(Arnould & Wallendorf 1994, Stewart 1998). Forskarens personliga erfarenheter som 

härleds från deltagandet och observationer är en mycket värdefull informationskälla 

och observationer skiljer sig på detta sätt från andra metoder eftersom den ger både en 

”insider” och ”outsider” synpunkt för insamlandet av datan som används för analysen 

(Jorgensen 1989, Stewart 1998). Mina egna reflektioner, dvs. det etiska perspektivet, 

blev en viktig del även för denna avhandlings datainsamling. I dagböckerna jag skrev 

om Hofficedagarnas förlopp kunde jag i den flytande texten beskriva mina egna 

reaktioner och känslor om det som sades och gjordes. Reflektionerna i dagböckerna var 

speciellt värdefulla för dataanalysen som hjälpte mig att hitta viktiga teman att studera 

närmare och noggrannare. Jag brukade också reflektera över mina egna åsikter och 

uppfattningar om hela dagens förlopp efter att själva Hoffice-evenemanget hade tagit 

slut dvs. då jag läste och renskrev dagboken. Dessa reflektioner antecknades i form av 

kommentarer jag hade för hela dagen. 

En forskares roll i observationer brukar vanligen definieras mellan kontinuumet av 

fullständig insider (complete insider) eller fullständig outsider (complete outsider) och 

vad forskaren kan höra, se, lukta, röra, smaka eller känna bestäms av forskarens roll i 

engagemanget (Jorgensen 1989). Fyra roller brukar identifieras: den fullständiga 

observatören, deltagaren som observatör (mer observatör än deltagare), observatören 

som deltagare (mer en deltagare än observatör) eller den fullständiga deltagaren 

(Hammersley & Atkinson 2007, Jorgensen 1989). Alla roller har sina för- och 
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nackdelar, men de vanligaste rollerna är någonstans mellan de yttersta gränserna av 

kontinuumet. Även i mitt fall var rollen någonstans i mitten. I varje evenemang jag 

deltog i var jag en deltagare och närmare sagt en gäst hos någon, men speciellt under de 

första evenemangen hade jag en större roll som observatör där jag främst följde med 

dagens förlopp och försökte att inte påverka utgången. Med tiden började jag dock 

delta i de dagliga aktiviteterna och rutinerna mer aktivt och ställde bl.a. frågor och 

gjorde kommentarer som kan ha påverkat hur de andra deltagarna i Hoffice-

evenemangen betedde eller uttryckte sig men samtidigt producerades ny och intressant 

data som jag kanske annars inte skulle ha upptäckt. 

Allt som allt deltog jag i fem Hoffice-evenemang/dagar under vintern och början på 

våren år 2016. Fyra av evenemangen tog plats i Helsingfors och en i Stockholm. Två 

evenemang tog plats i samma utrymme men under olika dagar. Eftersom jag vill skydda 

Hoffice-värdarnas och gästernas anonymitet kan jag tyvärr inte avslöja mer 

information om var och när evenemangen tog plats. 

Det första steget som krävdes för att kunna delta i ett evenemang var att någon sätter 

upp ett Hoffice-evenemang på Hoffice-gruppens Facebook-sidor. Som beskrivits 

tidigare i referensramen har varje stad med Hoffice-verksamhet sin egen Facebook-

sida. Från början var jag endast med i Hoffice-gruppen för Helsingfors, där människor 

som vill ordna en Hofficedag i Helsingfors, får dela information om sina evenemang 

och bjuda in så många gäster de anser ryms hemma hos dem. Efter att någon lagt upp 

och delat informationen om ett Hoffice-evenemang brukar det fyllas upp relativt 

snabbt. Således krävs aningen tur att ha Facebook öppet vid rätt tid och höra till de 

första som upptäcker evenemanget och därmed höra till de första som anmäler sig. För 

att illustrera problemet bättre, då jag skriver detta har Hoffice Helsingfors-gruppen 

nästan 1200 medlemmar och Hoffice-evenemangen rymmer i genomsnitt fyra till åtta 

gäster. Naturligtvis är inte alla dessa medlemmar ”aktiva” på Facebook-gruppen, men 

sanningen är att kampen om arbetsplatser på Hoffice-evenemang tidvis kan vara 

mycket hård. Lyckligtvis hade jag sällan problem med detta, men stötte istället på ett 

mycket större problem för min datainsamling. 

Antalet Hoffice-evenemang som delades på Hoffice Helsingfors nätsidor hade minskat 

betydligt sedan jag blivit medlem i augusti 2015. Orsaker till det här kommer att 

diskuteras senare i avhandlingen, men det är viktigt att nämna redan nu hur 

datainsamlingen fördröjdes på grund av de få Hoffice-evenemang som var tillgängliga, 

bl.a. i januari ordnades endast tre evenemang för gruppen i Helsingfors. Som tur är, 
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bestämde jag mig i god tid att istället också bli medlem i Facebook-gruppen för Hoffice 

i Stockholm. Ända sedan början på skrivprocessen hade jag tänkt på hur intressant det 

skulle vara att ta del av ett Hoffice-evenemang i Sverige och jämföra hur Hoffice i 

Helsingfors och Stockholm skiljer sig, men samtidigt var jag inte säker på om det var 

realistiskt. Problemet med att så få Hoffice-evenemang ordnades i Helsingfors gav mig 

den nödvändiga sparken. Jag bestämde mig för att resa till Sverige och ta del av en 

Hofficedag i Stockholm. Jag ångrar inte det beslutet överhuvudtaget i och med den 

mycket trevliga upplevelsen och all den fascinerande datan som resan hjälpte mig att 

producera. 

Observationerna antecknades i form av dagböcker från varje Hofficedag jag deltog i. 

Jag skrev dagböckerna i form av en ”berättelse” som mycket deskriptivt och 

informationsrikt beskrev allt som hände under dagen, hurdana Hoffice-användare som 

var på plats, hur de betedde och uttryckte sig själva. Jag reflekterade också över hur jag 

själv upplevde allt som hände omkring mig och hur det påverkade mig. En av dessa 

dagböcker är inkluderad i resultatdelen av min avhandling för att ge läsaren en bättre 

bild av hur en Hofficedag kan se ut. Dagböckerna skrevs på samma språk som 

Hofficedagarna ordnades, dvs. på finska för evenemangen i Helsingfors och på svenska 

för dagen i Stockholm. Således var det lättare att skriva bl.a. direkta citat, och jag 

behövde inte oroa mig för att behöva översätta händelser och kommentarer mitt under 

dagen då allt hände.  

3.3.2 Intervjuer och informella diskussioner 

Tillsammans med observationer har intervjuer varit en metod som etnografiska 

forskare använt för att försöka förstå sammanhanget och innehållet i olika människors 

vardagliga sociala, kulturella, politiska och ekonomiska liv (Crang & Cook 2007). 

Allmänt identifieras tre typer av kvalitativa intervjuer: strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer följer en 

strikt intervjuguide med fastställda frågor som presenteras i samma ordning och på 

samma sätt i alla intervjuer och frågor kan inte tilläggas eller strykas ur intervjuguiden. 

Den ostrukturerade intervjun är raka motsatsen och liknar i viss mån en normal 

diskussion med den skillnaden att båda parter erkänner mötet som en intervju och 

bestämda teman används för att styra diskussionen. Den semistrukturerade intervjun 

representerar en medelväg mellan dessa två motpoler. Semistrukturerade intervjuer 

följer en intervjuguide med frågor och följdfrågor men forskaren har friheten att lägga 
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till eller ta bort frågor eller ändra ordningen på frågorna beroende på situationen. 

(Bryman & Bell 2005) 

Davies (2008) och Jorgensen (1989) har hävdat att intervjuer av etnografer, vars 

huvudsakliga forskningsstrategi är observation, ofta är ostrukturerade och mycket nära 

ett naturligt förekommande samtal eller en informell diskussion. Kärnan i de 

informella diskussionerna är att etnografen inte i förväg har frågor att ställa, utan 

snarare kan ha en repertoar av ämnen att välja mellan när stunden verkar lämplig. Den 

informella diskussionen är fritt flytande, vilket gör att informanten ofta kontrollerar 

den. Men även under informella diskussioner, har etnografen i tankarna ämnen och 

teman som de vill utforska och frågor de vill ställa, vilket tenderar att rikta 

diskussionerna så att de främjar forskningens syfte. Diskussionen är också informell 

eftersom den inte är planerad, utan snarare spontant "bara händer." Så kan det ske i en 

mängd olika sammanhang, såsom i samtal innan och efter observationer av möten eller 

under mötespauser. (Davies 2008, Jorgensen 1989) 

Ostrukturerade intervjuer eller informella diskussioner blev en viktig del även för 

datainsamlingen för denna avhandling och medförde mycket nyttig tilläggsdata från 

Hoffice-evenemangen som observerades. Eftersom Hoffice-evenemangen är uppgjorda 

enligt arbetspass och korta pausar, en längre lunchpaus och ofta inkluderar mingel i 

början och slutet av dagen förekom det flera situationer då jag kunde diskutera diverse 

frågor med Hoffice-värden och de andra gästerna. Ibland diskuterandes ämnen och 

ärenden som inte var relevanta för min forskning som t.ex. politik eller vädret, men 

största delen av diskussionerna hade trots allt en koppling till Hoffice och då kunde jag 

hjälpa styra diskussionen mot speciella områden eller teman jag ansåg viktiga med 

tanke på forskningens syfte. Oftast lät jag dock diskussionen gå sin egen väg och 

undvek att låta som en reporter som försöker ”pumpa ut” så mycket information så 

snabbt som möjligt, speciellt i situationer då vi var samlade i en större grupp som t.ex. 

kring lunchbordet. Viktiga diskussioner och kommentarer antecknades i samma 

dagbok som observationerna och blev således en del av dagens berättelse. 

Förutom observationer och ostrukturerade intervjuer (informella diskussioner) 

användes semistrukturerade intervjuer för att samla sekundärdata om Hoffice, och 

speciellt för att närmare studera avhandlingens andra forskningsfråga: ”Hur arbetet på 

Hoffice påverkar arbetstagarens välmående?” Att använda semistrukturerade 

intervjuer kändes som det lämpliga valet i och med att intervjuer gör det möjligt för 

forskaren att systematiskt ställa samma frågor till olika medlemmar av gruppen man 
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studerar (Jorgensen 1989) och eftersom semistrukturerade intervjuer hjälper forskaren 

att fokusera på områden och ämnen som är viktiga för forskningen med hjälp av 

intervjuguiden samtidigt som den erbjuder flexibilitet bl.a. för att ställa tilläggsfrågor 

(Bryman & Bell 2005).  

Allt som allt gjorde jag sex intervjuer som alla spelades in, transkriberades och vid 

behov översattes. Alla intervjuer gjordes med deltagarnas samtycke och för fem av de 

intervjuade garanterades anonymitet enligt deras önskan. Deltagaren som inte krävde 

anonymitet var Christofer Gradin Franzen, grundaren av Hoffice. Intervjuerna gjordes 

på finska eller svenska enligt deltagarnas modersmål. Efter Hoffice-evenemang, som 

jag deltog i och observerade, intervjuade jag tre deltagare vid helt separata tillfällen. De 

tre resterande intervjudeltagarna intervjuades senare enligt deras tidtabeller. 

Intervjuerna hölls i deltagarnas hem, på caféer och via Skype beroende på vad som var 

praktiskt och följde en intervjuguide jag planerat i förväg (se bilaga 3 för svenska 

versionen och bilaga 4 för finska versionen). Intervjuguiden var den samma för alla 

andra förutom Christofer Gradin Franzen, men även guiden för hans intervju (bilaga 5) 

påminde mycket den ursprungliga intervjuguiden.  

Tabell 2 ger en del allmän teknisk information om deltagarna i intervjuerna (förutom 

Christofer Gradin Franzen som presenterades i referensramen), men namnen har 

förändrats för att skydda anonymiteten. Tabellen är rangordnad enligt hur länge de 

varit medlemmar i Hoffice-verksamheten.  

Tabell 2 Teknisk information om intervjudeltagarna 

Namn Nationalitet Ålder Anställningsförhållande Medlem i 
Hoffice 

Johanna Svensk 40-50 Entreprenör Över 1 år 

Kalle Finsk 20-30 Studerande och Entreprenör 6 mån - 1 år 

Anna Finsk 30-40 Fastanställd 6 mån - 1 år 

Maria Finsk 20-30 Studerande 3 - 5 mån 

Markus Svensk 30-40 Entreprenör Under 1 mån 
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3.4 Val av undersökningsobjekt och urvalsstrategi 

Valet av undersökningsobjekt hänger ihop med problemet som utreds och syftet med 

studien. Detta innebär att forskaren ständigt bör komma ihåg kraven i forskningen och 

söka lämpliga fall med tanke på frågeställningen och syftet med undersökningen 

(Davies 2008, Hamel, Dufour & Fortin 1993). I etnografi är tillgänglighet (access) 

oftast det största bekymret och oftast utgör tillgängligheten det viktigaste 

urvalskriteriet av fall (case) och omgivning (setting) (Hammersley & Atkinson 2007, 

Patton 2002) 

I mitt fall blev valet av undersökningsobjekt relativt enkelt i och med att avhandlingen 

var begränsad till att studera coworking och mer specifikt Hoffice. Som redan nämnts 

tidigare var avhandlingen i ett tidigt skede också begränsad till att fokusera på Hoffice 

verksamheten i Helsingfors. Men i och med att tillgängligheten till Hoffice-evenemang i 

Helsingfors var så knapp, beslöt jag att resa till Stockholm för att ta del av en 

Hofficedag i en annan miljö. 

Själva evenemangen jag kunde ta del av var begränsade enligt när, var och hur någon 

ordnade ett evenemang, ifall det passade ihop med min tidtabell och att jag anmälde 

mig tillräckligt tidigt för att försäkra min plats i evenemanget. Jag hade tur i och med 

att jag oftast hade möjligheten att delta i Hoffice-evenemang då de ordnades och allt 

som allt deltog jag i evenemang i fyra olika utrymmen. Speciellt i Helsingfors var det 

relativt få människor som ordnade Hoffice-evenemang, så att endast ett av 

evenemangen tog plats i samma utrymme (och därmed hade samma Hoffice-värd) som 

ett tidigare evenemang kändes som en succé.  

Urvalsstrategier indelas vanligen i två urvalstekniker: slumpmässigt och icke-

slumpmässigt urval. Teknikerna skiljer sig mycket bl.a. i fråga om hur datan samlas och 

hur många personer som ingår i stickprovet (urvalet). I slumpmässigt urval är 

sannolikheten för varje valt fall från en population känd och således kan slutsatser dras 

från stickprovet till hela populationen. Däremot är sannolikheten i icke-slumpmässigt 

urval för varje enskilt fall som väljs från den totala befolkningen inte känd och därmed 

är det omöjligt att svara på forskningsfrågor eller att behandla uppgifter som behövs för 

att göra statistiska slutsatser om egenskaperna hos befolkningen. Det är trots allt 

möjligt att generalisera slutsatser från icke-slumpmässigt urval, men inte på statistiska 

grunder. (Saunders et al. 2007)  
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Valet av Hofficedagar som observerades följde ett icke-slumpmässigt urval, och 

närmare bestämt ett bekvämlighetsurval, eftersom fallen (dagarna) som observerades 

var valda enligt tillgänglighet, tidtabell och praktiska möjligheter överlag. Saunders et 

al. (2007:234) har hävdat att bekvämlighetsurval kan vara partiska och därmed leda till 

fel och brister i generalisering, men att problemet inte är lika stort då populationen 

eller fallen inte har en stor variation. Även om det kan argumenteras att varje Hoffice-

evenemang är ”unikt”, hävdar jag att evenemangen inte är så olika att det skulle ha lett 

mig att göra felaktiga generaliseringar eller dra fel slutsatser.  

Intervjuerna som gjordes följde också ett icke-slumpmässigt urval. Jag närmade mig 

största delen av intervjudeltagarna redan under Hoffice-evenemang jag observerade 

och frågade om intresse att delta i en djupare diskussion, det vill säga en intervju, kring 

ämnet. Valet av deltagare för intervjuer följde således målinriktat urval. Målet var dock 

inte att enbart fokusera på t.ex. äldre Hoffice-användare med en starkare position i 

gruppen och verksamheten, utan snarare var målgruppen vem som helst som använder 

Hoffice och har erfarenhet av Hoffice-evenemang. Som tabellen som presenterades 

tidigare i detta kapitel visar (Tabell 2), var ett annat mål för mig att ha en blandning av 

användare i olika ålder och med olika mängd erfarenhet i Hoffice. Jag misslyckades 

dock i att hitta användare som hade negativa upplevelser av Hoffice och valt att lämna 

gruppen, även om jag gjorde mitt bästa. Därmed kan man hävda att gruppen som 

intervjuades inte ger den ultimata helhetsbilden av fenomenet.  

3.5 Dataanalys 

Fundamentalt för etnografin är processen av en framväxande analys (Coffey 1999). 

Etnografins viktigaste funktioner är den gradvisa ökningen av data genom 

observationer som huvudsaklig metod och en induktiv analys av datan (Lofland 1995). 

Arnould och Wallendorf (1994:495) har konstaterat att "som i all dataanalys, kräver en 

etnografisk tolkning också kreativitet och insikt av forskaren i stället för enbart en 

repetition av stegen i sekvensen". Således vilar analysprocessen på etnografens 

känslighet och intuition och är i högsta grad också en kreativ handling (Lofland 1995). 

I mitt fall, såsom i största delen av etnografiska studier, började analysen redan då jag 

observerade mitt första Hoffice-evenemang. Jag började snabbt se och iaktta rutiner 

och seder som jag kunde anteckna i min dagbok. Spradley (1980) har hävdat att 

eftersom analysen består främst av att hitta mönster (patterns), är det viktigt att 

granska datan noggrant och flera gånger. Det var något jag gjorde och speciellt inför 
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planeringen av intervjuerna. Den första intervjun gjordes inte förrän jag redan hade 

deltagit i två Hoffice-evenemang, eftersom jag ville kunna förstå konceptet bättre och 

jag kunde plocka fram intressanta teman och ämnen att diskutera med den som 

intervjuades.  

Coffey och Atkinson (1996) har föreslagit att den analytiska processen bör vara 

omfattande och systematisk men inte styv, och att datan ska segmenteras och delas in i 

meningsfulla enheter och organiseras enligt ett system baserat på själva datan. Jag 

följde detta råd i dataanalysen av observationerna och intervjuerna. Efter att 

intervjuerna och observationerna transkriberats och renskrivits kopierade jag 

sammanhängande delar av texten i skilda dokument enligt intressanta ämnen och 

teman, som var viktiga speciellt med tanke på avhandlingens syfte och 

forskningsfrågor. Således hade jag dokumentation om ämnen och teman jag ville 

presentera i resultatdelen av avhandlingen i samma dokument vilket också 

underlättade skrivprocessen. 

Davies (2008) har argumenterat att när det gäller vikten som läggs vid sammanhanget 

och interaktionen i etnografi, bör den slutliga redovisningen av texten snarare 

innehålla mer fullständiga uttalanden och delar av dialog än kraftigt redigerade och 

isolerade citat. Detta är också i linje med produktionen av en "realistisk berättelse", där 

texten är mer inriktad på ord och gärningar av människorna som studerats och mindre 

på forskarens erfarenhet av det som forskas (van Maanen 1988). Van Maanen 

inspirerade mig att skriva observationerna i form av berättelser, och därmed valde jag 

att inkludera och presentera en av dessa berättelser i sin helhet i resultatdelen av 

avhandlingen. 

3.6 Forskningsetik 

Denna avhandling följer de centrala utgångspunkter om god vetenskaplig praxis som är 

angivna av Forskningsetiska delegationen i Finland (TENK) (Forskningsetiska 

delegationen 2012). Till de riktlinjer som iakttogs hör bland annat:  

[...] hederlighet, allmän omsorgsfullhet och noggrannhet i forskningen och i dokumenteringen 
och presentationen av resultaten samt i bedömningen av undersökningar och 
undersökningsresultat. (Forskningsetiska delegationen 2012:18) 
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samt att 

Forskarna tar i sin egen forskning och när resultaten av den publiceras hänsyn till andra 
forskares arbete och resultat och hänvisar till deras publikationer på ett korrekt sätt så att deras 
arbete respekteras och deras resultat tillmäts det värde och den betydelse som tillkommer dem. 
(Forskningsetiska delegationen 2012:18) 

Intervjuerna och observationerna i denna avhandling bygger långt på ̊ två 

grundläggande principer för etisk forskning, nämligen informerat samtycke och 

konfidentialitet. Med informerat samtycke avses att forskaren berättar och förklarar för 

informanterna om syftet och processen kring studien de deltar i (Kvale & Brinkman 

2014). Intervjuerna jag ordnade började alltid med att jag berättade om inspelningen 

av intervjuerna och bad om lov att spela in, och förklarade hur data kommer att 

hanteras och bevaras. Jag beskrev även syftet med intervjun men var försiktig med att 

berätta för mycket så att det skulle påverka informantens svar. Under Hoffice-

evenemangen som observerades förklarade jag också alltid orsaken till varför jag var på 

plats och bad deltagarna om samtycke att få göra observationer och anteckningar. Jag 

såg också till att ifall någon kom senare på plats så blev de informerade om min roll 

som forskare på evenemanget.  

Konfidentialitet i forskning innebär att vara medvetet försiktig med privat information 

som gör det möjligt att identifiera deltagare (Kvale & Brinkman 2014). Ämnet som 

studerats i denna avhandling är på inget sätt extremt, men inkluderar ändå åsikter och 

information som kan anses vara känsligt. Därmed ville jag försäkra alla informanter om 

att deras anonymitet vid behov var skyddad. På evenemangen som observerades och 

under intervjuerna förklarade jag för informanterna att de får hålla sig anonyma om de 

så önskar samtidigt som jag bad om deras samtycke. 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultaten av avhandlingens observationer och intervjuer. Alla 

resultat kategoriserades och tematiserades först enligt metoden som presenterades i 

kapitel 3.5. I detta kapitel framförs dessa teman färdigt kategoriserade för läsaren. 

Kapitlet börjar med presentationen av en dagbok i sin helhet för en av de fem 

Hofficedagarna som observerades. Eftersom observationerna som skrevs antecknades i 

form av ”en berättelse” kommer avhandlingen hädanefter också att hänvisa till 

”berättelsen” som presenteras i nästa kapitel (4.1). Min idé med att presentera en hel 

berättelse är att ge läsaren en bättre helhetsbild kring Hoffice och vad som egentligen 

går av stapeln på Hoffice-evenemangen.  

I kapitel 4.2. diskuteras ifall berättelsen som presenterats i kapitel 4.1 ger den rätta 

verklighetsbilden av Hoffice, och resultat från andra Hoffice-evenemang och intervjuer 

presenteras och jämförs med berättelsen. I kapitel 4.3 redovisas resultaten för hur 

Hoffice-användare anser Hoffice påverka deras välmående i arbetet, vilket hänger tätt 

ihop med avhandlingens syfte och referensram. Avslutningsvis presenteras de 

svagheter eller problem jag hittade kring fenomenet i kapitel 4.4. 

4.1 En dag på Hoffice 

Klockan är 8.45 på en snöig onsdag då jag anländer till Maria, dagens Hoffice-värdinna, 

i Stocksund. Dagens Hoffice äger rum i ett vackert egnahemshus, knappt 10 kilometer 

från Stockholms centrum.  
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Utanför dörren har värdinnan hängt en lapp som inbjuder till att stiga in, dagen har 

redan börjat, men första incheckningen är först klockan 9.30.  

 

Jag hinner inte ta tag i dörrhandtaget förrän dörren öppnas. I tamburen står Maria, 

som hälsar och välkomnar mig in. Jag stiger in och presenterar mig själv. Efter att jag 

tagit av mig de snöiga ytterkläderna förklarar Maria att jag är den andra på plats för 

dagen och informerar om väsentligheter: ”Du kan lämna din lunch i kylskåpet där i 

köket, där borta är toaletten, på bordet står en lapp med Wi-Fi namnet och lösenordet 

och på andra våningen är telefonrummet, ifall du behöver ringa samtal”. Maria, 

fortsätter med att upprepa att vi håller den första incheckningen runt 9.30 och att hon 

just nu måste ringa några samtal, men att det är fritt fram att slå sig ner och börja 

jobba. Jag tackar och för min lunch in i köket innan jag fortsätter via vardagsrummet 

till matsalen där någon redan sitter vid bordet. Den unga mannen vid bordet stiger upp 

och presenterar sig själv som Nils. Eftersom vi är de enda på plats byter vi några ord 

före vi slår oss ner. Jag förklarar att jag kommer från Helsingfors och är här idag för att 

observera hur ett Hoffice ser ut i Sverige för min magisteravhandling, något han kanske 

känner igen som en D-uppsats. Nils förklarar att det är första gången han deltar på 

Hoffice men att han läst om hur dagen brukar se ut på Hoffices nätsidor och han ser 

fram emot att se hur det är.  

Efter att jag och Nils suttit och arbetat i tystnad för ungefär 10 minuter hör vi dörren 

öppnas. In stiger Emma som skakar hand med oss och presenterar sig själv. Det är klart 

att hon inte vill störa oss mer, så hon gräver fram sin dator och slår sig ner vid samma 
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bord. Ungefär trettio minuter senare hör vi dörren öppnas igen. Den fjärde gästen för 

dagens Hoffice endast nickar och säger hej innan hon slår sig ner på soffan i 

vardagsrummet. Klockan närmar sig 9.30 och vi hör Maria sätta på kaffe- och 

vattenkokaren i köket. En stund senare kommer hon ut ur köket och säger: ”vi kör 

incheckningen om ungefär 2 minuter”. 

Några minuter senare säger Maria att nu är det dags för incheckningen. Alla stiger upp 

och samlas i vardagsrummet, där jag också träffar den fjärde gästen som presenterar 

sig själv som Tia. Maria börjar med att välkomna alla hem till henne idag och förklarar 

att det är tredje gången hon fungerar som Hoffice-värd. Hon förklarar att högst 

antagligen skall ännu åtminstone två personer dyka upp senare under dagen. Hon 

upprepar ännu för alla vad som finns var och säger att hon gärna tar emot förslag om 

hur vi vill ordna dagen, annars följer vi det vanliga ”45 minuter arbete och 15 minuter 

paus” -konceptet. Maria är medveten om att jag kommer från Helsingfors så hon frågar 

mig hur incheckningen brukar se ut i Finland. Jag förklarar att det brukar börja med att 

alla kort presenterar sig själva innan de förklarar vad de önskar få gjort under dagens 

lopp. Tia och Maria nickar och säger att de brukat göra lika under tidigare Hoffice-

evenemang. Maria fortsätter då med att rekommendera att jag börjar. Det passar mig 

bra, så jag börjar med att berätta vem jag är, vad jag studerar, varför jag är här idag och 

vad jag önskar få gjort idag. Jag fortsätter med att fråga alla om jag har lov att använda 

deras förnamn, vad de säger och gör och ta bilder av dem under dagens lopp, eller om 

de önskar hålla sig anonyma? Ingen har problem med det så vi fortsätter till Emma, 

som står bredvid mig.  

Emma förklarar att det är hennes första Hoffice och hon skriver också ett arbete om 

Hoffice. Hon förklarar att hon studerar teknik vid Tekniska Institutet i Stockholm och 

skulle vara intresserad av hur man kunde utveckla tekniken bakom ordnandet av 

Hoffice-evenemangen. Hon fortsätter med att förklara att det hon menar är att 

Facebook kanske inte är det bästa mediet för att ordna Hoffice-evenemang eftersom det 

kräver relativt mycket av värden, så hon hoppas på att hitta ett effektivare sätt att ordna 

evenemangen och för att få fler människor att bli värdar. Emma tillägger att vid sidan 

om studierna designar hon nätsidor och idag hoppas hon att hinna plugga för en kurs 

hon går i skolan, och skriva ner lite observationer hon gör under dagens lopp.  

Efter Emma kommer vi till Nils, som förklarar att han är en egenföretagare och det 

också är hans första Hoffice. Han förklarar att han varit egenföretagare sedan 

september i fjol och jobbat hemifrån sedan dess. Nils fortsätter med att säga att 
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eftersom han redan jobbat så länge hemifrån har han börjat tappa disciplinen och 

inspirationen så nu letar han efter nya sätt att arbeta och är ivrig att se ifall Hoffice är 

något för honom. Nils berättar att han inte skulle ha råd med att hålla ett kontor 

någonstans så därför letar han efter andra billigare alternativ till arbetsplats. 

Då kommer vi till Tia som tydligt är lite äldre än jag, Emma och Nils. Tia förklarar att 

hon är konstnär och att hennes mål idag är att planera vilka gallerier hon skall 

kontakta, hur meddelanden skall se ut och vilka bilder hon skall använda för att bäst 

kunna imponera på galleristerna för att kunna ordna en utställning. Maria berättar att 

Tia är en Hoffice-veteran som varit med i Hoffice-gruppen länge och deltagit och 

ordnat flera evenemang.  

Efter Tia kommer vi tillbaka till Maria som förklarar att hon också är egenföretagare 

och jobbar inom kommunikation. Idag har hon flera telefonmöten hon måste hålla och 

hon måste gå ut på promenad med hunden så hon är inte säker på hur många pauser 

hon kan delta i, men hon välkomnar den som vill att komma ut och rasta hunden. 

Maria fortsätter med att fråga om det finns önskemål om när vi ska hålla lunchen innan 

vi fortsätter med arbetet och vi kommer tillsammans överens om någon tid nära 

klockan 12. Efter det kommer vi överens om att Tia skall hålla koll på tiden och att vi 

håller nästa paus om 45 minuter. Alla går tillbaka till sina arbetsplatser och tystnad 

råder.  
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Under arbetspasset hör vi dörren öppnas. Dagens Hoffice har fått sin femte gäst. Vi hör 

Maria hälsa henne välkommen innan hon i tystnad sätter sig ner. En stund senare hör 

vi Tias alarmklocka ringa. Det är dags för vår första gemensamma paus om man inte 

räknar med incheckningen. Alla förutom Maria samlas igen i vardagsrummet där vi 

träffar den femte gästen som presenterar sig själv som Jenny. Tia frågar Nils hur han 

anser att hans första arbetspass på Hoffice varit och Nils svarar att han varit mycket 

effektivare än han skulle ha varit hemma. För Jennys skull presenterar alla sig kort på 

nytt innan vi förklarar vad vi gjort under det första passet och om vi uppnått våra mål 

för passet. Jag märker genast något som skiljer sig mellan detta Hoffice och Hoffice-

evenemangen i Helsingfors: i Helsingfors var de ”timliga” målen inte lika viktiga. 

Gemensamt är dock att målen medlemmarna delger till varandra är relativt 

svårmätbara och inte så konkreta. 

Alla är ändå nöjda med sig själva och vad de åstadkommit hittills. Då kommer vi till 

Jenny, som förklarar att hon skrivit en bok om ”mindfulness” och säger att hon kan 

tacka Hoffice för att hon blivit klar med boken. Hon förklarar att hon redan skickat in 

manuset till förlaget men ännu vill läsa igenom allting för att vara säker på att det inte 

finns några skrivfel eller andra problem. Efter det föreslår Tia att vi kör med lite motion 

och sträckningar för att få blodet att cirkulera. Hon rekommenderar att alla presenterar 

en rörelse som andra skall upprepa. Hon föreslår också att vi tillägger lite musik och 

öppnar Spotify på sin mobiltelefon. I takt med Bee Gees ”Stayin’ Alive” börjar hon 

dansa omkring och sträcka på sina händer och alla följer med. Med breda leenden 

presenterar alla varsin rörelse eller sträckning medan vi dansar till sången. Efter att 

sången tagit slut föreslår Jenny ännu en rolig rörelse innan vi kommer överens om att 

det är dags att fortsätta arbeta. Alla förklarar vad de tänker jobba med under nästa pass 

och ifall de har några mål. Vi slår igen fast att nästa arbetspass skall vara 45 minuter 

innan alla återvänder till sina arbetsplatser. Under arbetspasset, medan jag skriver ner 

mina observationer, tänker jag på att pausen var ett bra exempel på att även om själva 

värdinnan inte var på plats fungerade gruppen ändå bra. Speciellt Tia och Jenny tog 

kontroll över situationen och pausen gick som den borde göra enligt vanliga Hoffice-

normer. 
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Klockan närmar sig 12 och Tias alarm tjuter igen. Den här gången samlas vi i köket 

efter att Maria rekommenderat att vi äter lunch. Innan vi drar fram matlådorna, samlas 

vi igen i en ring för att gå igenom hur förra arbetspasset varit. Maria förklarar att hon 

blivit färdig med allt telefonjobb och hunnit börja gå igenom fakturor, Nils har fortsatt 

jobba på layouten för första sidan på en nätsida han designar, Jenny har noggrant gått 

igenom flera sidor av sin bok, Tia har fortsatt jobba på e-postmeddelanden hon 

kommer att skicka till konstgallerier. 

Efter rundan ger Maria tips åt Nils om butiker och restauranger i närheten, eftersom 

han inte tagit med något att äta. Resten av oss samlas runt köksbordet och dukar fram 

det vi tagit med oss till lunch. Till skillnad från Hofficen i Helsingfors gör vi inte maten 

tillsammans utan alla har med sig det de vill äta i varsin matlåda, något Maria och Tia 

förklarar att brukar vara kutym på Hoffice-evenemangen de deltagit i.  

Under lunchen diskuterar vi det ena och det andra. Både Emma och jag, som är på 

plats för att göra observationer och anteckningar, är intresserade av att ställa frågor 

gällande Hoffice så diskussionen rör sig mycket kring ämnet. Vi diskuterar bl.a. om hur 

få det är som är villiga att vara värdar eller värdinnor för en Hofficedag och vad som 

kan tänkas vara orsaken till det. Emma säger att enligt hennes beräkningar har endast 
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27 av de 1577 medlemmarna i Stockholms Hoffice-grupp på Facebook hittills själva 

ordnat evenemang. Ingen har ett klart svar om orsaken till problemet men Tia och 

Emma resonerar att det förmodligen kan bero på osäkerhet eller stress. Emma och 

Jenny diskuterar hur det kan vara skrämmande att bjuda in okända människor hem till 

sig, medan Tia och Maria, som båda har erfarenheter av att vara värdinnor, diskuterar 

den osynliga stressen som kommer av att öppna sitt hus för andra människor. Även om 

det absolut inte är ett måste, tänker sig värden att hen måste städa upp innan någon 

kommer på besök. Maria och Tia säger att de lärt sig att sluta stressa efter första 

Hoffice-gången. Ironiskt nog tömmer Maria samtidigt diskmaskinen för att göra plats 

åt disken som hennes gäster precis bidragit med. Jenny deltar i diskussionen med att 

säga att hon gärna skulle ordna Hoffice hemma hos sig, men hennes sambo är den som 

är rädd för att okända människor kommer hem till dem.  

Under den intressanta diskussionen har Nils återvänt med sin lunch. Han sätter sig vid 

köksbordet medan jag styr diskussionen mot frågan om värdskapet har en inverkan på 

ens egen effektivitet, dvs. jobbar de lika effektivt då de är värdar som då de är gäster 

hos någon annan? Både Maria och Tia, som har erfarenheter av både och, säger att de 

inte ser en skillnad. Maria fortsätter dock med att säga att då hon är hemma, tänker 

hon ibland på andra saker som hon borde göra eller sköta om hemma.  

Efter lunchen säger Maria att hon nu ska ut med hunden på en ca 20 minuters 

promenad och säger att vem som helst är välkommen med. Tia bestämmer sig för att gå 

med medan resten fortsätter att arbeta. Vi kommer överens om att först efter att Maria 

och Tia kommit tillbaka håller vi en kort paus för att snabbt gå igenom vad vi vill få 

gjort under nästa arbetspass. Tia och Maria klär på sig och öppnar dörren för att gå ut 

och samtidigt får dagens Hoffice sin sjätte och sista gäst. In kommer Gösta som skakar 

min hand och kort presenterar sig själv. Efter att Tia och Maria gått ut återvänder 

resten till sina platser medan Gösta hittar en plats åt sig själv på soffan i 

vardagsrummet.  

Det tar inte länge förrän Tia och Maria är tillbaka och vi samlas igen i vardagsrummet 

för att gå igenom våra individuella mål för nästa arbetspass. Gösta är inte på plats 

eftersom hans telefon ringt precis före, och han är nu i telefonrummet på andra 

våningen. Efter att alla presenterat sina mål är det dags för nästa 45 minuters 

arbetspass.  



45 

 

 

Tiden flyger iväg medan den vackra vintersolen lyser upp vardagsrummet och 

matsalen. 

 

Plötsligt ringer Tias alarm igen. Jag är inte den enda som är förvånad över att tiden gått 

så snabbt. Nils förklarar att det var som om han var i en annan zon och alla verkar vara 

mycket nöjda med vad de lyckats åstadkomma under det senaste arbetspasset. Maria 

säger att hon gärna fortsätter arbeta och deltar inte i denna paus. Vi frågar henne om 

hon önskar att vi håller pausen i ett annat rum för att inte störa henne, men hon sätter 

på sig sina hörlurar och säger att vi mycket väl kan fortsätta i vardagsrummet. Tia 

frågar Jenny om hon kunde visa några lugna och lätta yoga-rörelser för magen känns 

ännu lite full efter lunchen och det vore bättre att göra några lugnare rörelser denna 

paus. Alla håller med och Jenny tar kontroll över pausen. Noggrant och tydligt visar 

Jenny hur var och en av rörelserna går till innan resten följer efter. 

Dagens näst sista arbetspass närmar sig och efter Jennys korta yoga-lektion går vi igen 

igenom vad vi strävar efter att få gjort innan nästa paus. Gösta, som bl.a. arbetar som 

präst förklarar att han jobbar på en ny bok och fortsätter med att skriva på den, som 

han gjort hittills då han inte talat i telefonen. Resten av gruppen fortsätter också att 

jobba med samma saker som de gjort hittills och delar med varandra konkreta eller 
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mätbara resultat de önskar nå inför nästa paus. Alla återvänder till sina sittplatser och 

sina datorer och plötsligt är det enda som hörs fingrarnas smattrande på 

tangentborden. 

 

Det tar inte länge förrän Tias alarm än en gång ringer. Tiden tycks igen ha gått alldeles 

för snabbt för alla, men samtidigt är var och en igen på mycket gott humör efter ett 

effektivt arbetspass. Vi går snabbt igenom om alla nått sina mål, vilket alla gjort och 

mer. Bl.a. Gösta säger att han kommit mycket längre med sin bok än han tänkt medan 

Emma säger att hon snart läst allt hon behöver inför sin skolkurs. Nils kommenterar att 

han verkligen tycker om det här systemet eftersom han på det sättet jobbar mer 

effektivt och samtidigt lär sig mer om sig själv och hur effektivt han kan jobba. Som 

pausaktivitet visar den energiska och pigga Gösta något han lärde sig idag på 

förmiddagen då han inte ännu var på Hoffice, nämligen den rätta och effektiva tekniken 

att löpa. Vi står i en ring framför Gösta som visar och förklarar vad han lärt sig och 

varför han nu är på så gott humör. I tur och ordning springer vi runt omkring i huset 

medan Gösta ger råd hur vi kunde förbättra hållningen. Ifall någon såg in genom 

fönstret skulle de säkert ha blivit oroliga över vad som är på gång. Men vi lät inte den 

tanken störa oss, utan i stället njöt vi av den absurda situationen och skrattade åt hur 

roligt det kommer att vara nästa gång man går ut och löper.  
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Efter den roliga programpunkten ser vi på klockan som redan är lite över 15.00. Sorgset 

kommer vi överens om att nästa arbetspass blir det sista, eftersom resten av Marias 

familj snart är hemma. Än en gång delar vi målen för det sista passet med varandra och 

återvänder till våra bekanta platser. 

Under det sista passet ringer Göstas telefon och han meddelar att han tyvärr måste 

avsluta för dagen. Han säger att det är tråkigt att han inte kunde vara med längre, men 

dagen hade varit mycket effektiv. Gösta tackar Maria för hennes gästfrihet och säger 

adjö medan resten av oss fortsätter ännu i ungefär en halvtimme i tystnad. Efter att 

klockan är fem före fyra på eftermiddagen, meddelar Maria att dagen närmar sitt slut. 

Gruppen slutför vad de jobbat med, packar ihop sina saker och samlas för en sista gång 

i Marias vardagsrum.  

Tia öppnar diskussionen med att fråga vad Emma och Nils tyckte om sin första Hoffice-

upplevelse. Nils säger att han är mycket imponerad och absolut säkert tänker delta på 

nytt och senare kanske även pröva att vara värd för en dag. Han är dock aningen 

skeptisk om han har tillräckligt med utrymme för att bjuda in många andra, men Tia 

och Maria svarar med att Hoffice sällan arrangeras i lika stora hem som Marias och att 
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gruppen nödvändigtvis inte behöver vara så stor. Emma är också positivt överraskad. 

Hon säger att hon jobbat mycket flitigare än om hon varit hemma ensam. Maria säger 

att hon också är mycket nöjd med det hon fått gjort idag även om hon hamnat att tala i 

telefon och gå ut med hunden så att hon inte kunnat delta i allt gemensamt program. 

Jag är överens om vad alla andra tidigare sagt. Jag förklarar att jag är mycket tacksam 

för möjligheten att ha fått delta på dagens Hoffice och att jag har samlat en stor mängd 

värdefull data för min avhandling. Tia fortsätter med att säga att hon fått gjort allt det 

hon önskade och blev så inspirerad av dagen att hon skapat ett nytt Hoffice-evenemang 

på Facebook för nästa vecka. Jenny skiljer sig inte heller från gruppen. Hon säger att 

efter gårdagen, då hon inte gjort något annat än vilat, känns det skönt att ha fått så 

mycket gjort. I Jennys ögon och kroppsspråk ser man hur hon brinner för Hoffice och 

allt det Hoffice hittills hjälpt henne åstadkomma och det hon ännu hoppas kunna 

åstadkomma med hjälp av Hoffice. Då gästerna rör sig mot tamburen för att klä på sig 

börjar Jenny och Tia redan planera nästa veckas Hoffice tillsammans och det går inte 

att mista sig på hur viktig Hoffice blivit för de två. Inte enbart som en arbetsplats utan 

även som en plattform för social samverkan och gemenskap. Alla tackar vi dagens 

värdinna ännu en gång förrän vi stiger ut i det friska vintervädret. Dagens Hoffice är 

officiellt slut. 

4.2 Ger berättelsen den rätta verklighetsbilden om Hoffice? 

I detta kapitel diskuteras kort om berättelsen ”En dag på Hoffice”, som presenterades i 

förra kapitlet, stämmer överens med resten av observationerna och resultaten, och 

således ifall berättelsen ger en holistisk bild av Hoffice. Berättelsen som presenterades 

är som sagt den enda observationen som ägde rum i Stockholm, medan resten av 

evenemangen jag deltog i hölls i Helsingfors, och därför innehåller mer och större 

skillnader. 

4.2.1 Lunch 

En av de större skillnaderna jag hittade mellan evenemangen som observerades togs 

upp redan i berättelsen, nämligen lunchen. För lunch är Hoffice-användarna i Sverige 

vana vid att hämta med sin egen mat, medan deltagarna i evenemangen i Finland 

brukar göra och äta lunch tillsammans. Det vanligaste sättet var att deltagarna hämtade 

med sig ingredienser för en stor sallad som tillreddes och åts upp tillsammans. Det som 

var intressant var att i förväg hade det inte kommits överens om vem som hämtar vilka 
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ingredienser utan istället annonserade Hoffice-värden på Facebook-evenemangets 

nätsidor såhär:  

Som gemensam lunch ordnar vi en salladsbuffé; ifall du vill delta ta med dig en huvudingrediens 
för salladen (t.ex. huvudsallat, grönkål etc.) och någon sorts tillägg (t.ex. avokado, tomat, bönor 
etc.). 

Det var alltså inte ett måste att delta i den gemensamma lunchen heller, men ifall man 

ville göra det måste man också hämta med sig något. Konstigt nog hamnade vi aldrig i 

en situation där salladen endast skulle ha inkluderat t.ex. isbergssallad och gurka, utan 

buffén var alltid otroligt mångsidig. På ett av evenemangen jag deltog i hade värden 

själv inskaffat alla ingredienser och tog lite betalt för alla som ville delta i lunchen. 

Värden behövde dock inte göra lunchen ensam, under lunchpausen såg vi till att alla 

hjälpte till.  

Deltagarna kommenterade lunchnormerna bl.a. såhär: 

Jag älskar det att vi gör lunchen tillsammans! Under dagens lopp hinner man vanligen ändå inte 
diskutera så mycket med varandra, men eftersom det tar sin stund att förbereda lunchen hinner 
jag också bättre lära känna dem jag arbetar med. (Tanja, Helsingfors) 

Att förbereda lunchen ensam i förväg kan vara stressande för värden som möjligtvis redan 
stressar för att organisera hela evenemanget. Samtidigt kan gästerna känna sig skuldbelastade 
över att de inte hjälpt till tillräckligt. (Sami och Tapio, Helsingfors) 

Jag anser det vara mycket bra att alla har färdigt förberedda luncher för sig själva inför pausen. 
Då får man äta det man vill och det är snabbt och effektivt. (Linda, Stockholm) 

4.2.2 Pauserna 

Något annat som varierar mycket från det ena Hoffice till det andra är pauserna. Att 

arbeta i arbetspass var lika överallt, och arbetspassen och pausernas längd varierade 

inte mycket, men själva pausaktiviteterna kunde vara mycket olika. Gemensamt för 

pauserna var dock att de alltid inkluderade en diskussion om hur det förra arbetspasset 

varit och vad man hade planerat att göra under nästa pass. Något jag dock reflekterade 

över, och det kom även fram i berättelsen, var att målen för dagen (eller nästa 

arbetspass) sällan var konkreta eller mätbara.  

Här är ett kort citat från en Hofficedag i Helsingfors där jag tog upp ämnet: 

Ingen tycks ännu ha bråttom att fortsätta jobba och ingen föreslår någon annan pausaktivitet så 
jag tar upp frågan om vad deltagarna tycker om att deras mål inte är så konkreta eller mätbara? 
En bra öppen diskussion börjar där för- och nackdelarna med konkreta mål förs. Alla anser att 
konkreta mål är absolut en bra sak som hjälper en att vara mer effektiv, men samtidigt har 
många sådana arbetsuppgifter som är svåra att konkretisera eller mäta. Efter diskussionen delar 
Sami och Hanna med sig mer konkreta mål som de hoppas kunna uppnå. 
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Speciellt i Hoffice-evenemangen i Finland beskrev man sällan heller mål man hade 

inför nästa arbetspass. Istället diskuterades mål man hade för hela dagen eller mer 

allmänt vad man tänkt jobba med idag under den första incheckningen då gästerna 

presenterade sig för varandra för första gången 

Som redan kort nämnts var resten av pausaktiviteterna mycket olika och kunde i 

princip inkludera vad som helst. Allmänt kan dock sägas att fysisk motion inte var lika 

vanligt i Hoffice-evenemangen i Finland. I intervjun nämnde Kalle ämnet såhär:  

[...] Oftast ordnas endast ett eller högst två tänjnings- eller motionssessioner per dag, även om 
det är vanligt att stiga upp och rulla på axlarna vid sidan om diskussioner under pausen. 

I mina egna reflektioner kommer det fram att jag alltid kände mig mer energisk efter en 

paus där vi lite rörde på oss. Det behövde inte handla om svåra och tunga rörelser, men 

redan att stiga upp och sträcka på händerna eller nacken fick mig att känna mig bättre 

och mer flitig.  

4.2.3 Arbetsmiljö och arbetsplats 

Gällande arbetsmiljön och själva arbetsplatsen är det också viktigt att inte dra för 

många slutsatser från Marias förtjusande egnahemshus som beskrevs och illustrerades 

i berättelsen. I berättelsen tas redan upp hur Nils kände sig skeptisk i fråga om han 

någonsin kunde ordna ett evenemang eftersom han inte skulle ha plats för så många 

gäster. Huset ger således en vilseledande bild speciellt för sådana som skulle vara 

intresserade att själv ordna ett Hoffice-evenemang. Resten av Hofficedagarna jag 

deltog i och observerade ordnades i våningshus där vi alla oftast jobbade i samma rum 

eller till och med runt samma bord.  

I intervjun med Johanna, beskrev hon sina Hoffice-erfarenheter såhär: 

Jag har jobbat i Hoffice med allt från 2 till 8 människor [...] Det är ingen skillnad hur många som 
är på plats, hur stort huset är, hur mycket plats vi har för våra egna saker eller om vi ens har 
tillgång till Wi-Fi. Så länge vi arbetar tillsammans och följer den vanliga Hoffice-strukturen är vi 
effektiva och har samtidigt roligt. 

Efter allt det jag sett, hört och upplevt på Hoffice har jag svårt att inte hålla med 

Johanna. Även om platsen och människorna runtomkring förändras är strukturen och 

atmosfären på evenemangen ändå den samma. För att bevisa min poäng har jag bifogat 

ett citat från dagboken på den allra första Hofficedagen jag observerade: 
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Då jag skriver detta ser jag mig omkring. Det tredje arbetspasset pågår redan och jag kan inte 
låta bli att le medan jag följer hur flitigt människorna omkring mig arbetar även om 
arbetsplatsen är relativt annorlunda från vad jag är van vid. Anna är insvept i en filt medan hon 
sitter i en fåtölj som ser bekväm ut. På den stora divanen ser Hanna ut att arbeta hårt. På 
divanen har hon spridit ut en del böcker och mycket papper samtidigt som hon håller sin laptop i 
famnen. Jag, Mia, Sami och Tapio sitter vid matbordet som idag fungerar som ett arbetsbord. 
Alla har varsin kaffekopp framför sig och sysslar med det ena och det andra med sina datorer. 
Situationen är svår att beskriva men i rummet tycks flit möta hemtrevnad. 

4.2.4 Hoffice och den Tredje Platsen 

Tidigare i avhandlingen (kapitel 2.2) introducerades teorin och egenskaperna som 

definierar den tredje platsen. Baserat på berättelsen och resten av resultaten som 

presenterats i detta kapitel har jag jämfört ifall egenskaperna som definierar den tredje 

platsen är iakttagbara på Hoffice. Resultaten är visualiserade i tabell 3, men kommer 

att diskuteras närmare först senare i kapitel 5.2. 

Tabell 3 Jämförelse mellan Hoffice och definitionerna för den Tredje platsen 

Egenskap Definition Fyller Hoffice 
denna definition? 

Neutral mark 

Tredje platsen är på neutral mark, där individer 
är fria att komma och gå som de vill med lite 

skyldigheter (obligations) eller komplikationer 
(entanglements) med andra deltagare. 

Ja och nej 

Utjämnare 
Tredje platser är utrymmen där individers sociala 
och ekonomiska status inte har någon betydelse. 

Det krävs ingenting för att bli accepterad. 
Ja 

Kommunikationen är 
den huvudsakliga 

aktiviteten 

På tredje platser är kommunikationen den 
huvudsakliga aktiviteten. Lekfullhet 

(playfulness) och kvickhet (wit) värdesätts av 
alla. 

Nej 

Tillgänglighet och 
tillmötesgående 

Tredje platser måste vara lätta att komma åt och 
kännas tilltalande (accommodating) för dem som 

besöker platsen. 
Ja 

Stamgäster 

Tredje platsen inkluderar stamgäster (regulars) 
som ger platsen dess generella atmosfär, lockar 

nya medlemmar och får dem att känna sig 
bekväma med platsen och människorna. 

Ja 

Låg profil Tredje platser är vanligen hemtrevliga och 
anspråkslösa. Ja 

Lekfull stämning Den allmänna stämningen är lekfull och präglas 
av lättsamhet, verbala ordlekar samt kvickhet. Ja och nej 

Ett hem bortom det 
egna hemmet 

Individerna som använder tredje platsen skall 
känna sig hemma på platsen. Man känner sig 

lugn och varm om hjärtat. 
Ja 
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4.2.5 Sammanfattning: ”Ger berättelsen den rätta verklighetsbilden om 
Hoffice?” 

Mycket kort sammanfattat skulle jag hävda att berättelsen som presenterades i första 

kapitlet av resultaten (5.1) ger en holistisk bild av en vanlig dag på Hoffice. Speciellt 

strukturen för dagen brukade alltid följa samma modell, och personligen kändes det 

mycket lätt att vänja sig vid en arbetsstruktur eller arbetsmodell där man regelbundet 

håller pauser och delar målen och prestationerna med dem man arbetar tillsammans 

med.  

Trots detta är varje Hoffice-evenemang på sitt sätt unikt beroende på utrymmet och 

människorna man arbetar med. Skillnaderna som presenterats i detta kapitel är i 

verkligheten relativt små, och i mina ögon påverkar de mycket litet hur bra man trivs 

och jobbar på Hoffice. 

Avslutningsvis jämfördes också definitionerna på den tredje platsen, som 

introducerades tidigare i avhandlingen, med Hoffice med hjälp av resultaten som 

presenterats i berättelsen och detta kapitel. En utförligare analys och diskussion 

presenteras senare i avhandlingen (kapitel 5.2). 

4.3 Hoffice och välmående 

I detta kapitel presenteras resultaten om hur Hoffice-användarna anser fenomenet 

påverka deras välmående på själva arbetsplatsen (i någons hem) och med deras 

arbetsuppgifter. Frågan hänger tätt ihop med syftet med avhandlingen men är svår att 

svara på endast med hjälp av mina observationer och egna reflektioner. Därför var 

välmående ett viktigt tema för de semi-strukturerade intervjuerna. Det är dock värt att 

påminna läsaren om att resultaten baserar sig endast på sex intervjuer och således är 

svåra att generalisera för alla Hoffice-användare, speciellt eftersom åsikterna kan vara 

mycket subjektiva.  

4.3.1 Frivillighet 

Något Hoffice vill och försöker betona är frivilligheten. Det vill säga ingen borde känna 

sig tvungen att ordna evenemang, ta del av pausaktiviteterna etc. Allmänt fann de som 

intervjuades systemet fungera mycket väl: 
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Ibland känns det som att jag hittat en ny växel (draivi päällä) och jag vill inte sluta jobba för en 
paus. Då viftar jag bara åt de andra att jag vill fortsätta jobba och ingen säger emot. Det sker 
överlag relativt sällan men jag känner mig aldrig skyldig då det händer. (Anna, Helsingfors) 

Ifall jag vill fortsätta jobba över en paus är det inget problem och andras pausprogram stör heller 
sällan mitt arbete [...] det känns också bra att jag kan komma och gå som jag vill enligt min 
tidtabell. Jag behöver alltså inte sitta på plats från nio på morgonen till klockan fyra på 
eftermiddagen, utan kan vid behov säga ”tack och adjö” ifall jag får något brådskande program.  
(Johanna, Stockholm) 

Lyxen att få komma och gå, som Johanna tog upp, är inte nödvändigtvis alltid 

tillgänglig för Hoffice-värden. Men allmänt respekterar gästerna alltid värdens önskan 

om när de får komma och hur länge de får stanna. Under evenemangen jag observerade 

var det överlag mycket sällan jag såg människor komma och gå som på ett café, men 

ifall någon måste åka i förväg var det aldrig någon som protesterade.  

Gradin Franzén önskar dock att frivilligheten kunde betonas även mer och 

kommenterade ämnet såhär: 

Förhoppningsvis kunde vi göra det även lättare att kunna känna den egna viljan. Det som har 
blivit jobbigt för vissa är att de känner att det finns krav på dem att delta i någonting som de själv 
känner att ligger utanför deras komfort-zon [...] En del har kanske känt för att Hoffice varit lite 
flummigt och lite för utmanande på olika sätt. Så trots att man känt att man inte måste vara med 
om man inte vill vara med, så har man känt att man inte riktigt varit inkluderad i gemenskapen. 

Gradin Franzéns kommentar om gemensamma program låter rimlig, speciellt då man 

tänker på de nya medlemmarna som nödvändigtvis inte ännu känner de andra och 

därmed ännu känner sig mer ”utanför”. Men kommentaren stöds inte av resten av mina 

intervjuer. Bl.a. Markus, som hade deltagit i endast ett Hoffice-evenemang före 

intervjun, beskrev sina erfarenheter såhär: 

Jag hade aldrig en känsla av att jag måste göra något jag inte ville. Värden förklarade tydligt 
under den första incheckningen att ifall man inte vill eller kan delta behöver man inte [...] jag 
deltog dock i varje paus eftersom jag ville och det kändes bra att hålla fler andningspauser under 
arbetsdagen än jag är van vid. 

4.3.2 Var som du är 

Hittills har resultaten inte ordentligt presenterat hurdana individer det är som 

egentligen utnyttjar och använder Hoffice. Kort kan jag beskriva att gruppen är mycket 

mångsidig. Största delen av människorna jag träffade på evenemangen var 

egenföretagare eller frilansare och i 30-års ålder. Men även om gruppen i genomsnitt 

bestod mest av unga entreprenörer träffade jag också på bl.a. studeranden och 

pensionärer, fastanställda och t.o.m. arbetslösa, som använde sin tid på Hoffice för att 

söka jobb. Det är alltså inte direkt möjligt att definiera användarna till ”en speciell 

grupp av människor”. Men mångfalden är något jag fann ytterst intressant och 
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underhållande. Hoffice diskriminerar ingen och vem som helst är välkommen att 

arbeta tillsammans i en gemenskap.  

Betydelsen av att få vara sig själv och göra det man vill betonades i flera intervjuer: 

Flera av mina vänner driver med mig om mitt jobb och ser det inte som ”riktigt arbete”. Men på 
Hoffice är alla alltid intresserade av det jag gör och oftast vill de veta mer om det jag just nu 
jobbar med. (Kalle, Helsingfors) 

Det är alltid roligt att höra och diskutera vad de andra arbetar med [...] Även om vi arbetar på 
helt olika saker och på olika områden hittar vi alltid något gemensamt att tala om. (Anna, 
Helsingfors) 

Det är underbart att jag får komma till Hoffice klädd i det jag tycker är bekvämt och jag behöver 
inte oroa mig för hur andra tänker jag ser ut. (Maria, Helsingfors) 

Mina reflektioner efter ett evenemang jag observerat följer samma trend: 

Det var verkligen en intressant grupp som samlades idag [...] I början av morgonen tänkte jag att 
jag inte skulle anpassa mig med de andra eftersom största delen redan kände varandra från förut 
och för att jag är en finlandssvensk Hanken-studerande, vilket flera har fördomar mot. Men jag 
hade helt fel! Redan under första incheckningen var de andra intresserade av det jag studerade 
och talade allmänt och öppet om vad de tycker om Hoffice. Och fastän jag aldrig träffat värden 
tidigare fick han och resten av gruppen mig att känna mig som hemma. 

4.3.3 Gemenskapen 

Gemenskapen på Hoffice är ett tema som redan lyfts fram i resultaten men något jag 

anser förtjänar mer uppmärksamhet. Som bevisats av bl.a. min reflektion i slutet av 

förra kapitlet (4.3.2) är man inte enbart accepterad på Hoffice som sig själv, utan 

gruppen får en att känna sig som en del av ”Hoffice-familjen”. Men gemenskapen inom 

gruppen hjälper inte endast människorna att känna sig som en del av gruppen, Gradin 

Franzén betonar hur viktig gemenskapen också är för välmående:  

För mig personligen var det en enorm skillnad då jag startade Hoffice. Jag tänker just att en av 
grundpelarna är att människorna känner sig bättre när man gör tillsammans. Det är mycket 
lättare att etablera goda vanor om vi gör det tillsammans i en grupp [...] Det finns också 
upplevelser som är mycket svåra att ha om man inte har dem tillsammans med andra. Det är 
sällan man brister ut i skratt då man jobbar ensam vilket också är väldigt viktigt för kroppen, 
men det gör jag varje dag på Hoffice. 

Gradin Franzén är inte den enda som ser gemenskapen som viktig för Hoffice: 

Att vara tillsammans i ett rum med andra som också arbetar får mig att vara mer effektiv. Det 
hjälper mig att förstå att jag är på en arbetsplats och jag måste försöka få något gjort under 
dagen [...] men arbetet är trots allt inte det enda vi gör. Vi har också roligt och försöker hjälpa 
varandra om vi kan. (Kalle, Helsingfors) 

Orsaken till att jag trivs så bra på Hoffice är att jag får möta och arbeta tillsammans med andra 
människor [...] De fem år jag jobbade ensam före jag hittade Hoffice var på många sätt 
deprimerande. Jag hade ingen att tala eller äta lunch tillsammans med, och det var sällan jag 
överhuvudtaget var ute från hemmet. (Johanna, Stockholm) 
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Jag flyttade till Helsingfors för endast några år sedan och på grund av mina arbetsuppgifter har 
jag lite kontakt med andra människor. Men tack vare Hoffice har jag hittat många nya vänner 
som jag har kontakt med även utanför Hoffice (Anna, Helsingfors) 

Baserat på mina egna upplevelser stämmer mina åsikter med det som beskrivits i detta 

kapitel. Det var flera gånger jag brast ut i skratt under en Hofficedag, jag fick nya 

vänner, och allt som allt kände jag mig mer munter och pigg jämfört med arbetsdagar i 

skolan, på biblioteket, hemma etc. Och jag tror att en av de fundamentala orsakerna var 

att jag var omgiven av andra människor som jag också hade tid att umgås med. 

4.3.4 Arbetsstrukturen 

Även före jag närmare började studera hela Hoffice-fenomenet ansåg jag arbetspassen 

och hur dagen är strukturerad vara bland de mest fascinerande koncepten för 

fenomenet. Att arbeta i korta pass, hålla regelbundna gemensamma pauser och dela 

mål med varandra lät som något alldeles unikt.  

Bland Hoffice-användare jag träffade, var alla överens om att konceptet kring 

arbetsstrukturen är vad som definierar Hoffice och får deltagarna att arbeta effektivare 

samt trivas bättre på Hoffice. I berättelsen (4.1) tog bl.a. Nils upp hur han anser sig 

”jobba mer effektivt och samtidigt lär sig mer om sig själv och hur effektivt han kan 

jobba”. I intervjuer beskrev deltagarna sina åsikter om arbetsstrukturen bland annat 

såhär: 

Om jag arbetar ensam hemma är det sällan jag håller några pauser och då jag håller en paus kan 
pausen plötsligt bli för lång så jag tappar motivationen att fortsätta arbeta. Eftersom vi på 
Hoffice håller pauserna tillsammans är det alltid någon som i något skede rekommenderar att vi 
fortsätter jobba och pausen löper inte för långt. (Johanna, Stockholm) 

Att arbeta i korta pass var något alldeles nytt för mig då jag startade på Hoffice. Jag brukade 
tidigare alltid jobba tills jag var utmattad och det märktes också i kvaliteten på mitt arbete [...] 
Efter att jag lärt mig hur viktiga regelbundna pauser är, brukar jag nuförtiden också följa samma 
arbetsstruktur då jag jobbar ensam eller tillsammans med mina vänner. (Maria, Helsingfors) 

Även idén att dela personliga mål med dem man arbetar med fick mycket beröm av de 

Hoffice-användare jag träffade. På ett Hoffice jag besökte sade en gäst såhär: 

Att dela personliga mål med varandra hjälper mig att vara mer effektiv. Men det hjälper mig inte 
enbart att arbeta flitigare utan också att koncentrera mig på en sak åt gången. Det hjälper mig 
såtillvida att hitta en ”riktning” till vad jag skall jobba på nu och här. Då jag sitter ensam hemma 
eller på ett kafé jobbar jag med det ena och det andra och har problem att få något gjort färdigt. 
(Lotta, Helsingfors) 

Mina reflektioner stämmer överlag mycket väl med de kommentarer som redan 

presenterats gällande arbetsstrukturen. Fastän mitt enda mål under dagarna som 

observerades var att skriva anteckningar hjälpte det mig att uttrycka för de andra 



56 

 

 

gästerna vad mitt mål verkligen var och således stödde gruppen ofta min skrivprocess. 

Och som redan nämnts tidigare (i kapitel 4.2.2) fick pauserna och pausaktiviteterna 

mig att känna mer energisk och pigg. Således kändes dagarna också överlag kortare och 

inte så stressfyllda. 

4.3.5 Sammanfattning: ”Hoffice och välmående” 

Detta kapitel beskrev resultaten av hur jag och andra Hoffice-användare anser arbetet 

på Hoffice påverka välmående. Inga individer jag träffade ansåg Hoffice påverka deras 

välmående negativt utan tvärtemot var resultaten mycket positiva. Det vill säga 

användarna ser en stor fördel i att få arbeta på Hoffice jämfört med andra alternativ, 

som t.ex. att arbeta ensam hemma. Resultaten är i och för sig inte överraskande med 

tanke på att de som deltar i Hoffice-evenemang (dvs. de som studerades) är på plats av 

fri vilja, och ifall de inte trivdes eller mådde illa pga. Hoffice skulle de inte vilja delta på 

nytt. Men även bland dem jag träffade som var på sitt allra första Hoffice-evenemang 

(se t.ex. Emma och Nils i kapitel 4.1) tycktes åsikterna stämma överens med resten av 

resultaten som presenterades i detta kapitel.   

4.4 Är Hoffice perfekt? 

Eftersom resultaten som beskrivits hittills huvudsakligen varit positiva kan Hoffice lätt 

börja låta som en utopi. Men är Hoffice perfekt, och således den mest effektiva 

arbetsplatsen för distansarbetare, egenföretagare etc.? I detta kapitel tas de svagheter 

eller problem jag stötte på kring fenomenet upp.  

Till att börja med, vill jag kort påminna om problemet med reliabiliteten av resultaten. 

Som redan diskuterades i metod-kapitlet (3.4), gjorde jag mitt bästa för att hitta 

individer att intervjua som hade haft negativa erfarenheter av Hoffice och bestämt sig 

för att inte komma tillbaka, men hittade inga sådana personer. Således kan det hävdas 

att resultaten endast visar ena sidan av myntet. Jag anser dock att man även kan dra 

slutsatser av det faktum att jag inte hittade personer som inte trivdes, eller hade 

negativa erfarenheter av Hoffice.  

Bland dem jag intervjuade fanns det överhuvudtaget väldigt få kommentarer som var 

negativa, och intressant nog var det grundaren Christofer Gradin Franzén som var mest 

kritisk överlag. Gradin Franzén förklarade att han själv inte varit så aktiv med Hoffice 

under det senaste året, men han är ändå medlem på största delen av Hoffice-grupperna 
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runtomi världen och läser, hör och blir kontaktad ifall någon stöter på problem. 

Därmed går det att säga att han ännu är bland de största experterna på Hoffice och har 

en bra helhetsbild av fenomenet.  

4.4.1 Tillgänglighet och aktivitet 

I intervjun med Gradin Franzén tog han upp bl.a. ett av de få problemen med Hoffice 

som har presenterats hittills: 

Det har varit intressant att följa med i Stockholmsgruppen och iaktta hur situationen förändrats 
[...] Det var verkligt mycket aktivitet då det var kring 200-300 medlemmar i gruppen. Då var det 
många Hoffice varje dag! Sen när medlemsantalet i gruppen växte till över 1000 medlemmar så 
helt plötsligt avtog aktiviteten och ingen ville längre hålla evenemang. Det har kanske och göra 
med att tilliten minskar när mängden människor ökar och man inte kan se hur man är relaterad 
till de andra i gruppen. 

Tillgängligheten till Hoffice-evenemang var som sagt ett av mina största problem under 

datainsamlingen och det berodde på att så få evenemang ordnades och delades på 

gruppens nätsidor.  

Man kan säga att jag aldrig fann ”den ultimata orsaken” till varför aktiviteten och 

antalet evenemang minskat, men jag antar att Gradin Franzén är på rätt spår eftersom 

hans åsikt stöds också av andras kommentarer och min egen analys. Bl.a. i berättelsen 

(kapitel 4.1) diskuterades stressen att ordna ett evenemang om man inte känner till 

dem som bjuds in.  Ifall hela Facebook-gruppen är större, kan man resonera att med en 

högre sannolikhet är personerna som deltar i ens evenemang okända från förut även 

om man redan deltagit i eller ordnat evenemang tidigare.  

I intervjuerna kommenterade deltagarna den minskande aktiviteten bland annat såhär: 

För mig är det lätt att förstå varför människorna inte vill eller vågar ordna evenemang. Alla har 
naturligtvis sina egna personliga orsaker som kan bero på t.ex. att man bor tillsammans med 
andra människor [...] men jag anser att ingen borde känna en skyldighet att ordna evenemang 
heller. (Anna, Helsingfors) 

Själv brukade jag ordna mer evenemang tidigare, men eftersom mina arbetsuppgifter förändrats 
och jag reser mer har jag inte längre lika mycket tid att ordna evenemang [...] för mig har det 
dock aldrig varit ett problem om jag känner dem som kommer eller inte. (Johanna, Stockholm) 
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Angående aktiviteten och lösningar på problemet fortsatte Gradin Franzén ännu såhär:  

Jag har märkt att mindre Hoffice-grupper är mer aktiva. T.ex. mindre småorter i Sverige med 
30-40 medlemmar har tajt samarbete. Det som vi kanske kommer att se mycket mer i framtiden 
är att vi bildar mycket mindre grupper där människor känner tillit, och så att man hittar sätt att 
bjuda in några nya till varje Hoffice, men inte så att man har 10 stycken främlingar varje dag 
hemma hos sig själv [...] En svår fråga som Hoffice nu har är hur Hoffice hittar en balans mellan 
kontinuiteten i en grupp, samtidigt som öppenheten också är något som människor uppskattar. 
Det är fint att bjuda en främling till sig och det är mycket viktigt att få ny input, men om vi bara 
ska ha främlingar som är okända för värden och för varandra då kommer det att bli verkligt 
mycket jobb för den som leder Hoffice. 

Mindre grupper där människor fungerar bra tillsammans och möjligtvis kunde 

samarbeta bättre är överlag något som Gradin Franzén funderat på och planerat för 

Hoffices framtid:  

Det kan ha att göra med geografiska aspekter eller samarbete, dvs. att man kan ha nytta av 
varandra, eller en kombination av båda två. Men det handlar som sagt om att hitta en balans i 
kombinationen mellan den sociala kontinuiteten och öppenheten, för att kunna erbjuda platser 
till främlingar. (Gradin Franzen) 

Angående mindre grupper förklarade en av Hoffice Helsingfors äldre medlemmar för 

mig att några i Helsingforsgruppen redan bildat en mindre grupp på Facebook nämnd 

”Hoffices arbetsgäng” (työporukka), där de kommer överens om tid och plats att arbeta 

tillsammans. Medlemmarna arbetar dock inte alltid hemma hos varandra, utan 

medlemmarna kommer ofta överens om att arbeta tillsammans på allmänna ställen 

som bl.a. bibliotek, caféer eller andra coworking-utrymmen i Helsingfors som 

”Kohtaus” eller ”Think Company”. De följer dock ofta Hoffices arbetsstruktur för att få 

hjälp att vara mer effektiva. En av medlemmarna i gruppen hade nyligen kommenterat 

att det vore bra om de istället för att dela informationen ”internt” skulle dela sina 

planer för hela Hoffice-gruppen i Helsingfors. Därefter har det varit mycket mer liv i 

Hoffice-gruppen för hela Helsingfors, och som en kedjereaktion har mycket fler 

evenemang uppkommit. 

4.4.2 Facebook som plattform för verksamheten 

Ett annat problem jag stötte på angående Hoffice togs också kort upp i berättelsen 

(4.1), nämligen Facebook som plattform för hela verksamheten. I och med att 

medlemsantalet i Hoffices grupper, speciellt i Helsingfors och Stockholm, vuxit så 

kraftigt och grupperna nu består av över 1000 medlemmar var är det inte svårt att se 

varför Facebook inte längre är det mest behändiga verktyget för att driva 

verksamheten. Det har naturligtvis sina fördelar som bl.a. att informationen sprids 
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snabbt och till många, men en del av personerna jag träffade och intervjuade ansåg att 

situationen kunde vara bättre.  

Jag har aldrig varit speciellt förtjust i Facebook och ”evenemang-systemet” som används på 
Facebook. För att organisera ett evenemang som jag kan dela på gruppens nätsidor måste jag 
varje gång fylla på samma information som tidigare. Det tar onödigt mycket tid och känns 
överlag jobbigt. (Johanna, Stockholm) 

Jag ser fördelen med att använda Facebook för att dela informationen om ett evenemang. Det är 
snabbt och effektivt att dela information för hela gruppen. Men det jag anser vara jobbigt är hur 
jag måste ”vakta” evenemanget och deltagarmängden efter att jag delat evenemanget på 
gruppens Facebook-sidor. Så snart som deltagarmängden för evenemanget är fullt, är det jag 
som måste byta informationen i evenemanget till ”Fullbokat”. Det vore mycket lättare för mig om 
Facebook kunde göra det själv då deltagarmängden når begränsningen för hur många gäster jag 
kan ta emot [...] och även efter att jag meddelat att evenemanget är fullbokat, brukar jag få 
meddelanden där folk frågar om det blivit avbokningar eller om de ändå får komma eftersom de 
inte tar mycket plats. Det är både jobbigt och tråkigt att behöva svara på sådana meddelanden. 
(Kalle, Helsingfors) 

Men att utveckla en ny plattform eller applikation för Hoffice är inte så enkelt. Trots 

allt är en av grundpelarna för hela Hoffice-verksamheten att tjänsten är avgiftsfri. Det 

vill säga, det är ingen som tjänar pengar på Hoffice, och det finns inte en ”gemensam 

kassa” som kunde utnyttjas för att finansiera utvecklingen av ett nytt program som 

kunde användas som plattform för verksamheten. Det kommer att krävas fortsatt 

forskning kring utvecklandet av tekniken i framtiden för att kunna presentera idéer på 

hur man effektivare och lättare kunde ordna evenemang och få fler människor 

intresserade av att ordna evenemang. Den forskning som Emma, som tidigare 

presenterades i berättelsen (4.1), gör är ett steg i rätt riktning. 

4.4.3 Vikten av en ledarfigur 

I mina reflektioner hittade jag ett intressant ämne som också är värt att diskutera 

närmare, nämligen hur viktigt det är att någon eller några leder gruppen under dagen. 

Mina reflektioner efter ett Hoffice-evenemang jag observerat löd såhär:  

[...] Det är svårt att förklara vad eller varför, men det känns som om något var helt enkelt ”off” 
med dagens Hoffice. Det kändes mer som om vi hade suttit i ett bibliotek vid samma bord och 
arbetat tillsammans än att det var ett Hoffice-evenemang. Människorna kom och gick, och jag 
träffade nya intressanta personer, precis som jag är van vid, men jag fick aldrig den känslan av 
gemenskap jag hittills känt på alla andra evenemang. Jag är inte säker men jag tror att det kan ha 
berott på att vi inte hade någon klar ledare som drog dagen. Värden var upptagen med sitt eget 
arbete och ingen annan vågade dra på sig ”ledarmanteln”, vilket ledde till att dagen eller 
evenemanget kändes mer pinsam än rolig.  
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Som syns var jag inte vid den tiden ännu alldeles säker på vad som hade varit 

problemet under dagens lopp, men efter att jag analyserat dagboken (eller berättelsen) 

från den dagen närmare kom jag till samma slutsats som presenterades i reflektionen, 

dvs. eftersom ingen tog ansvaret att leda gruppen kändes hela evenemanget och dagen 

diffusa.  

I berättelsen som presenterades tidigare (4.1) förekom en mycket liknande situation 

där Hoffice-värden var upptagen med bl.a. sina egna arbetsuppgifter, och kunde 

såtillvida inte vara lika inblandad i och leda dagen. Men i motsats till evenemanget jag 

reflekterade över i detta kapitel, tog Jenny och Tia på sig rollen som ledare och hjälpte 

till att organisera hela dagen och samtidigt lärde både Nils och Emma, som var på sitt 

allra första Hoffice-evenemang, hur Hoffice vanligen fungerar. Det här hänger också 

ihop med rekommendationerna som presenterades i avhandlingens referensram 

(2.1.4), dvs. värden behöver inte automatiskt vara den som bär ansvaret för tidtagning 

och pausaktiviteter. Mina resultat tyder på att någon av Hoffice-evenemanget deltagare 

behöver axla rollen som ledare. I annat fall riskerar dagen att upplevas som diffus och 

ostrukturerad för deltagarna.  

4.4.4 Sammanfattning: ”Är Hoffice perfekt?” 

Avslutningsvis är det viktigt att notera att Hoffice kanske inte ännu är det absolut bästa 

möjliga hjälpverktyget för arbetsplatslösa individer, men betoning på ordet ännu. I 

intervjun tog Gradin Franzén upp en viktig poäng: 

I median har Hoffice framställts som något mycket större än Hoffice är i verkligheten. Så median 
har sprungit ifrån den verkliga utvecklingen och sen har användare, administratörer, med mera 
kommit lite efter. Jag tror Hoffice ännu håller på att bli till, men median har framställt det som 
något som redan är en färdig rörelse. Det är ju roligare att skriva om något som redan existerar 
och fungerar. 

Det vill säga, det är viktigt att komma ihåg att Hoffice än så länge är ett relativt 

outvecklat koncept. Problemen som bl.a. Facebook som plattform och den minskade 

aktiviteten, som beskrevs i detta kapitel, är möjligtvis endast aktuella tills konceptet 

utvecklas vidare. Och som det visade sig, finns det redan människor som Gradin 

Franzén och Emma (från berättelsen i kapitel 4.1.) som har identifierat problemen, och 

arbetar och utvecklar idéer som kunde lösa problemen. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Målet med denna avhandling var att kasta ljus och bidra till forskningen om coworking 

med en empirisk studie om coworking-fenomenet Hoffice. I denna avhandling gjordes 

detta i form av en etnografisk studie, och fenomenet utforskades med hjälp av 

observationer och intervjuer. Avhandlingens syfte är mer exakt ”att undersöka Hoffice 

och hur detta coworking-fenomen fungerar samt ytterligare hur det påverkar 

arbetstagarnas välmående”. För att uppnå syftet delades undersökningen i två 

huvudsakliga forskningsfrågor: 

• Forskningsfråga 1: Vad är Hoffice?  

Det vill säga kan Hoffice definieras och i så fall hur? Stämmer definitioner och 

jämförelser från litteraturen med den information jag samlat från intervjuer och mina 

egna observationer? Vilka är användarna och aktörerna av Hoffice? Skiljer sig 

evenemangen i Finland och Sverige från varandra? 

• Forskningsfråga 2: Hur påverkar arbetet på Hoffice arbetstagarens 
välmående? 

Det vill säga har Hoffice en inverkan på användarnas välmående och i så fall hurdan? 

Har vissa aspekter av Hoffice en starkare effekt på välmående än andra? 

På basis av det empiriska resultat som presenterades i kapitel 4 kommer denna 

avhandling härnäst att försöka tolka dessa resultat och på så vis besvara de 

ovanstående forskningsfrågorna.  

5.1 Vad är Hoffice? 

Eftersom Hoffice inte vetenskapligt utforskats tidigare var huvudsyftet för denna 

avhandling att undersöka fenomenet närmare och försöka skapa en holistisk bild av 

konceptet. Baserat på resultaten som presenterades i kapitel 4 kan jag bekräfta att 

definitionerna och jämförelserna om Hoffice som presenterades i definitionerna (1.3) 

och referensramen (2.1) stämmer mycket bra överens med vad Hoffice är i 

verkligheten. Det vill säga Hoffice är ett nätverk eller ett community för arbetsplatslösa 

individer och Hoffice är ett coworking-verktyg som hjälper att skapa temporära 

arbetsplatser i varandras hem. Till de viktigaste kännetecknen för Hoffice hör att man 

arbetar i korta arbetspass och ordnar gemensamma pauser samt att man hjälper att 

motivera och stöda varandra för att uppnå sina dagliga mål.  
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Som nämnts i resultaten (4.3.2) är det svårt att definiera Hoffice-användare som en 

specifik grupp av människor. På Hofficedagar, som observerades, träffade jag på bl.a. 

entreprenörer, studeranden, fastanställda och arbetslösa. Överlag bestod gruppen mest 

av unga entreprenörer eller frilansare, men som resultaten bevisade är vem som helst 

välkommen på Hoffice-evenemang. 

I kapitel 4.2 togs skillnader jag fann upp mellan Hoffice-evenemang i Sverige och 

Finland. De största skillnaderna som hittades var hur lunchen ordnas och vad som sker 

under pauserna. Medan man på Hoffice-evenemang i Sverige är vana vid att ta med sig 

sin egen lunch har finländska Hoffice-användare vanan att förbereda en gemensam 

lunch tillsammans. Baserat på det enda Hoffice-evenemanget jag observerade i Sverige 

skulle jag också dra slutsatsen att de individuella timliga målsättningarna mellan 

arbetspassen är vanligare på svenska Hoffice, samt att fysisk motion som pausaktivitet 

är mer sällsynt i finska Hoffice. Allt som allt skiljer sig dock Hoffice-evenemangen 

mycket lite från varandra även om varje evenemang på sitt eget sätt är unik.  

5.2 Hoffice och den Tredje Platsen 

I detta kapitel diskuteras de resultat om jämförelsen mellan Hoffice och definitionerna 

för den tredje platsen som presenterades i tabell 3 (kapitel 4.2.4). Den första 

egenskapen för tredje platsen är neutral mark och jag hävdar att även om Hoffice följer 

definitionerna för denna egenskap för gästerna som deltar i evenemang är Hoffice inte 

på neutral mark för Hoffice-värdarna som organiserar evenemanget. Den andra 

egenskapen är utjämnare och definieras av att vem som helst är accepterad. Jag ser 

Hoffice fylla denna definition mycket väl. Resultaten inkluderade ett helt kapitel (4.3.2) 

om hur vem som helst är välkommen att ta del av Hoffice och hur ingen diskrimineras. 

Den tredje egenskapen är att kommunikation är den huvudsakliga aktiviteten och det 

är den enda egenskapen jag ser att Hoffice definitivt inte uppfyller. Även om 

diskussioner och lekar på pauser hör till Hoffice, är de inte den huvudsakliga 

aktiviteten eftersom människor samlas på Hoffice för att huvudsakligen arbeta. 

Tillgänglighet och tillmötesgående har definierats som den fjärde egenskapen av tredje 

platsen. Jag anser att Hoffice fyller denna definition. Även om själva arbetsplatsen 

kanske förändras beroende på vem som ordnar evenemanget är hemmen lätta att 

komma åt och värden gör hemmen mycket tilltalande. (Moriset 2013, Olderburg 1989) 
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Den femte egenskapen som definierar tredje platsen är att platsen inkluderar 

stamgäster vilka jag hävdar att också är synbara på Hoffice-evenemangen. Åtminstone 

bland de evenemang jag observerade fanns det alltid värdar eller gäster som jag skulle 

titulera ”Hoffice-veteraner”, dvs. medlemmar som deltagit i flera evenemang, lockat 

sina vänner att delta och hjälper nya medlemmar att förstå konceptet och rutinerna. 

Den sjätte egenskapen är låg profil och definieras som att platsen är hemtrevlig och 

anspråkslös. Jag anser att Hoffice även fyller definitionen för denna egenskap eftersom 

platserna jag observerade var vanliga hem. Lekfull stämning är den sjunde egenskapen 

som karaktäriserar den tredje platsen. Fastän Hoffice inkluderar roliga pausaktiviteter 

och den allmänna stämningen överlag inte är så seriös är idén med konceptet ändå att 

hjälpa fokusera på arbetet och största delen av tiden tillbringas i tystnad under 

arbetspassen. Således ser jag att Hoffice visst fyller en del av denna egenskaps 

definitioner men inte är likställd med exempel på andra tredje platser som bl.a. kaféer 

och restauranger. Avslutningsvis ses den tredje platsen som ett hem bortom det egna 

hemmet och definieras som att man skall känna sig hemma på platsen. Det torde inte 

vara en stor överraskning att jag ser Hoffice uppfylla denna definition. I flera av mina 

egna reflektioner (se bl.a. 4.2.3 och 4.3.2) beskrev jag hur jag alltid kände mig som 

hemma på Hofficedagarna som observerades och den generella atmosfären var alltid 

hemtrevlig. (Moriset 2013, Olderburg 1989) 

Teorin om den tredje platsen som presenterats i avhandlingen (2.2) påminner mer om 

en metafor än en längre och mer komplicerad teori. Tidigare har det funnits en strikt 

differens mellan hemmet, kontoret och offentliga mötesplatser, men Hoffice är ett 

exempel på coworking som tar steget mot en starkare koppling mellan dessa platser. 

Den tidigare strikta differensen mellan hem och kontor är inte längre lika strikt och 

Hoffice är ett exempel på en förändring i den urbana strukturen där dessa kan 

samexistera på samma plats. 

5.3 Hoffice och dess inverkan på välmående 

Förutom att allmänt studera vad Hoffice är för något var avhandlingens syfte också att 

undersöka hurdan inverkan Hoffice har på användarnas välmående och ifall vissa 

aspekter av fenomenet har en starkare effekt på välmående än andra. Tidigare i 

avhandlingen (2.3.3) beskrevs hur svårt det är att definiera välmående och för att bättre 

kunna förstå välmåga är det viktigt att mäta den på olika sätt (Ryan & Deci 2001). 

Referensramen presenterade två relativt distinkta, men överlappande, perspektiv och 
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paradigm för empirisk undersökning kring välmående som kretsar kring två olika 

filosofier: hedonism och eudaimonism. 

Ur den hedonistiska synen på välmående skulle jag, baserat på resultaten, argumentera 

att Hoffice erbjuder flera egenskaper som har en positiv inverkan på Hoffice-

användarnas välmående. Hedonism förknippas med subjektivt glädje och som 

argumenterats är glädje inte enbart förenklad till fysisk hedonism, utan kan även 

härledas till strävan att nå sina mål (Diener et al. 1998). Avhandlingen resultat 

bekräftade att en viktig aspekt av Hoffice är att användarna hjälper att motivera och 

stöda varandra för att uppnå sina dagliga mål, och därmed hävdar jag att Hoffice 

tillhandahåller en arbetsmiljö som förbättrar arbetarnas välmående. Arbetsmiljön på 

Hoffice bjuder även på många andra egenskaper som jag anser att frambringar glädje 

och således förbättrar arbetarnas välmåga. Viktigt är bland annat arbetsstrukturen som 

omfattar lättsamma och roliga lekar eller aktiviteter under pauserna mellan 

arbetspassen, som t.ex. löptekniken Gösta lärde i berättelsen (4.1). Som Gradin Franzén 

nämnde (4.3.3) beror dessa trevliga upplevelser till en stor del på att man på Hoffice 

har möjligheten att vara tillsammans med andra människor. Resultaten bevisade också 

hur den positiva och sociala atmosfären eller klimatet inte är beroende av hur många 

som deltar på evenemangen eller var evenemangen tar plats. Det är arbetsstrukturen, 

gemenskapen och de andra medlemmarna som hjälper att skapa en miljö som både har 

en positiv inverkan på välmående och stöder arbetet. 

Jag anser att den arbetsmiljö som är synlig på Hoffice har en positiv inverkan på 

välmående även från den eudaimonistiska synen. Som beskrivits i referensramen har 

den eudaimonistiska forskningen fokuserat på psykologiskt välmående, och en strategi 

som presenterats för att mäta den består av sex aspekter: autonomi, personlig 

utveckling, självacceptans, livsmål, bemästrande och positiv samhörighet (Ryff & Keys 

1995, Ryff & Singer 1998). Avhandlingens resultat bevisar att Hoffice förser sina 

användare med mycket autonomi, positiv samhörighet och till en grad även 

självacceptans och personlig utveckling. I resultaten togs upp hur Hoffice försöker 

betona frivillighet. Det vill säga det är inte obligatoriskt för någon att ordna evenemang, 

ta del av pauserna och det är ingen som vaktar hur länge du är på plats. Således ser jag 

Hoffice förse sina användare med mycket autonomi. Den positiva samhörigheten ser 

jag vara en viktig del av den arbetsmiljö som Hoffice hjälper att skapa och som redan 

tagits upp i detta kapitel. Jag vill dock tillägga att det inte handlar enbart om den 

gemenskap som redan diskuterats, utan en viktig del är också hur vem som helst är 
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välkommen att ta del i Hoffice och att man får vara sig själv. Aspekten av att bli 

accepterad som man är, är något jag ser har en positiv inverkan även på Hoffice-

användarnas självacceptans. I resultaten (4.3.2) citerades Kalle och hur hans vänner 

driver med honom om hans jobb, men på Hoffice träffar han människor som är 

intresserade av det han gör, och jag skulle våga påstå att det hjälper honom att också 

själv acceptera hur intressant hans arbete egentligen är. Utifrån resultaten ser jag att 

Hoffice även kan påverka användarnas personliga utveckling. Bland annat berättelsens 

(4.1) Nils förklarade att arbetsstrukturen på Hoffice hjälpte honom att lära mer om sig 

själv och hur effektivt han kan jobba. 

Som argumenterats i referensramen finns det problem med både de hedonistiska och 

eudaimonistiska synen på välmående, som bl.a. att de eudaimonistiska kriterierna låter 

forskare, i detta fall mig, definiera välmående (Diener et al. 1998). Men avhandlingens 

resultat, som baserar sig på observationer, intervjuer och mina egna reflektioner, tyder 

på att Hoffice som ett koncept och en arbetsplats har en mycket positiv inverkan på 

arbetstagarnas välmående. De använda forskningsmetoderna gör det svårt att mäta om 

vissa aspekter av Hoffice har en större effekt på välmående än andra. Utifrån resultaten 

skulle jag dock hävda att det är gemenskapen, arbetsstrukturen samt den positiva och 

motiverande arbetsmiljön som är nycklarna till att Hoffice-användarna mår och trivs så 

bra på Hoffice. 

5.4 Slutsatser och kontributioner 

Förändringar i teknologin och arbetsmarknaden har lett till att nya arbetsplatser och 

nya sätt att arbeta har introducerats och blivit allt mer vanliga. Bland dessa har 

coworking blivit populär de senaste åren. Basidén för coworking är att fria yrkesutövare 

och de som har möjligheten att själv välja sin arbetsplats arbetar bättre tillsammans än 

de gör ensamma (Spinuzzi 2012). Denna avhandling har presenterat ett nytt empiriskt 

bidrag till coworking benämnt Hoffice. Undersökningens resultat bekräftar att Hoffice 

är en plattform för arbetsplatslösa individer och strävar efter att skapa temporära 

arbetsplatser i varandras hem. Det som karaktäriserar och definierar Hoffice är att man 

arbetar i strukturerade arbetspass, har gemensamma pauser samt att man hjälper att 

motivera och stöda varandra för att uppnå sina dagliga mål. 

Undersökningen påvisade att Hoffice förser arbetstagare med flera egenskaper som 

vanligtvis inte är tillgängliga för t.ex. distansarbetare och frilansare, men som 

förbättrar deras arbetsvälmående och välmående överlag. Resultaten indikerar att 
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gemenskapen, arbetsstrukturen samt den allmänt positiva arbetsmiljön är aspekter av 

Hoffice som medför den största positiva påverkan på välmående. Avsevärt är dock att 

dessa aspekter inte är exklusiva för Hoffice och att man arbetar i någons hem. 

Arbetsstukturen, gemensamma pausaktiviteter och att man beskriver sina dagliga och 

timliga mål kan tillämpas var som helst där man arbetar tillsammans med andra 

människor.  

Avhandlingen fann också flera egenskaper av Hoffice att stämma överens med 

Oldenburgs teori om den tredje platsen. Som argumenterats är den tidigare strikta 

differensen mellan hemmet, kontoret och offentliga mötesplatser inte längre lika strikt 

och Hoffice som ett coworking-fenomen är ett exempel på förändringen i den urbana 

strukturen.  

Resultaten tyder på att även om Hoffice har flera fördelar är konceptet inte helt perfekt. 

Undersökningen fann att den explosionsartade tillväxten och ökade användarmängden 

i Helsingfors och Stockholm har lett till att tillgängligheten inte hunnit ikapp samt att 

Facebook som en plattform för verksamheten inte längre fungerar så bra. Mina egna 

reflektioner indikerar också på att ifall Hoffice-evenemangen inte har en ledarfigur som 

hjälper att styra och organisera dagen, finns risken att hela Hofficedagen faller 

samman. Men som nämnts är Hoffice ännu ett ungt koncept och håller på att bli till, 

och det finns redan människor som arbetar och utvecklar idéer som kunde lösa 

problemen. 

5.5 Resultatens tillförlitlighet och kritik 

I detta kapitel reflekteras över avhandlingens tillförlitlighet samt luckor och problem 

med metodiken kritiseras. Kriterierna för tillförlitlighet i en kvalitativ forskning är: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelsebarhet (Bryman 2011:352).  

Vad gäller trovärdighet har jag strävat att inkludera tillräckligt mycket av 

informanternas egna berättelser och åsikter för att på det sättet ge läsarna möjlighet att 

själva avgöra om de tror på mina tolkningar eller inte. Observationer, som berättelsen 

inkluderad i kapitel 4.1, och personliga reflektioner jämfördes och bekräftades med 

hjälp av intervjuer, och avhandlingen beskrev utförligt bl.a. datainsamlingen och 

analysprocessen i kapitel 3. Avhandlingens överförbarhet kan kritiseras hårdare. Att 

generalisera och tolka resultat från endast fem Hofficedagar som observerades och allt 

som allt sex intervjuer är värt att kritisera, eftersom etnografier i vissa fall kan kräva ett 
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långsiktigt engagemang på tom. flera veckor (Hammersley & Atkinson 2007). Att 

endast en av observationerna tog plats i Stockholm ifrågasätter om resultaten ger en 

rätt bild om Hoffice i Sverige. Faktumet att jag aldrig fick tag på informanter som hade 

haft negativa erfarenheter av Hoffice och inte kommit tillbaka, lämnar ett gap i 

forskningen. Jag hävdar dock att resultaten, som presenterades i form av 

observationer, reflektioner och citat från intervjuer, förstärker varandra och är 

jämförbara med de relevanta källor och material som funnits tillgängliga om Hoffice. 

Som argumenterats är forskningen inom coworking och speciellt Hoffice ännu ung och 

ofullständig, men jag ser denna avhandling vara ett bidrag till forskningslitteratur om 

coworking och vågar anta att resultaten är överfarbara till coworking och 

arbetsvälmående.  

Avhandlingen pålitlighet har jag försökt öka genom att under hela arbetets gång samla 

och spara relevant data som dykt upp, presenterat delar av avhandlingen för min 

handledare och andra studerande på Hanken, samt haft utomstående hjälp i 

översättningsarbetet. Angående avhandlingens bekräftelsebarhet hade jag, som redan 

nämnts i början på avhandlingen, en mycket mager förförståelse om Hoffice-konceptet 

före jag började min egen forskningsprocess. Under skrivprocessen fick jag också 

mycket utomstående hjälp av människor som var obekanta med Hoffice från förut för 

att försäkra att texten var objektiv och begripbar. Såtillvida anser jag att denna 

avhandling är tillförlitlig, men avhandlingens tillförlitlighet kunde ha förstärkts vidare 

med hjälp av fler observationer och intervjuer. 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom Hoffice hittills varit ett så svagt utforskat område finns en mängd olika 

intressanta områden tillgängliga för fortsatt forskning. Resultaten av denna 

undersökning upptäckte att Hoffice har en positiv inverkan på användarnas välmående, 

men ett annat intressant tema för fortsatt forskning kunde vara Hoffices koppling till 

motivation. Trots allt är en av grundidéerna med att man beskriver sina dagliga och 

timliga mål att stärka och öka arbetsmotivationen. Man vill kunna bevisa för dem som 

är på plats såväl för sig själv att man får något gjort under dagen. Denna aspekt av 

Hoffice beskrevs mycket kortfattat i denna avhandling och representerar således ett 

intressant tema för fortsatt forskning inom Hoffice. 
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Som redan nämnts är de normer som tillämpas på Hoffice, som att arbeta i korta 

arbetspass och målsättningarna, inte exklusivt knutna till att man är hemma hos 

någon. En idé för fortsatt forskning kunde vara att undersöka och jämföra hur väl dessa 

aspekter av Hoffice fungerar i en annorlunda arbetsmiljö, som t.ex. på ett vanligt 

kontor eller andra coworking-utrymmen. Normerna är naturligtvis inte användbara på 

varenda en arbetsplats, som t.ex. i ett sjukhus, men baserat på resultaten av denna 

avhandling kunde normerna ha en positiv effekt på arbetsplatsen och de anställdas 

välmående. 

En av avhandlingens största svagheter är som sagt att jag aldrig fick tag på personer 

som varit missnöjda med Hoffice. Således är ett naturligt förslag för fortsatt forskning 

att försöka hitta sådana personer och undersöka varför de varit missnöjda. Men som 

argumenterats kan man också dra slutsatser av att jag aldrig fick tag på sådana 

personer. Det kan t.ex. bero på att det är en viss sorts människor som söker sig till och 

trivs bättre på Hoffice. Denna avhandling iakttog och undersökte inte noggrannare 

Hoffice-användarnas personligheter, men en hypotes är att dessa personer är mer 

utåtriktade och öppna för att pröva nya saker och träffa nya okända personer. Således 

är en rekommendation för fortsatt forskning att också närmare undersöka hurdana 

personligheter det är som söker sig till Hoffice. 
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BILAGA 1 REKOMMENDATIONER FÖR ATT LEDA EN DAG PÅ 
HOFFICE 

Lista på rekommendationer för att hjälpa leda en Hofficedag baserat på 
Hoffices nätsidor: 

1) Inför start kan du välja att låta dagen börja med en stunds ”mindfulness” med t.ex. 
meditation. 

2) Förklara för dem som är nya hur en Hofficedag fungerar. 

3) Gör dagens första runda, där alla säger sina namn, vad de sysslar med (kortfattat) 
och vad de hoppas hinna med under dagen. Det behöver inte vara storstilade mål 
utan kan handla om att rensa mejlkorgen eller läsa något för nöjes skull. Nu kan de 
som vill nämna något som blir värt att fira i slutet av dagen om de hinner klart. Gör 
en ny runda där alla berättar vad de tänker göra under det första arbetspasset. 

4) Starta timern, och låt tystnad råda.  

5) Deltagarna kan använda evenemangets kommentarsfält på Facebook för att föreslå 
pausaktiviteter eller för att kommunicera med varandra. 

6) Efter 43 minuter, berätta att det är 2 minuter kvar så att man får en chans att ”gå 
ur” det man håller på med eller signalera att man vill fortsätta i sitt flow utan att 
delta i pausen. 

7) När klockan ringer efter 45 minuter, låt alla göra en runda med vad de hunnit med 
det senaste passet. Fira tillsammans om någon lyckats bli klar med något. 

8) Ange hur länge pausen ska pågå – 5, 10 eller 15 minuter – och bestäm tillsammans 
vad ni vill ha för pausaktivitet och vem som ska leda den. Exempel på pauslekar är 
olika stretchrörelser, kontaktlekar, dans eller stillhetsövningar. 

9) Inför nästa 45-minuters arbetspass, gör en ny runda med vad alla tänker hinna 
med. Upprepa strukturen och bestäm tillsammans när ni vill ha lunch och vilket 
som blir sista passet för dagen. 

10) I en avslutande runda gör ni check-out, säger något om hur dagen varit och firar 
dem som kommit i mål. 

Källa: Hoffice 2015b 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE JAAKKO BLOMBERG 

Hoffice haastattelu – Jaakko Blomberg – 1.10 Helsinki 

Johdanto:  

• Kerro haastateltavalle hieman itsestäsi ja tavoitteistasi 

• Kiitä haastateltavaa siitä, että hän on suostunut haastatteluun ja varmista 
ettei hänellä ole muita kiireitä haastattelun jälkeen  

• Voinko käyttää ja lainata asioita joita sanot pro gradu työssäni? 

• Saanko käyttää nimeäsi vai haluaisitko mieluummin pysyä anonyymina? 

• Sinulla on lupa keskeyttää minut milloin tahansa mikäli et halua puhua 
aiheesta ja haluat että siirrymme eteenpäin! 

Aihe Kysymykset Tavoite 

Hofficen alku 1) Voisitko kertoa hieman itsestäsi, yleisesti 
Hofficesta ja omasta 
suhteestasi/roolistasi Hofficeen? 

2) Oletko ollut Hofficessa mukana alusta 
alkaen vai milloin ja miten liityit Hoffice 
ryhmään? 

3) Mikäli tiedät, mistä ja kenen avulla 
Hoffice Helsinki -ryhmä sai alkunsa? 

Avata haastattelu ja 
oppia tuntemaan 
haastateltava 

Oppia lisää Hofficesta 

Ymmärtää miten 
Hoffice Helsinki sai 
alkunsa 

Hoffice 
tänään 

4) Miten usein arvioisit että Hoffice 
tapahtumia järjestetään Helsingissä? 
Tapahtuuko kaikki Facebookin avulla? 

5) Hoffice Helsinki ryhmällä on useampi 
ylläpitäjä. Tunnetteko kaikki toisenne ja 
onko teillä eri vastuualueita? 

6) Miten ryhmän käyttäjämäärä ja 
tapahtumat ovat muuttuneet sitten alun? 

7) Mitä sinä tai muut ryhmän ylläpitäjät 
olette tehneet jotta tähän on päästy? 

8) Oletteko yhteyksissä tai tekemisissä 
muiden Hoffice-ryhmien kanssa? (esim. 
Tukholma?) Miten? 

Ymmärtää miten ja 
miksi on kehittynyt  

Oppia tarkemmin 
kuinka Hofficea 
johdetaan  

Käyttäjät 9) Ketkä ovat Hofficen käyttäjiä? 
(opiskelijoita, yrittäjiä, freelancereita?) 

Oppia lisää Hofficen 
käyttäjistä 



78 

 

 

 

10) Ketkä pääosin järjestävät Hoffice-
tapahtumia? (Ovatko muut kuin 
ylläpitäjät innostuneet järjestämään 
Hoffice-tapahtumia?) 

11) Oletko huomannut käyttäjissä 
huomattavia yhtenäisyyksiä tai eroja? 

12) Oletteko saaneet palautetta käyttäjiltä? 
Millaista? 

 

Ymmärtää mikä tekee 
Hofficesta suositun  

Tulevaisuus 
ja lopetus 

13) Näetkö Hofficessa kehittämisen varaa? 
Mitä? 

14) Onko Hoffice Helsinki ryhmällä tai 
sinulla tavoitteita tai suunnitelmia 
tulevaisuudelle? 

15) (Mikäli on, miten pyritte saavuttamaan 
tavoitteenne?) 

16) Jäikö minulta jotain tärkeää kysymättä? 
Olisiko sinulla vielä jotain lisättävää? 
Sana on vapaa! 

Oppia jos Hofficella on 
kehityssuunnitelmia 

Ymmärtää mihin 
Hoffice toivoo 
kehittyvänsä 

Antaa haastateltavalle 
mahdollisuus antaa 
lisäkommentteja 
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE FÖR SVENSKA HOFFICE-MEDLEMMAR 

Introduktion:  

• Ge deltagaren en översikt av projektet och förklara syftet med intervjun 

• Tacka personen för att vara tillgänglig för intervjun och försäkra att 
deltagaren har tid för intervjun 

• Har jag lov att använda och citera det du säger i min avhandling/uppsats? 

• Får jag skriva citat där jag använder ditt namn eller skulle du hellre önska 
vara anonym? 

• Du har lov att avbryta mig när som helst ifall något annat viktigt dyker upp, 
du inte vill tala om ämnet eller annars vill fortsätta framåt! 

Tema Frågor Mål 

Bakgrund 1) Kunde du berätta lite om dig själv: 
vad arbetar du med och hur länge har 
du varit medlem i Hoffice? 

2) Hur fick du höra om Hoffice och vad 
fick dig att villa bli medlem? 

Öppna intervjun  

Samla 
bakgrundsinformation 

 

Hoffice 3) Hur skulle du definiera eller förklara 
Hoffice och varför? 

4) Vad betyder Hoffice för dig och vad 
uppskattar du mest av Hoffice? 

5) Har du någon favorit Hoffice-
upplevelse? 

6) Ser du några problem med Hoffice? 
Vilka? 

7) Har du hört om människor som 
prövat på Hoffice, men aldrig kommit 
tillbaka? I så fall, har du fått höra 
varför de kanske inte villat komma 
tillbaka? 

Få en bild av hur Hoffice-
användare ser fenomenet 

Undersöka för- och 
nackdelar med Hoffice 

Försöka hitta en person att 
intervjua som inte varit 
nöjd med Hoffice 

Hoffice och 
välmående 

8) Tycker du att Hoffice har en inverkan 
på arbetsvälmående och välmående 
överlag? 

9) (Hur påverkar eller hur har Hoffice 
påverkat ditt eget välmående?) 

 

Undersöka om det finns 
en koppling mellan 
Hoffice och välmående 
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10) Finns det något du ser att Hoffice 
inte tar i beaktande gällande Hoffice-
värdarnas och -medlemmarnas 
välmående? 

Avslutning 11) Tror du att du fortsätter vara en 
medlem av Hoffice även i framtiden? 
Varför/varför inte? 

12) Finns det något viktigt jag glömt att 
fråga eller har du något annat att 
tillägga? Ordet är fritt! 

Ge intervjudeltagaren 
möjligheten att ge 
slutkommentarer 
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BILAGA 4 INTERVJUGUIDE FÖR FINSKA HOFFICE-MEDLEMMAR 

Johdanto:  

• Kerro haastateltavalle yleiskatsaus projektista ja haastattelun tavoitteesta 

• Kiitä haastateltavaa siitä, että hän on suostunut haastatteluun ja varmista 
ettei hänellä ole muita kiireitä haastattelun jälkeen  

• Voinko käyttää ja lainata asioita joita sanot pro gradu työssäni? 

• Saanko käyttää nimeäsi vai haluaisitko mieluummin pysyä anonyymina? 

• Sinulla on lupa keskeyttää minut milloin tahansa mikäli et halua puhua 
aiheesta ja haluat että siirrymme eteenpäin! 

Aihe Kysymykset Tavoite 

Tausta 1) Kertoisitko hieman itsestäsi: mitä 
työskentelet ja kuinka pitkään olet 
ollut Hoffice-jäsenenä? 

2) Miten kuulit Hofficesta ja mikä sai 
sinut liittymään ryhmään? 

Avata haastattelu  

Kerätä taustatietoa 

 

Hoffice 3) Miten määrittelisit tai selittäisit 
Hofficen ja miksi? 

4) Mitä Hoffice merkitsee sinulle ja mitä 
arvostat eniten Hofficessa? 

5) Onko sinulla mitään suosikki 
Hoffice-kokemusta? 

6) Näetkö Hofficessa ongelmia? Mitä?  

7) Oletko kuullut ihmisistä jotka ovat 
kokeilleet Hofficea mutta eivät ole 
palanneet takaisin? Siinä 
tapauksessa, oletko kuullut miksi he 
eivät ole palanneet? 

Saada kuva siitä miten 
Hoffice-käyttäjät näkevät 
ilmiön 

Tutkia Hofficen etuja ja 
haittoja 

Löytää haastateltavaksi 
henkilö, joka ei ollut 
tyytyväinen Hofficeen  

Hoffice ja 
hyvinvointi 

8) Näetko Hofficella olevan vaikutusta 
työhyvinvointiin ja hyvinvointiin 
yleisesti?  

9) (Kuinka Hoffice vaikuttaa tai on 
vaikuttanut sinun hyvinvointiisi?)  

10) Näetkö jotain mitä Hoffice ei ota 
huomioon liittyen Hoffice isäntien ja 
jäsenien hyvinvointiin? 

Tutkia mikäli Hofficella on 
kytköksiä hyvinvointiin  
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Lopetus 11) Uskotko olevasi Hoffice-jäsenenä 
myös tulevaisuudessa? Miksi/miksi 
ei? 

12) Jäikö minulta jotain tärkeää 
kysymättä tai olisiko sinulla vielä 
jotain lisättävää? Sana on vapaa!  

Antaa haastateltavalle 
mahdollisuus antaa 
lisäkommentteja 
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BILAGA 5 INTERVJUGUIDE CHRISTOFER GRADIN FRANZÉN 

Hoffice intervju – Christofer Gradin Franzén – 10.2.2016 via Skype 

Introduktion:  

• Ge deltagaren en översikt av projektet och förklara syftet med intervjun 

• Tacka personen för att vara tillgänglig för intervjun och försäkra att 
deltagaren har tid för intervjun 

• Har jag lov att använda och citera det du säger i min avhandling/uppsats? 

• Får jag skriva citat där jag använder ditt hela namn eller skulle du hellre 
önska vara anonym? 

• Du har lov att avbryta mig när som helst ifall något annat viktigt dyker upp, 
du inte vill tala om ämnet eller annars vill fortsätta framåt! 

Tema Frågor Mål 

Bakgrund 1) Kunde du berätta lite om dig själv: 
vad sysslar du med nu för tiden och 
vad är din roll eller ditt förhållande 
med Hoffice numera? 

2) Kunde du berätta kort om Hoffices 
begynnelse? Med tanke på att jag läst 
artikeln som kan hittas på Hoffices 
webbsidor, är det något väsentligt 
artikeln lämnar ut? 

Öppna intervjun  

Samla 
bakgrundsinformation 

Försäkra att 
informationen på Hoffices 
nätsidor stämmer 

Hoffice idag 3) Hur skulle du idag definiera Hoffice? 

4) Hur skulle du se att Hoffice vuxit 
under de senaste åren (både i Sverige 
och internationellt)? Är det något 
speciellt du har identifierat att vara 
orsaken till att Hoffice vuxit så 
kraftigt och blivit mer populär sedan 
början? 

5) Hoffice har som du säkert vet redan 
spridits internationellt. Är du eller 
någon annan du känner i kontakt 
med andra grupper runt omkring 
världen och hur?  

 

 

Få en bättre bild av hur 
Hoffice ser ut och fungerar 
idag 

Försöka hitta en person att 
intervjua som inte varit 
nöjd med Hoffice 
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6) Hur skulle du se att Hoffice annars 
förändrats sedan början? Har mycket 
överhuvudtaget förändrats och i så 
fall att något förändrats vad och 
varför?  

7) Är någon annan än du numera 
ansvarig för gruppen på Facebook, 
hemsidorna etc. eller ser du att 
gruppen fungerar relativt bra utan att 
någon desto mer styr allting?  

8) Har du hört om människor som 
prövat på Hoffice, men aldrig kommit 
tillbaka? I så fall, har du fått höra 
varför de kanske inte villat komma 
tillbaka? 

Hoffice och 
välmående 

9) Tycker du att Hoffice har en 
påverkan på arbetsvälmående och 
välmående överlag? 

10) Finns det något du kanske ser att 
Hoffice inte beaktar gällande Hoffice-
värdarnas och deltagarnas 
välmående? 

Undersöka om det finns 
en koppling mellan 
Hoffice och välmående 

Framtidens 
Hoffice 

11) Ser du rum för utveckling då det 
kommer till Hoffice? Vad? 

12) Har Hoffice eller du mål eller andra 
planer för framtiden? Vad? 

Lära om Hoffices 
utvecklingsplaner 

Avslutning 13) Finns det något viktigt jag glömt att 
fråga eller har du något annat att 
tillägga? Ordet är fritt! 

Ge intervjudeltagaren 
möjligheten att ge 
slutkommentarer 

 


