EKONOMI OCH SAMHÄLLE
Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan
Publications of the Swedish School of Economics
and Business Administration

Nr 119

MARIA ÖSTERÅKER

ARBETSPLATSENS BETYDELSE
- FRÅN SJÄLVKLARHET TILL MEDVETENHET

The Meaning of the Workplace
With an English Summary

Helsingfors 2003

Arbetsplatsens betydelse – från självklarhet till medvetenhet
The Meaning of the Workplace
Nyckelord: Arbetsplats, arbete, plats, distansarbete, fenomenologi, fenomenografi,
intervjuteknik, stimuluskort, kvalitativ forskning

© Svenska handelshögskolan & Maria Österåker

Maria Österåker
Institutionen för företagsledning och organisation
Svenska handelshögskolan
PB 287
65101 Vasa, Finland

Distributör:
Biblioteket
Svenska handelshögskolan
PB 479
00101 Helsingfors, Finland
Telefon: +358-9-431 33 376, +358-9-431 33 265
Fax: +358-9-431 33 425
E-post: publ@hanken.fi
http://www.hanken.fi/hanken/sve/page1579.php

ISBN 951-555-792-5 (tryckt)
ISBN 951-555-793-3 (PDF)
ISSN 0424-7256
Yliopistopaino, Helsingfors 2003
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För alla skratt och tårar...
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Sören för att du har låtit mig upptäcka och färdas min egen väg och för att du har ordnat
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Frenckells stipendiefond och Kyösti Haatajas stipendiefond.
Med mig på resan har jag haft förmånen att ha ett otroligt trevligt resesällskap. Jag vill
främst tacka mina nära vänner Tua Haldin-Herrgård (för alla tordyvlar, svarta viner och
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att skratta skall ha ett stort tack.
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Jag vill tacka Professor Michael Uljens för att han tagit sig tid att förklara
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Professor Torbjörn Stjernberg och Ulla Johansson har gjort det stora arbetet som en
förhandsgranskning innebär. Jag tackar er för att ni åtog er uppdraget och därmed lät
mig ta del av er expertis. Mitt stora tack vill jag även ge till min gränslösa, virtuella vän
Per Gustafson. Du har varit ett stort stöd och jag hoppas att alla skulle hitta någon som
du ”out there”. Det var du som fick mig att ta det största steget av alla, nämligen att
våga sätta punkt. Tack för dina kommentarer, för din tid och inte minst för
reseprovianten. Tack även till Bodil Haagensen och Dino Cascarino som språkgranskat
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1 ARBETSPLATSENS BETYDELSE –FRÅN
SJÄLVKLARHET TILL MEDVETENHET
Wittgenstein skriver i Tractatus Logo-Philosophicus (1922: 6.44): ”Not how the world
is, is the mystical, but that it is”. Tanken bakom mitt arbete har inte varit en undran över
hur arbetsplatsen är, utan att den är. Mitt huvudsakliga intresse är inte hur arbetsplatsen
är utformad utan att den överhuvudtaget är en plats.
We usually take the obvious for granted. We store it in the back of our minds until its existence is
threatened or its use impaired. Then we pluck, from the back shelf of our consciousness, our
awareness of its value, often its essential contribution to some activity...With the exception of a
few professionals whose identity is defined by an interest in the nature, quality, and creation of
our physical surroundings, the very pervasiveness of our physical surroundings typically masks
its importance. (Becker, 1981:1)

Rosita går till arbetet för att arbeta. Anne går till arbetet för att arbeta. Maqsood går till
arbetet för att arbeta. Annika går till arbetet för att arbeta. Conny börjar arbeta, men han
stannar hemma. I vårt samhälle ses det som självklart att gå till arbetet för att arbeta, att
fysiskt förflytta sig till en plats där aktiviteten utförs. Ingen ifrågasätter att Rosita, Anne,
Maqsood och Annika tillbringar dagen på en arbetsplats. Detta trots att man många
gånger inte känner till huruvida de utför aktiviteten arbete eller inte. De tillbringar
dagen på en traditionell, fysisk arbetsplats – en plats som existerar för ändamålet arbete
och som är fylld med fysiska attribut som förknippas med arbete. Den traditionella,
fysiska arbetsplatsen kräver även en fysisk förflyttning från den plats där man tillbringar
tiden utanför arbetet. Conny utför sina arbetsuppgifter på en fysisk plats. Trots detta är
det få som uppfattar att han tillbringar tiden på en arbetsplats – han är hemma. Vad är
det som bestämmer arbetsplatsen, är det platsens utseende, aktiviteten på platsen eller
våra tankar kring platsen? Eller är det något annat? Upplever arbetstagaren att platsen
betyder något för dem? Föredrar Rosita att utföra arbetet på arbetsplatsen istället för
utanför den? Om så är fallet, vilka betydelser är knutna till det faktum att arbetet för
henne sker på en traditionell arbetsplats? Hur upplever Conny sin arbetsplats? Upplever
han att han har en arbetsplats, ett arbete eller en ställning som arbetstagare? Den
slutliga frågan blir: Vad är arbetsplatsens betydelse? Vad betyder arbetsplatsen för
arbetstagaren?
Engström & Johanson beskriver den nya ekonomin som mobil. Genom att utnyttja
informationsteknologin kan företag frigöra sin verksamhet från fasta, bestämda platser
där verksamheter skall bedrivas och arbete utföras. Den mobila ekonomin innebär att
företaget ges betydande möjligheter till flexibilitet i rummet (Engström & Johanson,
2000:20). Den snabba informationsteknologiska utvecklingen gör att man kan
ifrågasätta huruvida dagens traditionella arbetsplatser med dess fysiska attribut
överhuvudtaget behövs (Kleeman 1986; Mazzi 1996). Engström & Johanson (1998)
talar om ’telepresence’ och pekar på möjligheten att delta i aktiviteter på en plats utan
att för den skull vara fysiskt närvarande på platsen. Som arbetstagare skulle vi således
kunna utföra vårt arbete utan att fysiskt närvara på arbetsplatsen, exempelvis genom att
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arbeta hemma1. I en situation där individen behåller arbetet som aktivitet men förlorar
sin kontakt med den traditionella arbetsplatsen (blir arbetsplatslös) uppstår behovet av
att veta om man samtidigt förlorar något betydelsefullt. Bör värden överföras från den
traditionella arbetsplatsen till arbete under mera virtuella och gränslösa villkor och i så
fall vilka? Denna fråga kan enbart besvaras genom att studera den betydelse
arbetstagaren ger åt sin arbetsplats, i detta fall ett traditionellt kontor. Larsson (1994)
talar om heuristisk kvalitet. Med detta avser han studiens förmåga att få oss att se någon
aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. Kunskapstillskottet blir att utgående från studiens
kvalitativa analys i andra situationer kunna upptäcka relevansen av studiens gestaltning
och se på det aktuella fallet med nya ögon. Den heuristiska kvalitet som denna studie
eftersträvar är att självklarheten i arbetsplatsens betydelse skall övergå i en medvetenhet
och att denna medvetenhet skall underlätta vårt tänkande om arbetsplatser och
arbetsplatsers utformning. Forskningsproblemet för denna studie visualiseras i figur 1.

Figur 1. Studiens problemformulering

Arbetsplatsen = självklarhet
Förändring
Arbetsplatsen ≠ självklarhet

Arbetsplatsens betydelse = ?

Arbetsplatsen har i tidigare forskning behandlats som en självklarhet. Att platsen är
fysisk godtas utan svar på frågan varför. Förändringar i samhället, såsom exempelvis
IT-utvecklingen, leder emellertid till att platsen inte längre kan ses som självklar.
Exempelvis arbetet som aktivitet kan utföras på en plats som traditionellt inte ses som
en arbetsplats för andra än för individen själv. Exempel på detta är distansarbete
hemma. I och med detta föds ett intresse för att kunna besvara frågor kring den rumsliga
betydelse arbetsplatsen har i traditionell bemärkelse. Vad är arbetsplatsens rumsliga
betydelse för de arbetstagare som besitter den? På samma gång kan man omvänt ställa
sig frågan, vad saknar en arbetstagare som förlorat arbetsplatsen?
Om man strävar efter att frångå någonting bör man veta dess betydelse. Annars riskerar
man att vilseleda utvecklingen genom att skapa nya situationer där ursprungliga enheter
1

Enligt McGrath & Houlihan, 1998; Vilhelmson & Thulin, 2001, utgör en arbetstagare med hemmet som
arbetsplats en stereotyp för det nya gränslösa arbetet
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av betydelse och mening saknas. En av orsaken till att arbete på distans återgår till
traditionellt platsbundet arbete är exempelvis att man vid övergången till ett arbete
oberoende av plats främst inriktar sig på rationella/funktionella faktorer. Således bortser
man från de sociala och symboliska aspekterna av att distansera sig från sin arbetsplats
och sina kollegor (Rognes, 2002). När platsen frångås bör samtliga aspekter av värde
innefattas i vår förståelse kring platsens betydelse. Endast då, när man inser vad platsen
betyder för dess besittare, kan man försöka undvika en känsla av förlust över platsen.
Det finns således två orsaker till varför man kan eftersträva en förståelse kring plats. För
det första är platsen intressant i sig själv, som ett fundamentalt begrepp för våra
skeenden i världen och för det andra kan ökad kunskap om platsen bidra till att
upprätthålla och skapa platser som är ändamålsenliga för dessa skeenden (Relph
1976:44). En ökad förståelse för arbetsplatsens betydelse kan bidra till att upprätthålla
och skapa platser som är ändamålsenliga för arbetet som aktivitet, såväl för dem som
utför aktiviteten som för dem som tar del av aktivitetens resultat. Detta är orsaken till
varför denna studie utförs.
Det är svårt att prata om självklarheter, att finna lämpliga synonymer och likvärdiga
begrepp. Detta borde emellertid inte få utgöra ett hinder för forskning kring vår
arbetsplats betydelse. Många gånger är det självklarheterna som vore mest aktuella som
forskningsobjekt, eftersom dessa sällan annars utgör föremål för kritisk granskning. I
samma stund en självklarhet utsätts för granskning är den inte längre självklar, en
granskning av fenomenet uppdagar att självklarheten är en villfarelse. Och när
självklarheten förlorar sina självklara drag bör dess betydelse förstås, i detta fall i syfte
att kunna överföra betydelser från det självklara till det medvetna. Att förstå
arbetsplatsens rumsliga betydelse2 kan ge direkta indikationer på tillvägagångssätt för
att kvarhålla traditionella värden i virtuella miljöer. Genom att exempelvis förstå den
betydelse Rosita ger åt det faktum att hon har möjlighet att utföra sitt arbete på en fysisk
traditionell arbetsplats, kan vi hjälpa Conny att få en plats utanför den traditionella
arbetsplatsen där den traditionella arbetsplatsens värden kan inkluderas. Naturligtvis
kan den traditionella platsen även utvecklas utan betoning på det virtuella och gränslösa.

1.1 Två berättelser
Två berättelser kommer inledningsvis att ge exempel på den relation mellan
arbetstagare och deras arbetsplats som existerar i denna studie, d.v.s. att arbetstagaren
ger och uppfattar en betydelse hos den traditionella arbetsplatsen. Woodruffe-Burton
(1998) anser att bakgrunden till många vetenskapliga arbeten är för kortfattad, eller som
hon uttrycker det ”we are telling (or being told) only half a story – a minute portion of
the story in all probability”. För att ge en mera holistisk syn på den forskning denna
avhandling är ett resultat av vill jag med hjälp av Connys och Rositas detaljerade
berättelser kontrastera den förutspådda framtiden med det ”traditionella” nuet. Conny
2

Med uttrycket ’rumslig’ avses i denna studie det faktum att arbetsplatsen existerar som fysisk
traditionell plats ( i motsats till virtuellt rum). Användningen av termen bör således inte förstås som en
koncentration till enbart fysiska element såsom byggnader, interiörer eller design i sökandet efter
arbetsplatsens betydelse. Även exempelvis sociala sammanhang och aktiviteter inkluderas i arbetsplatsens
betydelse eftersom de möjliggörs av en fysisk, rumslig plats.
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representerar här framtiden i och med att han utfört sitt arbete utanför den traditionella
arbetsplatsen, nämligen hemma. Rosita representerar nutiden. Hon har alltid arbetat på
ett traditionellt kontor och uttrycker ingen önskan om att ändra på detta förhållande.
Såväl Conny som Rosita har således ett förhållande till sin arbetsplats. Rosita sätter
värde på att hennes traditionella arbetsplats existerar, medan avsaknaden av en
traditionell fysisk arbetsplats för Conny upplevs som problematisk. Jag vill härmed låta
deras berättelser väcka frågor och iakttagelser hos läsaren gällande hur vi uppfattar
betydelsen av vår arbetsplats och dess blotta existens.

1.1.1 Conny med ludet hår
Den enda förutsättningen för Conny, 27 år, att kunna utföra sitt arbete som
byggnadskonstruktör var att börja arbeta på distans. Ingenjörsbyrån ägde inga
kontorsfastigheter utan ett vindsrum i Connys egnahemshus på landet inreddes till
arbetsrum. Samarbetet med arbetsgivaren skedde per telefon och när ett projekt började
närma sig sitt slut träffades man för att gå igenom vad som eventuellt behövde ändras.
Arbetet var Connys första som utexaminerad byggnadskonstruktör, han hade faktiskt
börjat arbeta redan under studietiden. Conny arbetade åtta månader på distans innan han
sade upp sig. Orsaken var att företaget inte erbjöd honom ett kontor att vistas i och det
blev för stressigt hemma. Conny fick huvudvärk och problem med magen. Direkt efter
distansarbetet tog han ett arbete där han kom bort hemifrån, träffade många människor
och fick utföra kroppsarbete. Men efter ett halvår kände han att han saknade sitt gamla
arbete där han kunde utvecklas och arbeta med hjärnan. Efter att företaget flyttat till nya
kontorslokaler och Conny fått en arbetskamrat gick Conny med på att fortsätta inom
företaget. Nu arbetar Conny med samma arbetsuppgifter, i samma företag, men på ett
vanligt kontor. Conny har nu arbetat ett år i sin nya kontorsmiljö och trivs bra. När han
tänker tillbaka på sin tid som distansarbetare ger han följande berättelse:
”Det är som man inte förknippade mitt arbete med ett riktigt arbete i och med att jag
jobbade hemma. Antingen så ringde farmor hem, det skulle hon aldrig göra till ett annat
arbete eller så kanske man trodde att jag var arbetslös. Skall man börja prata med en
massa gamla kärringar i telefon så är det ju inte direkt tidsbesparande att jobba hemma.
En dag när jag hämtade posten så stötte jag på en arbetslös kompis i min egen ålder.
– “Jaa, det är nog så svårt att hitta arbete”, sade han och då märkte jag att han såg mig
som någon i samma situation. Inte är det väl direkt någon som sagt att det inte är något
riktigt arbete att jobba hemma, men om jag åker och handlar under normal arbetstid så
känns det som att de andra människorna kanske tror att jag är arbetslös. Jag menar
eftersom jag kan vara i affären vid den tidpunkten. Därför undviker jag det.
Samtidigt finns man nog som arbetstagare inte som person. Klart man finns för
arbetsgivaren, men mer på det sättet att man är en maskin undanstoppad i en skrubb för
att göra sina uppgifter. Man finns bara för att göra sina uppgifter och inte för något
annat, inget extra alls. Kanske skulle det även vara högre status att åka till ett kontor och
sitta där. Jag menar, själva arbetet skulle få högre status. När man jobbar på distans
kanske man sitter och arbetar i kalsongerna och då känner man sig inte som en ingenjör
utan det är ungefär som att, vad skall jag säga ... ja, man bara sitter där och är luden i
håret. När jag jobbade hemma var jag bara klädd i sportbyxor och t-skjorta, nästan
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sämre än vardagsklädd. Man drog bara på sig något. Om någon kom mitt i dagen så
skämdes man nästan ihjäl. Visst var det skönt att ha det så, men samtidigt är det ju nog
kul att ta på sig en nystruken skjorta och åka iväg. Men man sätter inte den tiden på sig
när man jobbar hemma, eftersom det känns så onödigt.Samtidigt som ett kontor skulle
vara status för mig själv, skulle det också vara kul att ha ett kontor när man berättar om
sitt jobb för andra. Det är skillnad när man får säga att –”Jag jobbar åt Rakcon. Jag är
där hemma och ritar” eller – ”Jag jobbar åt Rakcon. Vi har kontoret i Vasa i nya
kontorslokaler.” Jag tänker på när man jämför med andra kompisar som har liknande
arbeten.
Eftersom jag var ny på jobbet och inte hade gjort något liknande arbete tidigare var det
svårt för min arbetsgivare att veta vad jag gick för. Han kunde säga att vi måste ha det
klart till fredag och när det var onsdag och man märkte att det här kommer aldrig att gå
så började man jobba 16 timmar per dag bara för att få det klart. Vi hade det systemet
att jag skrev mina timlistor själv och då är det nog väldigt hemskt att säga att jag har
jobbat 16 timmar per dag. Arbetsgivaren kanske tror att man ljuger eftersom han tänker
att det skulle ju aldrig kunna ta så länge. Ingen ser ju hur man kämpar och kämpar för
att det är svårt. Jag minns ett projekt som jag satt så himla mycket med eftersom jag var
ny och kunde göra en hel del fel. Jag drog bort några timmar från min timlista för det
blev så mycket. Skulle man ha varit på en vanlig arbetsplats så skulle ju det här aldrig
hända utan då är man ju 8-10 timmar per dag och så är det så. För inte skriver man ju att
man har varit 6 timmar på kontoret om man har varit 10.
Jag klarade inte av att lägga ifrån mig arbetet, jag levde med det. Men det var ju det
också att jag hade så mycket arbete. Man funderade på det genast man steg upp på
morgonen ända till man somnade, man kopplade aldrig av. På söndagarna hade jag sagt
åt mig själv att då måste jag ta ledigt, men ändå funkade det inte utan hela arbetet blev
som en evig stress. Det fanns inget annat än arbete. När jag arbetade hemma så började
jag tidigare och slutade senare än vad jag gör när jag jobbar 8-16. De dagar som det var
mera normalt och inte så bråttom så började jag i princip 6 och slutade 14, bara för att få
arbetsdagen undan. Det blev ofta på det sättet att om jag hade ett visst arbete som skulle
göras, så inte arbetade jag åtta timmar per dag tills det blev klart utan jag arbetade 10-12
timmar per dag. På så sätt kunde jag eventuellt få en dag ledig utan att arbetsgivaren
visste om det. Alltså att få en hel dag extra ledigt om man...
Det var ett jättedåligt system för jag blev så stressad. Jag tänkte i princip bara på att få
arbetet färdigt så att jag slipper det. För det första så blir man ju så stressad av att tänka
så och för det andra så går det ju ut över arbetet. Det blir väl inte direkt att man fuskar,
men man går kanske vissa små genvägar, man sätter helt enkelt kanske inte all tid som
krävs. Det är mycket som kretsar kring att arbetet blir färdigt så att man får stänga
dörren.
Som distansarbetare skall man ju kunna jobba ganska flexibla arbetstider, men
arbetsgivaren vet kanske inte exakt när man jobbar och när man är ledig. När min
arbetsdag var slut och jag försökte stänga ut arbetet, jobba i trädgården och bara ha fritid
så ringde ofta arbetsgivaren på kvällen alltså på ens fritid och funderade på fortsatta
projekt. Man visste nästan alltid att han skulle ringa, till sist började man må dåligt så
fort telefonen ringde. Man fick aldrig ha sin fritid i fred. På något sätt känns det som om
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man ändå alltid skulle behöva vara anträffbar fast man är ledig. Fast jag hade jobbat in
en dag så var jag jätte noga med att ha med mig min mobiltelefon vart än jag for. Om
jag var ute och gick med hundarna på min matpaus och han ringde, det hörs ju ganska
bra om det blåser, då måste man nästan be om ursäkt för att man var ute med hundarna.
Åtminstone ville man förklara sig.
Eftersom jag jobbade på vinden blev jag alltid påmind om mitt jobb ifall jag på fritiden
skulle upp på vinden och såg alla ritningar. Då började man fundera på nytt hur man
skulle lösa ett visst problem. Man var aldrig riktigt fri från det om man inte åkte bort
hemifrån och så kan det väl inte vara? Jag blev jätte rastlös. Jag måste åka bort
någonstans nästan varje kväll. Ofta gick det ganska bra att åka med frun och handla en
timme på kvällen, men på fredag och lördag ville man träffa andra personer. Annars är
jag en ganska hemmatyp, som tycker om att vara hemma så för mig blev det här
kämpigt. Det blev så oroligt på något sätt.
Jag arbetade med min egen utrustning. Ett stort problem var att man inte hade tillgång
till all information, t.ex. mappar, när man behövde den. Man var tvungen att ringa till
arbetsgivaren på kvällen och fråga hur man skulle göra. På kontoret där jag jobbar nu
kan man ju kolla genast. Ett annat problem är ju att det är svårt att få hjälp när det
behövs. Den enda hjälp jag fick var via telefon och så träffades vi en gång i veckan.
Detta gjorde att man var tvungen att vara duktigare än vad man egentligen var, man
måste ju sköta arbetet helt själv och det måste man ju aldrig när man kommer till en ny
arbetsplats och inte har gjort det tidigare.
Jag klarade inte stressen av att jobba hemma. Jag hade ofta huvudvärk, hjärtklappningar
och fick problem med magen. Det berodde ju mycket på att det var mitt första jobb och
att jag fick så otroligt mycket jobb och ansvar. Men jag tror nog även att det skulle ha
varit lättare att komma ifrån om arbetsplatsen hade varit på en annan ort. Ifall jag skulle
börja jobba på distans igen skulle jag ändra på nästan allt. Innan man skall börja tala om
distansarbete så borde man få prata med några som arbetar på distans inom samma
område, helst inom samma företag. Då kunde man diskutera med dem så att man vet
vad man ger sig in på för nu visste man ju inte vad det innebar. Utan bara: Oj, jättebra
så kan jag sitta ute mitt i sommaren och göra arbetsuppgifterna.”

1.1.2 Rosita med eget ”office”
Rosita, 31 år, har alltid arbetat på ett traditionellt kontor, arbetsuppgifterna har varierat,
men platsen har alltid varit densamma. Nu har hon arbetat åt samma organisation i fem
år. För tillfället arbetar hon med att planera fortbildningskurser. Det är ett arbete som i
viss mån skulle kunna utföras hemma, och visst har Rosita provat på att arbeta hemma
någon dag då och då, men det är inget för henne. Hon trivs med sin traditionella
arbetsplats och tänker på den på följande sätt:
”Jag skulle bli tokig att arbeta hemma hela tiden. För mig är det viktigt att ha en
arbetsplats så att jag slipper iväg hemifrån. Jag tycker det är roligt på morgonen när jag
stiger upp och fixar mig för dagens arbete. Det är en del av det att åka till jobbet, att fixa
sig och jag tillbringar cirka 40 minuter varje morgon med att fixa till mitt yrkesjag. Jag
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har ett litet foto av mig själv och en namnskylt utanför min dörr. På så sätt finns jag
alltid där… För några månader sedan bytte jag tillfälligt arbetsuppgifter. Det innebar att
jag även bytte rum. Då tog jag bort sin namnskylt, jag tyckte att den behövdes på det
andra stället, men mitt foto lämnade jag kvar. Det tror jag att jag gjorde för att markera
mitt revir. På en flexibel arbetsplats kan luckor fyllas fort och jag försöker se till att det
inte händer i mitt fall...
Det är inte direkt så att jag skulle förknippa det med lägre status att jobba hemifrån. Jag
menar jämfört med att åka till ett kontor, men på något vis så känns det bra för mig att
kunna påvisa att det här är mitt kontor, eller mitt ”office”, och här sitter jag. Samtidigt
har jag en kollega som försökt att inte fokusera på själva arbetsutrymmet, kontoret, utan
jobbar väldigt mycket hemifrån. Det här har vi svårt att acceptera, jag och mina
kollegor. Ibland funderar man vad hon egentligen håller på med, vad hon egentligen får
lön för? Ju mindre hon visar sig på jobbet så ju mera kritisk blir vi mot henne. Det här
är konstigt eftersom vi annars försöker vara öppna för nya influenser som till exempel
distansarbete.
Det är inte så att jag inte skulle vara effektiv om jag jobbade hemma. Tvärtom, de få
dagar jag jobbat hemma har jag presterat samma arbetsmängd på en förmiddag som jag
skulle ha utfört under en hel arbetsdag på jobbet. Det kanske skulle gå i en eller två
dagar, men i en hel vecka skulle jag aldrig stå ut. Det är inte bra i längden att vara så
koncentrerat effektiv, man behöver ta pauser för att fräscha upp hjärnan, och att ta
pauser är just något som arbetsplatsen är bra för. Arbetsplatsen hjälper till att ruta in
dagen. Den hindrar mig från att jobba för mycket eftersom jag avbryts hela tiden. Folk
kommer in, man har kaffepauser, man har en timmes lunch som man kanske skulle
hoppa över hemma. Det är nog bra i längden att tvingas ta avbrott i jobbet. På kontoret
finns också mina arbetskamrater. Dem har jag både en arbetsmässig och en personlig
relation till. Våra kaffepauser är relativt personliga. Ibland diskuterar vi jobb, men oftast
inte. Oftast rör det sig om helt andra saker. För alla kanske det inte är personligt,
eftersom det finns folk som inte inlåter sig i privata diskussioner vid ett kaffebord, men
för mig är det nog personligt. Det är viktigt för mig att få prata om personliga saker. Inte
är det ju enbart för jobbet som man deltar i en arbetsgemenskap utan den är även viktig
av helt andra orsaker, t.ex. flera av mina arbetskompisar har blivit mina bästa vänner.
Förutom mina kollegor finns det på jobbet all utrustning och material som jag behöver.
Till exempel kopieringsmaskinen och mitt e-post arkiv skulle jag inte klara sig utan.
Dessutom får man hjälp av nästan vem som helst om det skulle krångla. Det är inte
alltid förstås sagt att de kan hjälpa, men man kan skrika genom väggen efter hjälp åt
nästan vilket håll som helst. Och så hjälper man varandra i den mån man kan. Om det
gäller teknisk hjälp så är det bara att lyfta på luren och så är någon snart på plats.
Informationen får man via arbetsplatsmöten, post och e-post, men också mycket via
korridorsnack och att man ”råkar” höra olika saker och ting. När det gäller att planera
kurser så vill jag inte planera ensam utan vill ha någon att diskutera med, helst öga mot
öga. Visst har jag ensam ansvaret för en kurs och för det mesta är inte mina kollegor
insatta i det vad jag håller på med. De kan varken ta ställning till mina frågor eller har
tid att ordentligt sätta sig in i vad jag frågar. Men man får bekräftelse i och med att de
tycker att det ser ok ut och när de säger att man varit duktig.
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Jag vill absolut fortsätta och jobba på ett traditionellt kontor, det är så bra att få komma
bort hemifrån. ”

1.2. Studiens syfte och avgränsningar
Syftet med min avhandling är att förstå arbetsplatsens betydelse, sedd ur arbetstagarens
perspektiv. Förutom detta huvudsakliga syfte kommer studien att utgående från dessa
uppfattningar lokalisera teorier och vetenskapliga diskussioner som kan sammanföras
med arbetsplatsens rumsliga aspekt. Detta trots att teorierna och diskussionerna till sitt
ursprung inte har setts som platsspecifika. På så sätt kan de empiriska uppfattningarna
teoretiskt förklaras och en förståelse som är tillämpbar inom flera discipliner där
arbetsplatsen utgör ett forskningsområde kan eftersträvas.
Den empiriska förståelsen som fås via arbetstagarnas uppfattningar kommer att byggas
på 20 kvalitativa intervjuer med tio distansarbetare och tio traditionella kontorsarbetare.
Valet av dessa båda grupper av arbetstagare har inte gjorts för att kunna göra en
jämförelse mellan två olika sätt att arbeta, något som starkt bör betonas. Dessa två
grupper bör istället ses som två sätt att belysa ett särskilt tema, nämligen arbetsplatsens
betydelse. Inom samhällsvetenskapen har vi vanligtvis sett det nya och det traditionella
likväl som det rörliga och det fasta som motsatta och ömsesidigt uteslutande fenomen.
Vi har även betraktat det ena som bättre eller viktigare än det andra (Gustafson,
2002:67). Detta synsätt delas inte i detta arbete, där en medvetenhet om att båda
existerar och bör ges utrymme eftersträvas. Genom att tillåta bägge att närvara i
tankeprocessen kan de belysa varandra. Forskningsinriktningen är praktiskt
fenomenografisk, mot bakgrunden av en i det närmaste fenomenologisk
vetenskapsteori.
I detta arbete behandlas inte den vetenskapliga diskussion där platsens betydelse och
existens diskuteras i det hänseendet att platsens (lokaliseringen) betydelse är väsentlig i
relation till exempelvis kunderna, leverantörerna, logistiken och naturresurserna. Detta
synsätt utgår från företagsledningens perspektiv, med effektivitetstänkandet och vinsten
som vanliga determinanter och har varit framträdande inom forskningen. Färre studier
har emellertid utgått ifrån arbetstagarnas perspektiv i syfte att förklara deras relation till
den plats som de ser som sin arbetsplats (Mazumdar, 1992).
Jag vill redan här påpeka att studiens syfte ”att förstå arbetsplatsens betydelse, sedd ur
arbetstagarens perspektiv” inte innehåller intentionen att beskriva de kontextuella
variabler som föranleder dessa uppfattningar. Studien kommer inte att visa på skillnader
mellan olika grupperingar gjorda exempelvis på basis av ålder, yrke, kön eller typ av
arbetsuppgift. Studiens åsyftar däremot att kvalitativt förmedla informanternas
subjektiva tankevärld, skapa en övergripande förståelse för arbetsplatsens betydelse och
på så sätt utgöra grund för en fortsatt, mera kvantitativ inriktad arbetsplatsforskning.
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1.3 Det traditionella kontoret som arbetsplats
I många fall är aktiviteten arbete av sådan art att den inte kan ske var som helst, utan
den kräver en specifik plats, med specifik utrustning och specifikt material. Här blir
platsen verkligen en självklarhet, eftersom dess motsats, avsaknad av arbetsplats vore en
omöjlighet för att uppfylla syftet med arbetet som aktivitet. På arbetsplatser som
exempelvis fabriker, byggarbetsplatser, restauranger, daghem, sjukhus, skogsmaskiner
kan man endast med stora svårigheter, om ens då, låta arbetet som aktivitet ske
gränslöst, d.v.s. ske utan begränsning av tid och rum, var som helst och när som helst.
Men om man övergår till att se på traditionellt kontorsarbete, som utförs med hjälp av
exempelvis datorer eller över telefon behöver arbetet som aktivitet, i takt med
informationsteknologins utveckling, inte längre vara platsspecifikt. På ett traditionellt
kontor är många av de arbeten som utförs av sådan karaktär att det inte direkt är
aktiviteten i sig som håller kvar kontoret som fysisk plats. Det är därför det blir så
intressant att fråga sig vad det är hos denna typ av traditionell arbetsplats som gör att
arbetstagaren upplever den som betydelsefull och värd att behållas fysisk. Arbetet som
aktivitet för arbetstagarna i denna studie skulle kunna utföras såväl på ett traditionellt
kontor som arbetsplats som i ett mera gränslöst, virtuellt arbetsrum som exempelvis
hemma.
Med arbetsplats avses i detta arbete det traditionella, datoriserade, fysiska kontoret. Till
den fysiska arbetsplatsen hör det traditionella kontorets byggnader, interiörer, tillbehör
och relationer. Arbetet som utförs på studiens kontor är främst kunskapsarbete
(knowledge work). De representationer av produkter, processer och produktionssystem
som utförs är till sin form siffror, text, avbildningar och andra symboler. Termen fysisk
traditionell arbetsplats som kontoret relateras till i detta arbete kan jämställas med
Holtis (1994:261) begrepp ”conventional workplace” där han ser det traditionella
kontoret vara en motsats till hemmet som arbetsplats.
Ytterligare orsaker till varför kontoret i denna studie ses som en intressant traditionell
arbetsplats värd att studera, är att de arbeten som utförs på andra traditionella
arbetsplatser till viss del tenderar att till sin karaktär övergå till kontorsarbete.
Exempelvis Zuboff (1989) studerade fabriksarbete som datoriserats. Detta medförde att
arbetstagaren inom papperstillverkningen istället för att vandra omkring på
fabriksgolvet, lukta på cellulosan och höra på maskinens ljud plötsligt befann sig i
kontrollrummet framför en dator där samma signaler skulle kunna upplevas genom
skärmens tabeller och figurer. Dessutom kan vi se att en del av de arbeten som tidigare
utförts i traditionellt gränslösa miljöer, exempelvis försäljning, nuförtiden kan
datoriseras och ske via Internet, något som även medför att arbetet närmar sig
kontorsarbete. Kontoret som exempel på en traditionell arbetsplats är även av praktiska
skäl relativt lätt att använda i studien. Arbetets natur är relativt lätt att standardisera
eftersom man vid en önskad uppdelning i traditionella kontorsarbetare och
distansarbetare lätt kan åtskilja arbetstagare som skickar fax eller skriver på sitt
tangentbord i arbetsgivarens utrymme respektive i egna utrymmen.
Att välja ut kontoret som traditionell arbetsplats framom andra arbetsplatser leder till att
studiens generaliserbarhet bör diskuteras. Generaliserbarheten som begrepp diskuteras i
avsnittet om undersökningens trovärdighet, men jag vill här i ett tidigt skede säga något
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om mina anspråk på generaliserbarheten i genomförda studie. Studiens empiriska
resultat är baserade på kontoret som traditionell arbetsplats. Detta medför att resultaten
till en del med stor sannolikhet är bundna till kontoret som plats, men inte desto mindre
kan en stor del av de betydelser som här framkommer överföras till ett generellt
perspektiv på arbetsplatsers betydelse. Detta eftersom många av de element som är
närvarande på kontoret såsom arbetskamrater, utrustning, information, arbetet och
platsen inte är karakteriserande för kontoret i sig utan för arbetsplatsen. Samtidigt skiljer
sig olika arbetsuppgifter, kontor och arbetsplatser från varandra. Ett exempel på detta är
att en del arbetstagare har närmare kontakt med utomstående personer såsom kunder
och leverantörer än andra. Dessa faktorer påverkar naturligtvis hur man uppfattar
betydelsen av det enskilda fallet ifråga och gör att problemet med bristande
generalisering alltid är uppenbart. Den arbetsplatsrelaterad forskning, som i kapitel 4
diskuteras i syftet att belysa och bekräfta studiens empiriska resultat, är inte enbart
begränsad till kontoret som arbetsplats. På så sätt kan studien även ha mera generella
anspråk eftersom resultat som erhållits vid studiet av kontoret som arbetsplats även
sammanfaller med studier från arbetsplatser av annan karaktär.

1.4 Distansarbete från hemmet som gränslöst arbete
Med gränslöst arbete avses i denna studie en aktivitet som har arbetets karaktär, men
som kan utföras oberoende av tid och rum, d.v.s. var som helst och när som helst.
Denna obundenhet är ofta ett resultat av informationstekniska lösningar där fysiskt
avstånd och tidsåtgång i realiteten inte längre lika påtagligt fungerar som parametrar,
vilka begränsar handlingsutrymmet (Engström & Johanson, 2000). Trots att det
gränslösa arbetet ses som ett nytt koncept och främst förknippas med distansarbete från
hemmet kan vi, om vi sätter konceptet i kontrast till arbete på en fast arbetsplats,
upptäcka en mängd traditionellt gränslösa arbeten. Försäljaren, hemvårdaren, bonden,
och brevbäraren är personer som arbetar utanför den traditionellt fysiska arbetsplatsen. I
och för sig kan man väl konstatera att även dessa har en fysisk arbetsplats trots att den
till sin yta är ganska stor. Bonden plöjer knappast någon annan bondes åker,
brevbäraren har sin rutt, hemvårdaren sitt antal hushåll och de kan inte heller utföra
arbetet vid valbar tidpunkt, bonden utgör här ett undantag.
Orsaken till varför jag har valt distansarbete från hemmet som arbetsform för att studera
den traditionella arbetsplatsens betydelse är möjligheten att studera två sätt att utföra
samma aktivitet, kontorsarbete, på kontoret och hemma. Eftersom distansarbete ofta
diskuteras med orden nytt, framtid, flexibelt, gränslöst har distansarbete använts för att
kunna kontrastera det traditionella med det nya. Om man beaktar uttrycket ”man vet inte
vad man har, förrän man mister det” är även distansarbetaren ett bra studieobjekt i en
studie av den traditionella arbetsplatsens betydelse. Den fysiska arbetsplatsen är för
många arbetstagare ett naturligt närvarande element i vardagen, något som man sällan
reflekterar över. Distansarbetaren som arbetar hemma har vanligtvis upplevt båda. Att
ha reducerat kontakten med sin traditionella arbetsplats gör att man får ett annat
perspektiv på saker och ting, självklarheten är inte längre självklar. För många
människor kan de psykologiska relationer som de har till en plats enbart komma fram
vid känsla av stress (Relph 1976:65). Genom de problem som eventuellt framkommer i
distansarbetarens beskrivning av sitt nutida gränslösa arbete kan man därför se vilka

11

problem som uppstod i samband med denna omlokalisering av arbetet och omvandla
dem till värden för en traditionell arbetsplats. Forskningen kring miljöbetingad förlust
(environmental deprivation) på arbetsplatsen utgår ifrån att förlusten av det fysiska
framkallar känslor som kan påvisa platsens betydelse (Mazumdar, 1992). Känslor av
förlust uppstår i Mazumdars studie när exempelvis platsen försvinner, ersätts med
substitut eller upplevs som otillräcklig
Det som försvårat forskningen kring distansarbete är svårigheten att finna en entydig
definition av begreppet. Det är emellertid tre huvudsakliga förhållanden som ofta
används för att avgränsa distansarbete från övrig verksamhet, nämligen arbete,
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) samt avstånd (Julsrud, 1998). Jag
har i denna studie följt Julsruds definition på följande sätt:
Arbete

Jag ser det som väsentligt att skilja mellan anställda och egenföretagare. Att en
egenföretagare har bostaden som arbetsplats är i sig inte något nytt. Detta faktum att
man arbetar hemma påverkas emellertid av andra värden (såsom exempelvis
vinstmaximering) än vad det gör för en anställd. Därför är anställda och egenföretagare
inte jämförbara som grupperingar. Grupperingarna projektanställda, konsulter och
freelansare är en mellanform som även utelämnats i detta arbete. De distansarbetare som
kvalificerat sig som intervjuobjekt i denna grupp har alla ett anställningsförhållande och
en chef.
IKT

Kontakten mellan arbetstagare och arbetsgivare sker med hjälp av telekommunikation
och de flesta utför jobbet via datorn.
Avstånd

Beträffande de anställda krävs en distinktion för att vi skall kunna skilja ut den genuine
distansarbetaren från övertidsarbetaren eller ”extraknäckaren” som kvällar eller helger
då och då arbetar från bostaden. De distansarbetare som intervjuas i detta arbete arbetar
i medeltal över 80 % av sin arbetstid i hemmet. Man kan också se att arbetet för dessa
personer har en regelbundenhet och ofta sker under normal arbetstid. Trots en
varierande begreppsbildning kring termen distansarbete kan en arbetstagare med
arbetsplats hemma ses som den stereotypiska distansarbetaren (McGrath & Houlihan,
1998; Vilhelmson & Thulin, 2001).
Sammanfattningsvis kan man konstatera att distansarbete i denna studie står för arbete
som i medeltal utförs från hemmet över 80 % av arbetstiden, i ett reglerat
arbetsförhållande med chef där arbetet utförs med hjälp av dator och
telekommunikation. Detta synsätt är enligt Engström & Johanson en stor felaktighet.
”Genom att många som är intresserade av nya arbetsformer felaktigt utgått från att de som
tillämpar ”distansarbete”, gör det under hela sin arbetstid, har kritik riktats mot arbetsformen
där det hävdats att det bl.a. leder till isolering när man arbetar i bostaden och man inte har
möjligheter till kontakt (face-to-face) med i första hand arbetskamrater. Kritiken saknar, utom i
undantagsfall, således relevans, därför att den baseras på direkt felaktiga grunder. Denna kritik
har bidragit till att för icke initierade ge arbete på distans i dessa avseenden en negativ
innebörd” (Engström & Johanson, 2000:34).
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Det är naturligtvis inte min mening att nedvärdera distansarbetet som arbetsform genom
att använda det som kontrast till den traditionella arbetsplatsen, inte heller genom att se
på distansarbetet som något arbetstagaren gör under största delen av sin arbetstid. Det
existerar emellertid personer som utför sitt arbete hemma, nästan hela tiden. Dessa
personer utgör en ändpunkt på skalan hemmet - kontoret. Den andra ändpunkten är den
traditionella kontorsarbetaren som ständigt befinner sig på det traditionella fysiska
kontoret, bunden till dess rumsliga begränsning. Dessa bägge ändpunkter sammanslås i
denna studie för att belysa den traditionella arbetsplatsens betydelse. Det är naturligtvis
möjligt att förflytta sig på skalan och jag ser det för övrigt som fullt naturligt att arbeta
dels hemma och dels på den traditionella arbetsplatsen. Jag ser detta förhållande som i
många fall eftersträvansvärt. Men i denna studie kontrasteras främst ändpunkterna, inte
för att nedvärdera distansarbetet utan för att låta den grupp av människor som arbetar
hemma ge en bild av sin situation, något som kan öka förståelsen av den traditionella
arbetsplatsens betydelse. I en studie kring distansarbete skulle detta förhållningssätt
vara direkt felaktigt, men i en studie kring den traditionella arbetsplatsens betydelse
anser jag att det erbjuder en bra möjlighet att belysa min problemställning på.

1.5 Studiens fortsatta uppläggning
Studien fortsätter i kapitel två med en allmän teoretisk diskussion kring arbetsplatsens
byggstenar, arbete och plats, för att övergå i ett sökande efter den teoretiska
diskussionen kring begreppet, ’arbetsplats’ som helhet. Därtill kommer en diskussion
om att även tanken kring arbetsplatsen bör tas i beaktande när man avgör huruvida en
plats utgör en arbetsplats eller inte. Med avsikten att få svar på frågan kring
arbetsplatsen betydelse för arbetstagaren visar sig den teoretiska diskussionen kring
arbetsplatsen vara bristfällig. Studier karakteriserade som arbetsplatsstudier behandlar
ofta arbetsplatsen ur ett designmässigt, teknologiskt och dessutom många gånger
populärvetenskapligt perspektiv. Det sätt på vilket vi talar, tänker och teoretiserar kring
arbetsplatsen visar på att vi ger platsen attributet självklarhet. Med tanke på den
diskussion som förts kring arbetsplatsens framtida gränslöshet kan man se ett behov av
att frångå denna självklarhet, att transformera den till medvetenhet. Studier kring
distansarbete där platsen ses som villkorlig kan däremot ge värdefulla ledtrådar i
sökandet efter arbetsplatsens betydelse. Den vetenskapliga diskussion som sker inom
området tas därför upp i detta kapitel.
De metodologiska ställningstaganden som har gjorts i denna studie presenteras i kapitel
tre. För att förstå arbetstagarnas uppfattning av arbetsplatsens betydelse används den
fenomenografiska inriktningen med förankring i en djupare fenomenologisk
vetenskapsteori. Hanteringen av förförståelse och kontextuella variabler, studiens
inställning till variation inom det empiriska materialet, teorins ställning i studien och
den relation mellan forskare, informant och resultat som kännetecknar studien är även
ämnen som närmare behandlas. Den empiriska materialinsamlingen har skett genom
intervjuer och den för studien utarbetade intervjutekniken, intervju med stimuluskort
beskrivs. Kapitlet avslutas med tankar kring undersökningens trovärdighet.
Kapitel fyra presenterar studiens empiri, den subjektiva verkligheten, hur arbetstagare
uppfattar betydelsen av sin arbetsplats och vad arbetsplatsen betyder för dem. Dessa

13

uppfattningar har indelats i fyra uppfattningar av det undersökta fenomenet.
Arbetsplatsen legitimerar arbetet, avgränsar arbetet i tid och rum, fungerar som stöd för
arbetet som aktivitet och är slutligen ett stöd för arbetstagaren som människa. Samtidigt
presenteras i kapitlet de idémässiga samband med befintlig teori som den empiriska
studien avslöjar. Fenomenografiskt sett kunde indelningen i och tolkningen av
uppfattningar i beskrivningskategorier utgöra det huvudsakliga resultatet i denna
avhandling. Beskrivningskategorierna har emellertid valts att återges i ett utfallsrum där
en mera generell diskussion kring arbetsplatsens rumsliga betydelse förs. Graden av
generalitet ökas genom att det empiriska resultatet belyses med resultat ur andra studier.
På så sätt behöver inte resultatet i min studie enbart begränsas till detta specifika fall,
utan andra studier kan såväl belysa som bekräfta de tankegångar studien ger upphov till.
Studien avslutas i kapitel fem med en reflektion kring arbetsplatsen och dess betydelse i
formen av en sammanfattning av studien samt tankar kring uppnått syfte och studiens
bidrag till forskning inom området. Här framkommer även förslag till fortsatt forskning.
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2 PLATS + AKTIVITET + TANKE = ARBETSPLATS
Vi måste andas, men vi behöver en plats att andas på, ett ställe där vi kan finnas till,
existera och agera. Edward Casey (1993:13) skriver ”to exist at all...is to have a place –
to be implaced...To be is to be in place”. Frågan varför arbetsplatsen existerar och
vilken betydelse det ligger i detta faktum kan därför verka både naiv och banal. Vår
existens bestäms av tid och rum3 och således kräver aktiviteten arbete alltid en plats.
Arbetsplatsen som plats blir enligt detta synsätt oundviklig. På grund av dess
fundamentala karaktär är begreppet ’plats’, och följaktligen även forskningen kring
plats, problematisk. Detta eftersom platsen är svår att förklara i andra termer och
eftersom mycket av vår begreppsapparatur vilar på detta centrala begrepp (Pekkola,
2002:103). Om vi skulle vilja ersätta platsen med något, vad skulle det vara?4 Synen på
arbetsplatsen som självklarhet har lett till att forskningen kring ämnet arbetsplats
(workplace studies) vanligtvis tveklöst utgår från att arbetsplatsen redan existerar.
Forskningen inriktar sig på platsens innehåll, hur denna plats skall utformas, vilka
teknologier den skall besitta, platsens olika skeenden, hur vi mäter arbetet som aktivitet,
hur kunskapen sprids på platsen, hur vi blir förälskade i andra personer på samma plats
och så vidare. Med Halls ord skulle man kunna uttrycka det som ”space is like sex, it’s
there but that’s no reason for talking about it” (Hall, 1959). Diskussionen kring
arbetsplatsens rumsliga aspekt är dessutom många gånger populärvetenskaplig och står
att finna inom många olika discipliner, medan någon enhetlig diskussion kring
arbetsplatsens rumsliga betydelse inte förekommer. Donald (1994) karakteriserar
forskningen kring arbetsplats med att den tenderar att enbart se på ett stort antal
variabler utan att relatera dessa till varandra i en mera holistisk modell. Detta medför att
forskning kring arbetsplatsens betydelse möter stora svårigheter i och med att en
generell förståelse och referensram inte kan skapas när en forskningsuppgift påbörjas.
Svaret på frågorna existerar ute i ett stort tomrum utan gemensam nämnare. Uppgiften
blir att kunna se kopplingen mellan olika teorier och arbetsplatsen som begrepp, att
kunna sammanföra denna kunskap till en modell eller till en generell förståelse kring
arbetsplatsen och dess betydelse.

2.1 Arbetsplatsen som plats
Forskningen kring begreppet ’plats’ kan ses som tvärvetenskaplig, såtillvida att teorier
rörande platsen förekommer inom flera discipliner. Ett gemensamt område för dessa
teorier som främst förekommer inom sociologi, psykologi och geografi kan dock
utgöras av området ’environmental psychology’ (Canter & Craig, 1981; Hidalgo &
Hernández, 2001).

3

Detta konstaterade redan Pythagorean Archytas av Tarentum (428-347 F.Kr.), ett konstaterande som
sedan förmedlades och utvecklades av bl.a. Aristoteles (se Casey, 1993:14-15).

4

Utgående från Aristoteles och Archytas hävdar Casey(1993:15) att platsen utgör den absoluta
ändpunkten för allt, sig själv inkluderad.
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Environmental psychology is the study of transactions between individuals and their physical
settings. In these transactions, individuals change the environment and their behavior and
experiences are changed by the environment. (Gifford, 1997).

Att finna en definition på plats är svårt. Det finns de som påstår att platsen inte utgör
något annat än en akademisk nyck (Clay citerad i Stefanovic, 1998). Jag anser att denna
syn hänför sig till den fundamentala karaktär som Pekkola (2002:103) tillskriver
begreppet. Det är svårt att prata om självklarheter, att finna lämpliga synonymer och
likvärdiga begrepp. Där definitioner av platsen ges anser Rapoport (citerad i Stefanovic,
1998) att definitionerna är vaga och ologiska, om överhuvudtaget existerande.
Stefanovic (1998) slätar över Rapoports kritik genom att inte sätta skulden på slöa
forskare utan att istället som Pekkola tilldela platsen en oförmåga att infinna sig inom
avgränsade koncept. Istället bör platsen endast uttryckas med stor vaksamhet. Platsen är
så mycket mer än en fysisk eller spatial placering och kan på så sätt inte översättas till
prydliga, avgränsade, kategoriserade definitioner. Platsen har länge setts som en passiv
bakgrund, en behållare för sociala strukturer och processer. Till exempel inom
sociologin har tiden, den historiska utvecklingen och den sociala förändringen fått stå
för det eftersträvansvärda inom forskningen, medan platsen och rummet associerats med
invektiven traditionalism och stagnation (Massey, 1994; Vilhelmson, 2002:25), men
platsen bör ses som en meningsfull rumslig enhet, oberoende av geografisk storlek
(Gustafson, 2002:65). I de fall där platsen (om än inte arbetsplatsen) utgjort föremål för
vetenskaplig forskning har handlingen på platsen varit dominerande över platsen i sig
(Groat, 1995). Groat (även Sime, 1999) efterlyser forskning kring betydelsen av platser
fyllda med symbolik, medan Tuomi (2001:52) önskar se en fortsatt forskning kring hur
användningen av tiden och platsen påverkar platsens betydelse och vårt rumsliga
agerande i situationer som inte längre begränsas av tid och rum.
Plats-rum-rymd
I vardagligt tal används begreppet ’plats’ ganska löst i betydelsen lokalisering, plats i
samhället eller plats som känsla för ett rum, kontor eller hemstad (Hay, 1998). Trots att
begreppet ’plats’ används i vardagligt tal som ett relativt avgränsat, fysiskt rum, kan
platsen på en spatial skala variera mycket. Orsaken till detta är att platsen som begrepp
ofta används som synonym för rum och rymd. Att en skillnad mellan dessa begrepp
existerar kan exemplifieras med den språkliga känsla för den rumsliga aspekten som
begreppsparet plats-rum (place-space och paikka-tila) förmedlar samt genom att påpeka
att vi kan prata om såväl fysiska rum, mentala rum som virtuella rum. Såväl en konkret
som en abstrakt sida ingår alltså i vardagligt språk i samma begrepp.
Gieryn (2000) förklarar skillnaden mellan rum och plats som att ett rum är en plats där
ting, mening och värderingar är avlägsnade. Samma åtskillnad mellan plats och rum
utgående från mening, känsla och förnuft görs av bland andra Relph (1976) och Sime
(1995). Relph beskriver exempelvis denna åtskillnad i det att vi när vi känner, vet eller
förklarar rummet transformerar det till plats. Rummet utgör således platsens kontext,
men stjäl samtidigt den enskilda platsens mening (1976:8). Frågan kan även göras
snävare eller vidare genom att man sätter till begreppet ’rymd’. På en spatial skala kan
man se platsen och rymden som de båda ändpunkterna, medan rummet är ett rörligt
begrepp där emellan. Vi kan, såsom tidigare, både tala om ett fysiskt rum som ett
virtuellt rum, där det senare kan ses som synonymt med rymd medan det tidigare står
för platsen.
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Pekkola (2002) har studerat såväl den fysiska som den virtuella aspekten av rum. I en
omgivning som karakteriseras av informationsteknologi blir platsen främst
transformerad till rum. Som exempel på detta nämner han kontorsarbete som
transformeras till distansarbete exempelvis hemma och som på så sätt skulle innebära
att arbetsplatsen omvandlas till arbetsrymd (eftersom arbetsrum även i detta fall för
tankarna till det fysiska). Genom att poängtera den mänskliga processen i arbetet vill
Pekkola därmed påvisa rummet som primärt och den fysiska platsen som produktionens
stödsystem. Informationsarbetets fysiska utgångspunkt är överallt, förutsatt att tillträde
till informationssystemet ges (2002:36).

2.1.1 En teoretisk diskussion kring begreppet ’plats’
Två ursprungsverk som ofta berörs i samband med begreppet ’plats’ är geografen
Relphs bok ”Place and Placeness” (1976) och psykologen Canters ”The psychology of
Place” (1977). Relph beskriver platsen som ett fenomen med en dialektisk relation
mellan ett existentiellt utanförskap, d.v.s. en känsla av alienation och separation från en
omgivning vi känner vi inte tillhör, och en insidighet (insideness) där vi smälter
samman med platsen. Platsen handlar således om närvaro. Relph identifierar tre
komponenter tillhörande platsen, nämligen fysisk miljö, aktiviteter och betydelse. Varje
enskild plats är emellertid unik och besitter en speciell uppsättning av dessa tre
komponenter. Man bör enligt Relph därför inte göra misstaget att försöka finna en sann
eller verklig beskrivning av en enskild plats eftersom betydelsen skapas av betraktaren.
Relphs uppdelning har stora likheter med Canters tredelade modell, härledd från
psykologiska studier där Canter använder benämningarna handling, uppfattning och
fysiska attribut. Enligt Canter kan en plats således inte urskiljas så länge vi inte vet a)
vilken typ av beteende som förväntas ske på en bestämd punkt, b) de fysiska parametrar
hos punkten och c) den uppfattning som människor har om beteendet i den fysiska
miljön (1977:159). Även Canter fortsätter med att poängtera det svåra med att forska i
och definiera platser. Vi har alla våra egna uppfattningar om vad och var platsen är,
d.v.s. en självklarhet på individnivå. Han ger som exempel ’centrum’ och låter oss
fundera över vilka många olika beskrivningar av centrum som kunde erhållas. Därför är
det, för att kunna beskriva en plats, väsentligt att även identifiera de personer som
använder platsen, deras uppfattningar och aktiviteter.
Canter (1997) har senare utvecklat sin tredelade platsmodell till en mera komplex ”facet
theory” där följande aspekter av en plats behandlas: funktionell differentiering, platsens
syfte (place objectives), grad av interaktion och design. Det rör sig emellertid snarare
om en förfining av hans tidigare modell än en generering av en ny platsmodell. Den
funktionella differentieringen är långt detsamma som den tidigare modellens handling,
designen berör platsens fysiska attribut och platsens syfte liknar långt den tidigare
modellens uppfattningar om än den här kompletteras med en indelning i individuella,
sociala och kulturella erfarenheter. Det är sålunda främst den sista aspekten av plats,
graden av interaktion som utvecklar Canters tidigare tankegångar. Med denna aspekt
avser han att platsen även kan sättas in på en skala stor-liten (environmental scale) med
avseende på den miljö den enskilda platsen befinner sig i. Vi använder rummet på olika
sätt beroende på om vi talar om hemmet eller en stad. I staden som kan ses som ett stort
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rum kan man således upptäcka många mindre rum som i sin tur kan innehålla ännu
flera, ännu mindre rum.
Sociologen Gieryn (2000) ger en överblick av hur platsen behandlas inom sociologisk
forskning. Enligt honom kan och bör platsen definieras med hjälp av dess geografiska
placering, materiella form samt mening och värde. Den geografiska placeringen står för
att platsen utgör en unik punkt i universum och kan således ses som distinktionen
mellan här och där. Den materiella formen kan sägas stå för både Canters och Relphs
fysiska dimension som aktivitet. Gieryn menar nämligen att platsen är fysisk och att det
är människorna som gör den fysisk genom att vi investerar tid och energi för att skapa
platser. Ifall vi människor inte identifierar en plats utgör den inte en plats i sig. En punkt
i universum utgör inte en plats så länge som den inte upptäcks och får en koppling till
historia eller utopi, fara eller säkerhet, identitet eller minne, vilket Gieryns definition av
mening innehåller.

Figur 2. Platsens huvudkomponenter enligt Canter, Relph och Gieryn. (Figuren är
ursprungligen från Canter,1977).

Aktivitet
Canter: actions
Relph: activities
Gieryn: (material
form)

Fysisk / materiell form
Canter: physical attribute
Relph: physical setting
Gieryn:
location,
material form

Mening
Canter: conceptions
Relph: meanings
Gieryn: meaningfulness

Plats

Utgående från ovanstående bild kan man således säga att platsen innehåller en fysisk
sida, en psykisk sida och en aktiv sida. Detta oberoende av om man ser den från
geografens perspektiv (Relph), psykologens perspektiv (Canter) eller sociologens
perspektiv (Gieryn). Vi är benägna att begränsa/avgränsa platsen till att gälla en viss
punkt, dock utan att alla gånger klart kunna beskriva dess mentala eller fysiska gränser.
Denna punkt, plats, urskiljs med hjälp av olika attribut, t.ex. ett kök förknippas med
spis, matbord och kylskåp. För att platsen skall kunna existera så måste den även
mentalt existera i vår tankevärld. Detta sker genom att vi ger platsen mening. Vi ger den
inte mening på så sätt att varje plats skulle vara betydelsefull, viktig, positiv för oss utan
mening i och med att våra tankar kan rikta in sig på en viss punkt vid tankeoperationer
kring det som tillhör det mänskliga livet. Begreppet ’plats’ används vanligtvis för att
påvisa en spatial enhet som upplevs och betraktas som meningsfull av en enskild individ
eller ett kollektiv (Groat, 1995; Vilhelmson, 2002:30; Relph, 1976). En plats kan inte
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ses som t.ex. en arbetsplats om vi inte uppfattar den som en arbetsplats genom den
aktivitet som vi förknippar den med. Förekomsten av plats innebär att vi besitter en
förförståelse om platsen ifråga.
Den tid som förflutit mellan Relphs och Canters inflytelserika böcker samt Gieryns
sammanfattande artikel över platsforskningen inom sociologin visar även att deras
perspektiv på plats är fundamentala inom samhällsvetenskapen. Studier kring platser,
både generella och specifika, refererar vanligtvis till både Canter och Relph eller
åtminstone till en av dem (se exempelvis Groat, 1995:19; Gustafson, 2001; DevineWright & Lyons, 1997; Stefanovic, 1998).
Det som kan ses som anmärkningsvärt i modellen är att sociologen Gieryn inte lyfter
fram platsens aktivitet i högre grad. Aktiviteten inkluderas visserligen i modellen i
samband med att individen skapar den materiella form som för honom kännetecknar
platsen eller i och med att individen ger platsen mening, men som uttrycklig komponent
som hos Relph och Canter förekommer den inte och betonas sålunda inte heller.
Sociologin står ju för det mänskliga agerandet och sociologens intresse för platsen
borde ju veterligen leda till en betoning av de aktiviteter som äger rum på en specifik
plats. Samtidigt är ju sociologin primärt tilldelad det sociala sammanhang som
människor rör sig i. Inte heller detta interagerande nämns i Gieryns definition av plats.
En annan känd sociolog som berör platsen som begrepp är Anthony Giddens. Enligt
honom är all samhällelig aktivitet bestämd av tiden, platsen och paradigmet. Dessa tre
komponenter använder han sig av för att utarbeta sin ”structuration theory” (främst i
Giddens, 1984) där platsen är underordnad strukturen i och med att strukturen kan
återupprepas i tid och rum. Detta kan t.ex. i samband med distansarbete tolkas så att det
mest elementära är strukturen (den sociala verkligheten), inte den plats eller tid under
vilken arbetet sker (Pekkola, 2002:106). Giddens kommer trots sin framstående
ställning inom sociologin inte att behandlas närmare i denna studie. Giddens skiljer
sällan mellan tid och plats. Detta lyfter fram diskussionen kring om man överhuvudtaget
kan särskilja tid och plats, en intressant diskussion i sig men utanför räckvidden för
denna studie. Detta bör inte tolkas som att jag anser tiden som oväsentlig. Om syftet
med denna studie vore att söka och utforma definitioner av begreppet ’arbetsplats’
skulle tidsbegreppet vara ett centralt begrepp.
Space by itself, and time by itself, are doomed to fade away into mere shadows, and only a kind
of union of the two will preserve an independent reality. (Minkowski,citerad i Massey 1994:3)

Syftet med denna studie är emellertid att förstå arbetsplatsens betydelse och tiden ges
således inget rum. För en genomgång av Giddens i samband med arbete och plats vill
jag för den intresserade istället hänvisa till Pekkola (2002).
Gieryn (2000) sammanfattar även utgående från den sociologiska litteraturen vad en
plats inte är. För det första är platsen inte rum (place is not space). Rummet står
nämligen för det som återstår när man från platsen exkluderar saker, mening och
värderingar. Platsen skall inte heller förväxlas med geografiska eller kartografiska
metaforer så platsen enbart står för något som har klara, uttalade gränser och territorier.
Platsen kan inte heller finnas i cyberrymden, eftersom det virtuella inte kan ses som ett
kännetecken för platsen. Detta synsätt frångår Gieryn emellertid delvis eftersom han till
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föregående mening sedan tillägger ”at least for purposes of this review”. Faktum
kvarstår, en hemsida på internet är måhända ett rum, men inte en plats i samma
bemärkelse som ett fysiskt rum, en byggnad eller en stad. För det andra är platsen inte
att betrakta enbart som bakgrund, kuliss, scen eller kontext för någonting annat som
fungerar som fokus för den sociologiska uppmärksamheten. Platsen är inte bara en
container för mänskliga handlingar utan en inkarnation för vår existens (Bachelard,
1969:47).

2.1.2 Platsens betydelse
Begreppet ’plats’ har en betydelse redan i sig, oavsett om platsen som begrepp och den
faktiska platsen är identiska i människans verklighet. Begreppet ’plats’ används
vanligtvis för att påvisa en spatial enhet som upplevs och betraktas som meningsfull av
en enskild individ eller ett kollektiv (Groat, 1995). Med meningsfull kan man avse
förekomst av värde, d.v.s. att man sätter antingen positiva eller negativa värden på
något, man har helt enkelt en uppfattning om någonting. Platsen väcker känslor hos oss
och i Gustafsons (2001) studie kring platsens betydelser anges trygghet och hemkänsla
som två känslor relaterade till plats, samtidigt som platstillhörighet beskriver vem man
är. Platsens betydelse kan även uppfattas genom att avsaknad av plats medför
hemlängtan, disorientering, depression och övergivenhet (Casey, 1993:x). Mazumdar
(1992) beskriver fenomenet ”miljöbetingad förlust” (environmental deprivation) där
förlusten av en plats (i hans studie specifikt arbetsplats) eller dess fysiska element
resulterar i känslor av obalans, skamsenhet, förlorad prestige, stress, ångest och panik.
Vid en förlust av arbetsplatsen känner sig även arbetstagarna enligt Mazumdar bestulna
och har inte längre kontroll över situationen. Dessa känslor kan även upplevas när
platsen ersätts med substitut, får sämre standard, inte motsvarar givna löften eller
temporärt omstruktureras.
Platsens betydelse behandlas inom litteraturen utgående från flera liknande begrepp,
såsom ’place identity’, ’place attachment’ och ’sense of place’ (Gustafson, 2001).
Forskarna Hildago & Hernandez (2001) beklagar sig över att det är svårt att avgöra ifall
man diskuterar samma fenomen med hjälp av olika namn eller ifall fenomenen i sig är
olika. För begreppet ’place attachment’ kan man nämligen enligt dem även finna
relaterade begrepp såsom ’community attachment’, ’sense of community’, ’place
identity’, ’place dependence ’och ’sense of place’. Inom den litteratur och forskning
som berör platsen som begrepp kan man således finna en stor begreppsförvirring. Detta
är en följd av den interdisciplinäritet som kännetecknar området samt från begreppets
fundamentala karaktär, vilket försvårar en klar kategorisering av platsen. Vi förstår alla
platsen utgående från vår egen erfarenhet och det är aldrig lätt att finna universala
benämningar på självklarheter. Denna självklarhet, som även Canter påvisar, innebär att
respondenten, när han eller hon tillfrågas om platser, har stora svårigheter att klä sina
tankar och reaktioner i ord. Tendensen blir att de genast övergår till att beskriva
konkreta spatiala arrangemang istället för att berätta vad dessa platser de facto innebär
och betyder (Canter, 1977:126).
Med begreppet ’rumslig förankring’ (’place attachment’) avses människors i första hand
emotionella, men även kognitiva och handlingsmässiga relationer till platser (Gustafson,
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2002:65; Altman & Low, 1992:4). Den betydelse man ger åt platsen kan hänföras till
såväl sociala relationer på platsen som till platsens fysiska substans och symbolik
(Milligan, 1998). Platsens betydelse kan ses växa vid långvarig kontakt mellan plats och
individ (Hay, 1998), samtidigt som platsens betydelse även kan variera och förändras
från en tidpunkt till en annan (Rubinstein & Parmelee, 1992; Kaltenborn, 1997).
Utgående från Gustafsons (2001, 2002) studie kring platsens betydelse kan man, i syfte
att förstå vad som gör platser meningsfulla, se platsens betydelse som ett förhållande
mellan tre huvudkomponenter, nämligen individen, andra människor och miljön.
Individen står för det faktum att platser väldigt ofta ges en personlig betydelse, beroende
på de erfarenheter och händelser som individens liv innefattar. Individen relateras till
platsen genom den aktivitet som personen utför där.
Vanligtvis har forskningen kring plats behandlat platsen som specifik, undersökningar
har alltså utgått från en specifik plats som undersökningsobjekt (Gifford, 1998). En
kongruens mellan empirisk forskning kring platsers betydelse och en teoretisk
diskussion av begreppet ’plats’ leder emellertid till att man även inom forskning kring
specifika platser inte behöver avgränsa sig till det specifika (Gustafson, 2001). Istället
kan man på basen av dessa studier även uttala sig om platsen och dess betydelse i mera
generella termer. Att se på arbetsplatsens betydelse utgående från Gustafsons modell
över platsers betydelse skulle i detta hänseende innebära att arbetstagaren knyts till
platsen utgående från den aktivitet han utför och som betraktas som arbete. Det faktum
att man utför en aktivitet på en plats skulle således enligt Gustafson innebära att man
automatiskt tillför platsen betydelser, beroende på den roll den spelar i individens liv.
Arbetsplatsen skulle stå för känslor av exempelvis trygghet och hemkänsla, samtidigt
som arbetsplatsen i sig används av individen för att beskriva för andra vem och hur man
är som person.
Platsen kan enligt Gustafson även ses som betydelsefull i och med att personen innehar
en relation till de människor som befinner sig där och på grund av den känsla av
samhörighet som dylika relationer skapar. Enligt detta skulle arbetskamraterna på
arbetsplatsen inneha en viktig funktion för att tilldela arbetsplatsen betydelse. Motsatsen
till att bli igenkänd kan sägas vara anonymitet. Att kunna bibehålla sin anonymitet
genom arbete på en traditionell arbetsplats är emellertid inget som tidigare diskuterats
eller som man direkt kan ge praktiska exempel på. De personer som befinner sig på en
plats skapar platsens atmosfär och enligt Gustafson har atmosfären i sig en betydande
funktion. Detta skulle i arbetsplatssammanhang innebära att den atmosfär som råder på
arbetsplatsen kan bidra till att man tycker att platsen är viktig att bevara. Komponenten
miljö delar Gustafson in i en fysisk, symbolisk, historisk och institutionell miljö. Den
fysiska miljön kan utgöras av exempelvis byggnader. Beträffande den fysiska miljön
skulle arbetsplatsen ha en betydelse i och med de fysiska attribut som den erbjuder
arbetstagaren. Specifika kännetecken för och händelser på en plats kan också påverka
platsens betydelse för individen. Exempel på den institutionella miljön ser Gustafson i
det att man förknippar vissa platser med vissa institutioner. Att arbetsplatsen förknippas
med en plats för arbete gör att man som person även förknippas som arbetstagare när
man befinner sig på denna plats. Gustafson ger inga exempel på vad han menar med
symboliska och historiska miljöer utan låter begreppen tala för sig själva. Måhända låter
en plats oss samtidigt leva i nutiden och i historien. Platsen ger oss även en gemensam
historia med de personer som lever och har levt på samma plats som vi.
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Gustafson anser även att platsen ges betydelse i och med att den möjliggör vissa
aktiviteter för individen, på samma gång som platsen kan uppskattas i och med att den
förhindrar vissa typer av aktiviteter att äga rum. Att arbetsplatsen underlättar aktiviteten
arbete är naturligtvis en betydande faktor och naturligtvis även det faktum att
arbetsplatsen utestänger aktiviteter som skulle störa eller till och med förhindra effektivt
arbete. Lokaliseringen av platsen i förhållande till individen, d.v.s. om platsen upplevs
som nära, långt borta eller svårtillgänglig bidrar även till den betydelse man ger platsen.
Till detta hör de resor eller uppoffringar man som arbetstagare måste göra för att nå
arbetsplatsen som fysisk plats. Att tvingas sätta ned såväl mycket tid som pengar på att
nå fram till platsen kan tänkas minska känslan av betydelse för arbetstagaren.
Gustafson påpekar att hans genererade modell inte bör tolkas så att varje människa
skapar betydelsen hos en plats utgående från samma variabler. Inte heller bör man tolka
den så att varje element ur modellen finns med i en beskrivning av platsens betydelse.
Såväl personens som platsens egna karakteristika kommer att avgöra vilka faktorer som
samverkar vid en bestämning av platsens betydelse. Devine-Wright & Lyons (1997)
beskriver det faktum att platser inte nödvändigtvis betyder det samma för olika personer
(se även Relph, 1976:7). Gustafson har även noterat att man vid en jämförelse med
andra studier kring specifika platsers betydelse (exempelvis Sixsmith, 1995; Jaakson,
1986; Kaltenborn, 1997) kan se liknande element för skapande av platsens betydelse
som i hans modell. Detta förhållande samt det faktum att modellens element även ingår
i tidigare teoretiska diskussioner inom samhällsvetenskapen kring begreppet ’plats’,
leder enligt honom till att värdet av hans modell för platsens betydelse kan säkerställas.
Gustafson rekommenderar därför sin modell vid forskning kring platsers betydelse5.

2.1.3 Begreppet ’plats’ i denna studie
Enligt Canter (1977) och Relph (1976) består platsen förutom av en aktivitetsdimension
av en fysisk och psykisk dimension. Utgående från detta ses arbetsplatsen i denna studie
som en fysisk plats, innehållande fysiska attribut där ett arbete, som är
överensstämmande med den individuella eller samhälleliga tanken kring aktiviteten
arbete, utförs av en eller flera individer.
På det traditionella kontoret som arbetsplats representeras den fysiska dimensionen i
ovanstående definition av exempelvis byggnaden, kontorslokalen och de fysiska
attributen såsom skrivbord, datorer, papper och bokhyllor. Denna plats ges mening i
och med att vi, när vi tänker kring arbetet som aktivitet, även medvetet eller omedvetet
placerar in det på den specifika plats som vi (utan klarare definition) benämner
arbetsplats. Enklare sagt, när man frågar en människa vad han eller hon arbetar med,
innefattar svaret ofta ett svar på frågan var. Personen som får svar på sin fråga om vad
en person arbetar med ser ofta byggnaden eller själva platsen framför sig i samband med
den erhållna beskrivningen. För att platsen skall kunna existera måste den även existera
i vår tankevärld. Detta medför att arbetsplatsen i denna studie är vad arbetstagarna i
studien avser den vara. Arbetsplatsen definieras inte för dem utan deras uppfattning av
5

Sambanden mellan Gustafsons modell för platsens betydelse och den modell för arbetsplatsens
betydelse som är resultatet av denna studie diskuteras närmare på sid 116.
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arbetsplatsen ses som deras arbetsplats. Det som i deras tankevärld utgör deras
arbetsplats är en plats. Notera dock att deras arbetsplats ur ett samhälligt perspektiv
endast här kan säkerställas som plats. För att arbetsplatsen utöver plats i ett större
sammanhang skall kunna ses som arbetsplats bör den i denna studie även uppfattas som
en arbetsplats av ett större kollektiv. Detta kollektiv står för Giddens (1984) paradigm
och Canters (1997) beskrivning av platsens syfte enligt kulturella erfarenheter. Den
aktivitet som utförs på platsen bör karakteriseras som arbete för att platsen skall kunna
karakteriseras som arbetsplats. Definitionens avlutning ”av en eller flera individer”
syftar på att en aktivitet numera kan utföras fullständigt automatiserat i ett obemannat
utrymme. Detta är måhända en arbetsplats, men tanken på arbetsplatsen tenderar dock
ännu att framstå som främmande i dylika situationer. Aktiviteten och tanken som krav
på arbetsplats diskuteras närmare under kommande rubriker.

2.2 Arbetsplatsen som plats + aktivitet
För att arbetsplatsen skall uppstå bör på denna plats ske en aktivitet som karakteriseras
som arbete. Arbete är ett ord som såväl vuxna som barn kan säga sig förstå. Till detta
kommer dock Cummings och Srivastvas tillägg att trots att arbete är erfarenhetsmässigt
välkänt så är det begreppsmässigt föga förstått (1977:5). Även arbete ses som ett
självklart begrepp, något som leder till svårigheter när man fördjupar sig i och forskar
kring ämnet ”arbete” (Wilenius, 1981:13).
I en kultur där alla vuxna förväntas vara yrkesverksamma, är det sålunda svårt att studera
‘arbete’, då respondenterna ofta tar för givet att normaltillståndet för en frisk vuxen människa
är att man arbetar (Gustafsson, 1994:22).

Den empiriska forskningen och den teoretiska utvecklingen inom området är således
begränsad (Karlsson, 1986:33). Arbete är av sådan rikedom och komplexitet att det
trotsar analys (Anthony, 1977:312). Utgående från den teoretiska diskussionen kring
arbete kan man se, att man inom olika inriktningar och under tidens gång haft olika syn
på vad som gör en aktivitet till arbete. Aktiviteten arbete karakteriseras dock vanligtvis
som något tungt, tråkigt, nödvändigt, ansträngande, målinriktat och lönegivande.
Samtidigt finns det olika innebörder i ovannämnda adjektiv, något som styrs av den
samhälleliga tanken om aktiviteten arbete.

2.2.1 En teoretisk diskussion kring begreppet ’arbete’
Att tänka kring ordet arbete kan vara att tänka på något man gör, en handling eller en
aktivitet. Man arbetar. Två av de förklaringar som Norstedts stora svenska ordbok ger
till ordet arbete tyder även på detta, nämligen stadigvarande sysselsättning som ger
försörjning och verksamhet som kräver viss ansträngning6. Vad som karakteriserar en
aktivitet/sysselsättning/verksamhet som arbete kan emellertid diskuteras. Att arbete som
aktivitet ofta förknippas med energiförbrukning, ansträngning, nödvändighet eller
något vi kräver lön för att utföra, visar sig i längden bli ohållbart.
6

Norstedts svenska ordbok ger även som förklaring till ordet arbete : plats för arbete [<> Ex] hon är på
arbetet mellan 8 och 5
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Pleasure and Pain
Vid en uppdelning av livets glädjeämnen (pleasure) och livets nödvändiga ont (pain)
förpassas arbetet som aktivitet ofta till den senare kategorin, till livets skuggsida
(Gustafsson, 1994:38). Alfred Marshall (i Karlsson, 1986:26) beskrev i början av 1900talet arbete som ”varje mental eller kroppslig ansträngning som man underkastar sig
helt eller delvis i syfte att uppnå någon nyttighet annat än det nöje som kommer direkt
av arbetet”. Arbete förknippas med kroppsligt slit, monotonitet, trötthet och måhända
har arbetet som aktivitet tidigare främst bestått av arbetstagarens fysiska aktivitet. I takt
med kunskapssamhällets framväxt representeras emellertid arbetet som aktivitet även av
en mental energi, något som Marshall förutsåg redan i sin definition ovan. Denna
övergång, eller komplettering, kan med Gustafssons ord uttryckas på följande sätt: ”en
stor del av dagens arbetsskador är snarast att hänföra till typen »liggsår«”(1994:41).
Nödvändighet
Arendt (1998) skiljer mellan arbete som ”work”och ”labour”. En kontroll i ordboken
visar att ”labour” står för bl.a. arbete, möda, ansträngning och vedermöda, medan
”work” bl.a. innehar betydelsen arbete, syssla, uppgift och sysselsättning. (Karlsson
översätter labour med arbete medan work står för verksamhet, 1986:41). Arbetet som
”work” blir här således en mer positiv aktivitet. Själv gör Arendt en åtskillnad mellan
arbete som görs som nödvändighet, som utförs för att överleva, som inte lämnar något
bakom sig eftersom det förbrukas av konsumtion (labour) och arbete som vi utför med
våra händer i vår egenskap av tillverkande människa, en produkt som resulterar i ”the
human artifact” (work). Dessa produkter ger världen varaktighet och stabilitet. Många
hantverkare skulle relatera ”labour” med Gustafssons ”pain” medan deras arbete som
”work” är en fröjd, ”a real pleasure”. Måste arbetet som aktivitet vara en nödvändighet?
Enligt Kosik (1979:183) är arbetet människans görande i nödvändighetens sfär. Detta
skulle innebära att en och samma aktivitet kan vara arbete eller icke-arbete, beroende på
om den sker som en nödvändig förutsättning för existens eller ej. Om jag klipper gräset
för att jag måste, för att det är högt och för att min man är bortrest, är det en
nödvändighet, om ej för fortsatt existens. Nästa gång jag klipper gräset är det måhända
för att jag själv vill, för att jag tycker det är skönt att röra på mig istället för att sitta
framför datorn. Jag njuter, det är vackert väder och jag får frisk luft. Det är inte
nödvändigt, är det då arbete?
Ansträngning
Ansträngning eller energiåtgång är förbunden med all typ av liv, vilket leder till att den
negativa (eller positiva) ansträngning vi innefattar i en aktivitet inte kan ge svar på
frågan vad arbete är. Att aktiviteten för individen är uppoffrande och ansträngande är
således inte ett kännetecken för aktiviteten som arbete. Inte heller det att aktiviteten i
samhällets ögon är tråkig och tung behöver ses som kännetecknade för arbete. Detta
konstaterande exemplifieras även nedan.
För att utröna vilka aktiviteter vi kategoriserar som arbete behöver vi en negation ”ickearbete”. En diskussion utan dylika negationer vore enligt Gustafsson meningslös. Om
allt är »arbete«, om inget »icke-arbete« finns, kan ordet inte mera nyttjas till att särskilja
något, det blir obrukbart och oförståeligt (Gustafsson, 1994:35). På frågan vad arbetets
motsats, icke-arbete, kunde tänkas vara svarar Gustafsson fritid och nöje. Människan
fördriver en del av sin dag med arbete, resten är sedan fri tid, fritid. Forsman pratar om
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frihet som motsats till arbete, ”Att bli fri är att bli fri från arbetet, i meningen det socialt
organiserade görandet i nödvändighetens sfär” (Forsman, 1990:32). Även Fryklindhs
och Johanssons bok ”Arbete och Fritid” (1978) ger en antydning om att uppdelningen
mellan arbete och fritid är allmän. Uppdelningen dem emellan, arbete – nöje, arbete –
fritid, är emellertid inte så påtaglig. Gustafsson börjar med att ge exempel på tänkta
aktiviteter som kan ses som arbete; plöjning, skogshuggning, svetsning och
bilmontering för att sedan göra detsamma gällande nöje; lek, skämt och spel. Därefter
förkastar han denna uppdelning genom att exemplifiera den moderna
storstadsmänniskan med hög levnadsstandard som gärna ägnar sin fritid åt att idka
jordbruk och trädgårdsskötsel under primitiva förhållanden, fäller träd och röjer skog
kring sommarvillan, går på svetskurs och plockar ihop bilar av gammalt skrot. För
honom eller henne utgör dessa arbetsrelaterade aktiviteter nöjen. Omvänt förhåller det
sig med lekledare och dagistanter med lekandet som tjänsteplikt. Komikern livnär sig på
sina skämt, kortspel kan bedrivas professionellt och idrotten har i många fall utvecklats
till ett strängt reglerat yrke. Aktivitetens innehåll, uppgiften, karakteriserar inte entydigt
arbete. Enligt detta är arbete allt eller inget, men arbete är oundvikligen en aktivitet. Vid
en jämförelse av de definitioner på begreppet ’arbete’ som formulerats har samtliga
refererat till arbete som verksamhet eller aktivitet (Karlsson, 1986:24).
Till diskussionen om den uppdelning mellan arbete och fritid som ovan nämns kan även
tilläggas Mirchandanis forskning (1998) som visar att distansarbetande kvinnor varken
ser omsorgs- eller hushållssysslor som arbete eller fritid. Detta leder till att en tredje
grupp av aktivitet uppkommer, något som Mirchandani benämner sysslor som ses som
”no big deal”. Enligt henne saknas det begrepp för dessa sysslor, de är aktiviteter som
varken kan tillföras aktiviteter som arbete eller fritidsaktiviteter. Resultaten från Hulténs
studie (2000:117) visar dock att distansarbetande kvinnor ser både omsorgs- och
hushållsarbete som arbete, ett arbete som de dock upplever att dagens samhälle inte ger
tillräcklig erkänsla. Här har man då återigen en aktivitet som på individnivå ses som
arbete, men inte på samhällsnivå.
Målinriktning
Ett annat begrepp som är vanligt förekommande definitioner av arbete är målinriktning.
Karaktäristiken att arbete är en målinriktad aktivitet erbjuder en möjlighet att urskilja
arbete från icke-arbete, såsom exempelvis leken (Karlsson, 1986:26). Gustafsson har
redan ovan sett på leken ur ett arbetssammanhang och även Karlsson fortsätter med att
aktivitetens (arbetets) motsats, passiviteten, kan vara målinriktad. Detta skulle innebära
att även vila, som exempelvis är nödvändig för att man senare skulle kunna vara aktiv,
så länge den är målinriktad räknas som arbete. Om man tänker sig att denna
målinriktning, kan fastställas av såväl individen själv som av någon annan än den som
realiserar den blir resonemanget komplicerat. Icke målinriktad vila kan väl emellertid
ses som lättja, något som kan ses som kontrast till arbete, även om tänkare som
Lafargue7 med sin broschyr ”Rätten till lättja” från 1848 är av annan åsikt.

7

Lafargue, som för övrigt var svärson till Karl Marx, propagerar här för arbetarnas, proletariatets, rätt till
lättja. Han anser att hela arbetarrörelsen kämpat för fel mål då de kräver arbete. Larfarge tycker att lättja
och rätten att bestämma själv över sin dag är bättre att eftersträva än strävan efter att bli fri från
löneslaveriet och maktens förtryck.
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Lön
Krävs det lön för att en aktivitet skall ses som arbete? Arbetsbegreppet har i
arbetslivsforskningen under en lång period lättvindigt accepterats som ”arbete=
lönearbete” (Karlsson, 1986:15). Även Hulténs studie av distansarbetande kvinnor ger
en indikation om detta. Kvinnorna synliggör att deras distansarbete i aktivitet inte skiljer
sig ifrån ett yrkesarbete som sker på en arbetsplats som är åtskild ifrån hemmet. De
synliggör detta genom att påpeka att de uppfattar arbete som något man får betalt för
(Hultén, 2000:108). En av Hulténs informanter uttrycker detta som att ”ett arbete inte är
att dammsuga och tvätta och så utan det är ett jobb som jag gör inte för min familj utan
för någon annan där jag i slutänden får betalt”.
Informantens uttalande ovan motsvarar den försörjning som omnämns i Norstedts
svenska ordbok som definition på arbete. Frågan kan emellertid ytterligare tillspetsas
genom att man ser på vem som betalar denna lön. Blir det här en automatisk betoning av
lön utbetalad av arbetsgivare, företag eller organisation som karakteriserar arbetet? Att
”bara” arbeta som hemmafru och få sin ”lön” från samhället ses av många som inte
riktigt rumsrent. Är hemmafruns aktivitet arbete? Norstedts definition på arbete
innehåller som sagt termen försörjning. Är försörjning och lön synonymer? Är det
arbete om en miljonär utför en aktivitet för lön? Knappast utför han arbetet för pengar
utan aktiviteten får här kanske mera karaktären av nöje. Varför säger de flesta
människor att de inte skulle sluta arbeta fast de skulle vinna en förmögenhet? Och är lön
synonymt med pengar? Vi har ju termen ideellt arbete, där aktiviteten utförs i andra
syften än att erhålla pengar. Syftet är kanske att lätta på det dåliga samvetet?
En definition av arbete som avlönat arbete är enligt Karlsson (1986) inte tillräcklig. I
enlighet med Gustafssons argumentation ovan, är Karlsson av den åsikten att en
aktivitet i ett sammanhang kan vara avlönat arbete för att i nästa stund karakteriseras
som oavlönat. Även Furåker (1991) är kritisk till definitionen av arbete som enbart
avlönat arbete. Furåker och Karlsson drar likväl en gräns mellan avlönat arbete som
syftar till försörjning och annat arbete, exempelvis oavlönat arbete i hemmet och
oavlönat ideellt arbete. Hultén menar att detta resulterar i en paradox, för trots Furåkers
egen slutsats att arbete är all verksamhet dras en gräns mellan avlönat arbete och
oavlönat arbete (Hultén, 2000:156). För att återgå till exemplet hemmafru så kan den
aktivitet som hon utför även utföras utanför hemmet av en dagistant eller en städerska,
skillnaden blir här att aktiviteten i ett fall resulterar i lön och i det andra fallet inte. Är
det här lönen som gör aktiviteten till arbete, det faktum att aktiviteten utförs på en plats
utanför hemmet, eller att den samhälleliga nyttan i det senare fallet klarare tycks
förknippas med aktiviteten?
Samhällelig kontext
Frågan vad som karakteriserar arbetet som aktivitet visar sig vara svår. Arbete är allt
och/eller inget. Genom att sätta in aktiviteten arbete i en samhällelig kontext underlättar
vi emellertid problematiken en aning. Worlsey menar nämligen att det man betraktar
som arbete inte är en kvalitet inneboende i en speciell aktivitet utan kan ses som socialt
betingat, något som innebär att synen på arbete får en samhällelig dimension
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(1970:194)8. Samma tankar representeras av Ahrne (1987), Furåker (1991) och
Karlsson (1986). Genom tiderna har synen på arbetet, arbetets ideologi, förändrats (se
exempelvis Anthony, 1977). Exempelvis arbetets placering i Gustafssons kontinuum av
”pleasure and pain” har varierat beroende på rådande samhälleliga faktorer. Den
protestantiska etikens inverkan på arbetet som aktivitet i syfte att tjäna Gud gör arbetet
till en dygd (Weber, 1978), om än en slitsam aktivitet (”du skall slita för ditt bröd i ditt
anletes svett”, 1Mos. 3:19, Bibeln 2000). Marxismen sprider tankar kring nyttoeffektens
inverkan på arbetet som aktivitet där tyngdpunkten främst ligger på den samhälliga
ekonomiska processen medan dagens arbetande människa blir individualiserad i sina
tankar om nyttan av att arbeta. För dagens människa gäller det, åtminstone enligt
tidningen Bizniz (mars, 1998), att jämställa arbetet med ”pleasure” den som haft roligast
när hon dör vinner. Det egna välmåendet prioriteras, arbetet som aktivitet ses inte
nödvändigtvis som tidigare tillhörande livets skuggsida.

2.2.2 Begreppet ’arbete’ i denna studie
Karlsson (1986:23) ställer upp tre kriterier för att en definition av arbete skall vara
gångbar inom arbetslivsforskningen . För det första skall man som arbete kunna utpeka
en någorlunda specifik kategori med fenomen till skillnad från fenomen som inte är
arbete. Den aktivitet som i denna studie karakteriseras som arbete är lönearbetet.
Arbetet utförs i ett regelrätt arbetsförhållande med fast arbetsgivare och chef. Om man
trivs med sina arbetsuppgifter, om man således hänför dem till ”pleasure” eller ”pain”,
har inte tagits i beaktande. De produkter arbetstagaren presterar är mestadels
immateriella om än deras tankearbete även kan ta sig uttryck i konkreta ting såsom
exempelvis byggnadsritningar. Deras ansträngning är till sin karaktär mental och deras
arbetsskador kan långt relateras till de liggsår Gustafsson ironiskt såg som dagens
arbetsskador. En mer detaljerad beskrivning av de personer som deltagit i denna studie
framkommer under kapitlet ”Val av informanter” sid 58. För det andra skall denna
avgränsning enligt Karlsson kunna göras oberoende av aktörernas uppfattning om vad
som är arbete. Detta blir problematiskt i denna studie eftersom den långt bygger på de
subjektiva uppfattningar studiens informanter har av sin arbetsplats, vilket innebär att de
även måste ha en uppfattning av att aktiviteten som utförs där åtminstone för dem själva
är arbete. I och med att studien riktar in sig på lönearbete, kan man dock med stor
sannolikhet anta att informanterna med arbete avser det som de erhåller lön för.
Slutligen poängterar Karlsson att tanken om arbetet måste kunna innefatta de
förhållanden som förekommer på dagens arbetsmarknad. Det som finns på
arbetsmarknaden är enligt honom arbete. Denna studie kommer till viss mån att visa att
detta påstående inte stämmer ur ett samhälleligt perspektiv. Aktiviteten arbete kan ses
som arbete av individen själv trots att samhället inte ser den som fullvärdigt arbete,
mycket beroende på den plats var aktiviteten sker.
Det traditionella kontoret kommer även i sin helhet att ses som en arbetsplats. Jag avser
alltså att det traditionella kontoret inhyser aktiviteter som inte kan ses som aktiviteten
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Detta är för övrigt något som enligt Wittgenstein står för all verksamhet. ”... the meaning of a word is its
use in the language” (Philosophical investigations: §43), ett resonemang som även kommer upp i Alice
diskussion med Humpty Dumpty (se kap. 6 i Lewis Carrolls bok ”Through the Looking Glass”).
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arbete, t.ex. skvaller9. Ifall kontoret (arbetsplatsen) enbart skulle lista arbetsfunktioner
skulle det innebära att platsen utgör en arbetsplats bara ibland och att den således även
skulle kunna växla under dagens lopp. Detta är emellertid ett effektivitetsresonemang
som måhända förs på ledningsnivå och eftersom syftet är att undersöka arbetsplatsens
betydelse ur arbetstagarens perspektiv lämnas det därhän.

2.3 Arbetsplatsen som plats + aktivitet + tanke
Frågan varför arbetsplatsen existerar som fysisk plats kan verka banal eftersom
motsvarigheten till arbete på en arbetsplats är svår att föreställa sig. Arbete utan
arbetsplats ses som praktiskt svårgenomförbart. Med informationsteknologins hjälp
strävar vi emellertid efter att kunna förbise tidens och rummets begränsningar där
traditionellt fysiska miljöer och människors rumsliga beteende kan bli mindre stabila
och i en del fall mycket rörliga (Dürrenberger, 1991). Att delta i aktiviteter på en plats
utan att för den skull vara fysiskt närvarande på platsen blir med
informationsteknologins hjälp ingen omöjlighet (Engström & Johanson, 1998).
Informationsteknologin kommer även att förändra vår syn på arbetsplatsen. Vi har dock
sällan funderat kring vad vi menar med att existera oberoende av tid och plats. (Pekkola,
2002:35-36)
We generally use space and time to enact more elusive, mental distinctions between things
(Nippert-Eng, 1995).

Vår traditionella syn på förhållandet mellan aktiviteten arbete och platsen arbetsplats
har varit en fysisk förflyttning från en punkt till en annan, vanligtvis rörelsen mellan
arbetsplatsen och hemmet. Bibelns uttryck ”var sak har sin tid” (Predikaren, 3:1-8,
BIBELN 2000) utökas här med ”var sak har sin plats”. Vi åker till arbetet för att arbeta
och hem för att vila. Denna traditionella syn benämns av Kanter (1977) som myten med
de åtskilda sfärerna, något som är vanligt förekommande i vår kultur (se även
Dürrenberger, 1991). I en virtuellt gränslös framtid existerar emellertid ingen fast
struktur av tid och rum, vilket gör att begreppet ”att förflytta sig” till eller från en plats
faller bort (Engström & Johanson, 2000). Gällande arbete – hem skulle en förflyttning i
den virtuella framtiden innebära endast en mental förflyttning mellan sfärer. Platsen för
arbetet skulle inte längre specificeras och för en del arbetstagare skulle detta innebära
att kontakten med den fysiska, traditionella arbetsplatsen skulle reduceras. Som
arbetstagare skulle vi kunna utföra vårt arbete utan att fysiskt närvara på arbetsplatsen.
En undersökning kring arbetets nya gränser (Allvin et al. 1998) visar att arbetets gränser
med avseende på rum inte genomgående verkar ha någon objektiv karaktär utan istället
en mer relativ eller individ- och situationsberoende karaktär. Dels ser man en påtaglig
frånvaro av arbetets traditionella och objektiva gränser och dels kan en uppsättning nya
mer relativa gränser skönjas. Framtidsforskaren Åke E Andersson säger i en intervju för
tidningen BIZNIZ (mars 1998) att ifall dagens tendenser kommer att hålla i sig en bit in
i nästa sekel kommer 70-talisternas barn att tillbringa mer tid vid matbordet än vid det
9

Här kan man dock fråga sig om skvaller är arbete i samma avseende som målinriktad passivitet d.v.s. att
vila kan ses som arbete. Skvaller medför visserligen ett avbrott i produktiviteten, men leder många gånger
till att återupptagen produktivitet blir desto större.
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traditionella arbetsbordet och det är just hemmet som enligt många framtidsforskare
förutspås fungera som ersättare för dagens fysiska, traditionella arbetsplats (Popcorn
1991:66; Handy, 1995:142, Holti, 1994; McGrath & Houlihan, 1998; Kleeman, 1986).
Industrialiseringen drev människorna från hemmet in i fabriken. När sedan den
industriella revolutionen ersattes av informationsåldern har kontoret tagit fabrikens
plats. Det ökade antal distansarbetare som har sin arbetsplats hemma (Popcorn 1991:67
pratar om ’Hoffice’) utgör ett tecken på att cirkeln eventuellt är på väg att slutas;
hemmet blir ett alternativ till det traditionella fysiska kontoret som arbetsplats. I boken
”Telework – good practice for the future” (NUTEK 1998) går man så långt att man i
samband med
informationsteknologins frammarsch ser en möjlighet till ett
paradigmskifte inom vårt sätt att arbeta (även Pekkola, 2002:38, talar om
paradigmskifte). Förändringarna i det sätt på vilket vi organiserar arbete kommer att te
sig lika dramatiska som vid andra teknologiska förändringar i historien.
During the next few years, we are going to see that there is no reason for civil servants,
journalists and the young people who are creating the home pages of today to go to a traditional
office and sit there between nine and five o’clock. There are only cultural reasons for this.
(Martha Sandén, dåvarande sekreterare vid svenska IT-kommissionen, vid konferensen Telework
’97)

Slutsatsen blir härmed att den plats som vi traditionellt förknippat med arbete, d.v.s.
arbetsplatsen förutspås få minskad betydelse i framtiden. Här blir det snarare fråga om
att arbeta utan begränsning av arbetsplats istället för utan begränsning av plats. Arbetets
utmaning blir att kunna överskrida den traditionella arbetsplatsens fysiska dimensioner
och endast begränsas av platsens existentiella faktum. Banaliteten hos frågan varför
arbetsplatsen existerar som fysisk plats och vilken betydelse det ligger i detta faktum
försvinner i och med att arbete utanför arbetsplatsen blir möjligt. Arbetsplatsen är inte
längre en självklarhet.
Det blir (den samhälleliga) tanken om arbetsplatsen som blir riktgivande för när platsen
blir arbetsplats eller inte. Har en brevbärare ingen arbetsplats? Var är brevbärarens
fysiska punkt? Måhända är det hans cykel, hans rutt med postlådor eller kanske Posten
som institution. Även för yrkesgrupper som bönder, kringresande försäljare,
hemvårdare, ambulerande dagistanter är arbetsplatsen allting, varje enstaka plats de rör
sig på, eventuellt olika från dag till dag. Där aktiviteten arbete utförs representerar
platsen deras arbetsplats. Ingen tvivlar på att dessa arbetstagare arbetar, eftersom vår
kultur och vårt samhälle accepterar dylika arbetsformer. Men för att föra diskussionen
till sin spets och för att kunna avgränsa denna studie kan man välja att rikta in sig på
traditionella kontorsarbetare. Kontorsarbetaren förväntas utföra sitt arbete på ett kontor,
men skulle mycket möjligt kunna göra det på annan plats, till exempel hemma. För att
garantera produktivitet behöver dessa arbetstagare ingen arbetsplats som fysisk plats10.
Enligt Canter (1977) bestäms platsen av den aktivitet som sker på platsen, dess fysiska
attribut och de uppfattningar vi har gällande platsen ifråga. Platsen skulle således inte
kunna vara en arbetsplats i ordets rätta bemärkelse ifall arbete som aktivitet inte utförs
på platsen. Det lustiga är att det vid kunskapsarbete inte ser ut att gälla omvänt, att
arbetet som aktivitet sker på en bestämd plats gör inte denna plats automatiskt till en
10

En annan fråga är sedan om de, som del av samhället, för att stimulera sin produktivitet behöver
arbetsplatsen som mental process fysiskt uttryckt.
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arbetsplats, åtminstone inte i samhällets ögon. Under mitt arbete med denna avhandling
har jag till stor del arbetat hemma. Det som förvånat mig är att när man ringt hem till
mig i arbetssammanhang före klockan 10 en förmiddag så har man i de flesta fall frågat
–”Jag väckte dig väl inte?”. Det är som om man förknippar hemmet med långa
sovmorgnar trots det arbete som där utförts (denna avhandling får utgöra bevis på att jag
faktiskt arbetat). Varför? Tankesättet att en arbetsplats alltid är där aktiviteten arbete
utförs kan eventuellt sägas gälla på individnivå. Det vill säga, om jag uppfattar det som
att jag arbetar med min avhandling hemma så är mitt hem en arbetsplats. Men
aktiviteten i sig gör inte hemmet till en arbetsplats i min omgivnings ögon. Många
tycker måhända att jag är lat som är hemma, eftersom deras uppfattning av hemmet inte
är en arbetsplats i och med att aktiviteten arbete inte sker hemma utan på arbetsplatsen, i
deras tycke ett traditionellt kontor. Detta kan visserligen ses som enbart forskarens
mentala saltomortaler, men är dock ett erfaret faktum. Denna tankebyggnad kan även
relatera till den tidigare diskussionen om platsen som närvaro. Eftersom man alltid
upplever sig själv som kroppsligen närvarande upplever individen sig som närvarande
(now here) på arbetsplatsen hemmet, medan samhället kan uppleva samma individ som
frånvarande (nowhere) från arbetsplatsen, som i samhällets syn jämställs med kontoret.
Arbete sker alltid på en plats, men huruvida platsen är en arbetsplats bestäms av den
individuella eller samhälleliga tanken om traditionella arbetsplatser och de aktiviteter
som där utförs.

2.4 En teoretisk diskussion kring begreppet ’arbetsplats’
Talesättet ”den som söker han finner” hjälper föga när man inte vet vad man skall söka.
En allmän begreppsförvirring har åsamkat problem vid denna studie av arbetsplatsens
betydelse. Det har varit svårt att avgöra huruvida man diskuterar samma fenomen med
hjälp av olika namn eller ifall fenomenen i sig är olika. Svårigheten med att finna
litteratur och annat vetenskapligt material kring arbetsplatsens betydelse har även
inneburit en osäkerhet kring ifall fenomenet överhuvudtaget tidigare behandlats eller
ifall bristen på material snarare är ett resultat av oförmåga att genomföra sökningar med
hjälp av rätta begrepp. Enligt Dürrenberger (1991) har samhällsvetenskapen emellertid
haft för vana att se platsen som ett icke rumsligt begrepp, något som även andra forskare
lyfter fram (se exempelvis Groat, 1995 eller Pekkola, 2002).
I studien kring arbetsplatsens betydelse har termen ’workplace’ använts vid
litteratursökningar. Detta i och med att ’workplace’ har tolkats som ett begrepp som
med stor sannolikhet skulle finnas med som nyckelord eller rubrik på studier kring
arbetsplatsens betydelse. (I de program där ’workspace’ använts har material med ett
mera industriellt perspektiv erhållits, ofta med tyngdpunkt på industrirobotar och
automation.) I många sökprogram kommer inte enbart material på ’workplace’ upp utan
även allmänt material kring ’place’ ryms med. Det allmänna begreppet ’place’ har även
använts i de vetenskapliga databaser som inte haft specifik beröring med arbetsliv eller
organisationer. Begreppen ’place identity’, ’sense of place’ och ’place attachment’ har
även använts som sökord, med få träffar som resultat.
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En sökning på begreppet ’workplace’ ger beroende på databas flera hundra träffar. På
Internet ger en sökning ungefär 3 390 000 träffar. Att kunna specificera vad man är ute
efter är således nödvändigt. På grund av arbetsplatsens fundamentala karaktär är det
svårt att finna en likvärdig benämning. Om platsen i forskningen ses som enskild faktor
behandlas den i den bemärkelsen att dess utformning och innehåll diskuteras,
betydelsen ligger hos föremålen på platsen, inte hos platsen i sig. En genomgång av de
hundratals träffar som begreppet ’workplace’ gav i en företagsekonomisk databas med
vetenskapliga tidskrifter visar att ingen av artiklarna behandlar arbetsplatsen i sig, d.v.s.
arbetsplatsen som plats. Arbetsplatsen är en självklarhet och den vetenskapliga
litteraturen behandlar vanligtvis företeelser på platsen som exempelvis romanser på
arbetsplatsen, inlärning på arbetsplatsen, mobbning på arbetsplatsen eller stress på
arbetsplatsen. Ytterst sällan ses en beskrivning eller definition på vad arbetsplatsen är
och vilken betydelse arbetstagaren ser hos att den överhuvudtaget existerar som plats.
Att arbetsplatsen ses som en självklarhet kan även ses i den litteratur där man beskriver
arbetet eller snarare förlusten av arbetet som aktivitet. En arbetslös människa beskrivs
ofta som socialt isolerad. Jag vill emellertid påstå att social isolation inte är ett resultat
av förlusten av arbetet som aktivitet utan snarare av arbetet som plats. Denna distinktion
mellan aktivitet och plats görs sällan. En distansarbetare kan även känna sig socialt
isolerad trots att arbetet som aktivitet kvarstår i samma bemärkelse som tidigare. Det är
enbart arbetet som plats som försvinner eller förändras. Distansarbetaren blir
arbetsplatslös. Att detta begrepp inte existerar kan ses som tecken på att vi uppfattar
platsen som en självklarhet. Exempelvis Eriksson (1998:92) refererar till Marie Jahodas
undersökningar om arbetslösa personer när hon säger att det inte finns något i dagens
samhälle som kan uppfylla de funktioner som arbetet gör. Med detta avser hon att
exempelvis ge arbetstagaren en tidsuppfattning, vidga den sociala horisonten, förankra
arbetstagaren i ett kollektiv samt ge status och identitet. Denna studie kommer att visa
att platsen står för mycket av dessa värden hos begreppet ’arbete’. Tidigare studier har
inte uppmärksammat att det är just i begreppet ’ceteris paribus’ som den grundläggande
förändringen sker.
Att angripa problemet från en annan vinkel genom att använda begreppet ’plats’ ger
heller inga tillfredsställande resultat. I ”Journal of Environmental Psychology” (som
anses vara en framstående vetenskaplig tidskrift inom området och den enda tidskrift jag
för övrigt hittat där platsens betydelse behandlats) ger en sökning med ’place’ 18 träffar
(årgångarna 1995-2001). Av dessa artiklar är det ingen som behandlar arbetsplatsen. I
tidskriften ”Environment & Behavior”, som kan klassas som den andra vetenskapliga
tidskriften där begreppet ’plats’ behandlas, utgör artiklar om arbetsplatsen en bråkdel.
Dessa artiklar behandlar ofta design, d.v.s. berör frågor som exempelvis
traditionell/öppen kontorsdesign. Även när man kommer till litteratur som specifikt
utger sig vara arbetsplatsstudier ser man en stark koncentration på design och teknologi.
Dessa studier behandlar inte arbetsplatsen som plats utan snarare platsens konkreta
innehåll - vad innehållet skall bestå av och hur innehållet skall utformas. Om man
istället riktar in sig på studier som behandlar avsaknaden av arbetsplats och då främst
distansarbete och andra former av mobilt eller virtuellt arbete utgör åtminstone litteratur
från slutet av 1990-talet och framåt en värdefull källa för förståelse av den traditionella
arbetsplatsens betydelse.
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Sammanfattningsvis kan man påstå att det är svårt att hitta någon specifik studie kring
arbetsplatsens betydelse, sedd ur arbetstagarens perspektiv. Detta beror huvudsakligen
på att platsen ofta behandlas som en självklarhet. Bilaga 1 visar vilka sökningar som
utförts för att utforska huruvida arbetsplatsens betydelse behandlats tidigare i den
vetenskapliga litteraturen. Trots att såväl tid som ansträngning satts på uppgiften har
inte specifika studier i arbetsplatsens betydelse kunnat lokaliseras. Diskussionen kring
faktorer som kan bidra till en helhetsförståelse för arbetsplatsens betydelse existerar,
men utan gemensam nämnare och man kan se denna diskussion som mycket
tvärvetenskaplig. Härmed anser jag att denna studie kan tillföra disciplinerna
företagsekonomi (organisationsteori), sociologi och psykologi ett bidrag av såväl
vetenskaplig som pragmatisk karaktär. Den teoretiska diskussionen kring begreppet
’arbetsplats’ kommer att få en annan karaktär än de tidigare teoretiska diskussionerna
kring arbete och plats. Exempel på olika infallsvinklar i litteratur och i vetenskapliga
diskussioner kring arbetsplatsen kommer att behandlas i syfte att illustrera den mångfald
av litteratur som begreppet ger upphov till och vilka spår som kan följas för att syftet
med denna studie skall uppnås. Kunskap kring platsen och arbetsplatsen finns. Denna är
emellertid inte koncentrerad till en enskild disciplin utan kan finnas inom områden
såsom sociologi, socialantropologi, psykologi, geografi, teknologi, datalogi, arkitektur,
medicin, futurologi och organisationsteori. Problemet är emellertid att den kunskap
som här framkommer är fragmenterad, den innehåller nämligen enbart en aspekt av ett
problem. En övergripande förståelse för arbetsplatsen och dess betydelse, varför den ur
arbetstagarens perspektiv överhuvudtaget existerar som plats kan inte nås. Även Donald
ser problemet med att forskningen kring arbetsplats tenderar att se på ett stort antal
variabler utan att relatera dessa till varandra i en mera holistisk modell. Det vore därför
en nödvändighet att skapa en modell eller referensram för att strukturera denna
forskning för att kunna förstå människors uppfattningar kring deras arbetsplats som en
helhet (Donald, 1994). Den existerande kunskapen är inte relaterad till arbetsplatsen
som begrepp eller till forskning inom andra discipliner. Inom de olika disciplinerna har
även den inriktning man haft vid forskningen kring (arbets)platsen varierat. Mycket av
den forskning som har skett kring begreppet ’plats’ har utgått från en konservativ och
bakåtsträvande syn på platsen som självklarhet (Massey, 1994, 1995; Devine-Wright &
Lyons, 1997). Uppgiften blir därför att kunna se kopplingen mellan olika teorier och
arbetsplatsen som begrepp, att kunna sammanföra denna kunskap till en modell eller
generell förståelse kring arbetsplatsen och dess betydelse. Man kan se det som att
uppgiften blir att kombinera existerande teorier till ny förståelse istället för den
generering av nya teorier som vanligtvis förespråkas inom induktiv forskning.

2.4.1 Arbetsplatsen som design
Forskningen har inte visat något intresse för varför arbetstagarens arbetsplats
överhuvudtaget är fysisk utan den forskning som gjorts angående den fysiska
arbetsplatsens är främst inriktad på hur arbetsplatsen bör utformas för att resultera i hög
produktivitet för dem som vistas på platsen, exempelvis genom rätt belysning och
ergonomi (Donald, 1994). Man kan se det som att intresset ligger hos platsens innehåll
och inte hos platsen i sig.
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Forskningen inom miljöpsykologi med inriktning på arbetsplatsen som helhet väckte
stort intresse under 1980-talet. Vid en granskning av de vetenskapliga böcker,
undersökningar och tidskrifter som uppkom ur detta intresse är det emellertid lätt att
notera tyngdpunkten på arbetsplatsens design. Boken ”Work places – the psychology of
the physical environment in offices and factories” av Erik Sundstrom (1986) är en bok
som ofta refereras till i studier kring arbetsplatsen som fysisk plats. Boken byggs upp
enligt den individuella arbetstagaren och de relationer mellan arbetstagare som existerar
på arbetsplatsen. Avsnittet kring den individuella arbetstagaren inleds med en
diskussion kring ’arbetstillfredsställelse’ (job satisfaction) och den inverkan den fysiska
arbetsplatsen har på den grad av tillfredsställelse i arbetet den enskilda individen
upplever. I avsnittet går man därefter in på att mycket detaljerat dela upp den fysiska
arbetsplatsen i oljud, musik, belysning, temperatur, luftkvalitet, färgsättning, utrustning
och möblering (Sundstrom, 1986:80) och man behandlar därefter de enskilda faktorerna
i separata kapitel. Den andra delen av boken, med rubriken ”interpersonal relations”,
behandlar ämnen som identitet och status, kommunikation, privathet och grupper. Även
här kan man redan av underrubrikerna utläsa ett starkt intresse för design, ”planning
work places for communication”, ”seating arrangements”, ”gathering places”, trots att
även en viss förståelse för platsens betydelse i sig förmedlas. Den forskning som
presenteras i boken har inte skett i syfte att studera platsens betydelse i sig, utan främst
för att studera platsens design och dess betydelse. Det oaktat kan diskussionerna kring
identitet och identitetsskapande (speciellt möjligheten att uttrycka sig genom personliga
föremål, personalisering), statusmarkering samt relationen mellan fysisk närhet och
kontakt ge viktiga indikationer på faktorer som bör inkluderas i en förståelse av
arbetsplatsens betydelse för arbetstagaren. Dessa diskussioner har använts för att belysa
och förklara de empiriska resultat denna studie framkommer med, vilka visar att
arbetsplatsens betydelse bland annat ligger i att den stöder arbetstagaren både som
arbetstagare och som individ.
Även ur annan ofta refererad litteratur från samma period, exempelvis Wineman (1986),
Becker (1981), och Vischer (1989), framkommer att tyngdpunkten ligger på designen
och dess betydelse, inte på föremålet för design nämligen platsen, och dess betydelse.
Trots att Beckers ”Workspace –Creating Environments in Organizations” är skriven
1981 innehåller boken ett kapitel där hemmet som kontor behandlas. Problem som här
upplevs, såsom exempelvis rollkonflikter med familjen, avsaknad av socialt stöd, större
inlärningssvårigheter och avsaknad av stimulans är betydelser hos den traditionella
arbetsplatsen, vilka framkommer i denna studie trettio år senare. Man kan sålunda inte
påstå att de faktorer som framkommer ur ovannämnda studier med betoning på design
är oväsentliga inom arbetsplatsstudier. Tvärtemot är studierna av hög kvalitet och fyller
en viktig funktion. De säger dock ingenting om arbetsplatsens betydelse för
arbetstagaren (med undantag av Beckers smått futuristiska slutkapitel). Att platsen har
en betydelse, om än outtalad, kan dock klargöras - varför designa intet?

2.4.2 Arbetsplatsen som teknologi
Studier kring arbetsplatsen fokuserar ofta på hur teknologi och hjälpmedel, objekt och
artefakter i praktiken bistår såväl agerande som interagerande inom organisationen.
Många arbetsplatsstudier syftar även till att ompröva och specificera de begrepp och
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teorier, vilka i dagsläge ligger till grund för vårt sätt att förstå teknologi. (Luff,
Hindmarsh & Heath, 2000:13)
På 1990-talet övergick intresset inom forskningen kring arbetsplats från en fysisk design
till teknologi, då främst informationsteknologi (Tuomi, 2001:1), och hur arbetsplatsen
med hjälp av dessa teknologier kunde frigöra sig från enheterna tid och rum. Inom
denna litteratur är det svårt att hitta något om arbetsplatsen, och då mera specifikt plats,
utan att erhålla en mängd teknisk information. Under senare år har en sammanslagning
av de bägge intresseområdena design och teknologi ägt rum och resulterat i en
inriktning på utformningen av teknologi på arbetsplatsen. Området design är således
kvar men nu gäller det teknisk design samt hur denna teknologi skall implementeras på
våra arbetsplatser. Detta är fokuseringen inom arbetsplatsstudier av idag och kan
exemplifieras med en beskrivning av innehållet i boken ”Workplace studies” (Luff,
Hindmarsh & Heath, 2000). Syftet med boken är att på ett tvärvetenskapligt sätt och
med hjälp av framstående forskare behandla kritiska frågor inom arbetsplatsforskningen
samtidigt som man pekar ut aktuella framsteg inom området.
Over the past few years, there have been a number of research projects concerned with the ways
in which new tools and technologies feature in everyday organisational conduct. These
investigations have come to be known as ‘workplace studies’. They consist of ethnographies,
field studies, sometimes augmented by video recordings, of work and communication in complex
organizational environments…In various ways these studies are concerned with the social and
interactional organization of technology in the workplace. They are concerned, in a sense, with
the work to make technologies work; with the tacit and ‘seen but unnoticed’ resources through
which organizational activities are accomplished in and through tools and technology. (Luff,
Hindmarsh & Heath, 2000)

Bokens titel innehåller även underrubriken ”Recovering Work Practice and Informing
System Design” och kännetecknande för samtliga 13 artiklar är att skribenterna ser
arbetsplatsstudier som studier kring arbetet som aktivitet i syfte att utveckla teknologi
och design. Bokens centrala bidrag blir således att visa på hur själva aktiviteten på
arbetsplatsen bör betraktas och hur kunskapen om denna aktivitet kan och bör resultera i
en utveckling inom andra områden såsom teknologi och design. Arbetsplatsstudier
jämställs således med arbetsstudier som gett upphov till begrepp så som ’Taylorism’
och ’Fordism’. Den enda anknytning till platsen som fysiskt fenomen boken
”Workplace studies” har, är det faktum att man ser det eftersträvansvärt att med den nya
teknologin kunna frångå platsens begränsningar. Hirscheim beskriver i sin bok ”Office
automation: a social and organizational perspective” (1985) det problem med ’teknisk
påverkan’ han erfor i litteraturen kring automatiseringsprocesser inom kontor, ett
problem som han anser leder till att den sociala aspekten förbises.
Work, for example, is written about as through it was little more than the performance of certain
tasks. (Hirscheim, 1985:4)

Hirscheims citat kan här jämföras med litteraturen rörande arbetsplats där arbetsplatsen
oftast ses som en plats där endast arbete som aktivitet utförs med tekniska hjälpmedel.
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2.4.3 Arbetsplatsen som arbetsrymd11
Anderson, Herriot & Hodgkinson (2001) ser populärvetenskap som studier i ett relevant
ämne där bristande metodologisk stränghet leder till att resultaten av undersökningen
inte kan användas som stöd för fortsatt forskning på ett tillitsfullt sätt. Det område där
arbetsplatsen som plats främst behandlas är forskningen kring distansarbete och virtuellt
arbete. I dessa undersökningar kan man inte längre se platsen som en självklarhet
eftersom det är just denna koncentration till fysisk plats man försöker undvika. Trots
detta intresse för platsen eller snarare avsaknaden av platsen har platsen som begrepp
även här sällan behandlats vetenskapligt (Pekkola, 2002:36). Distansarbete och virtuellt
arbete ses främst som ett populärvetenskapligt område där empirisk, vetenskapligt
granskad forskning är underrepresenterad (Bélanger, 1999; Hill, Hawkins & Miller,
1996). Daniels (1991) anser att informationsteknologins inverkan på platsen är
”enormous and has attracted a good deal of speculation from academic and media
pundits”. Att distansarbete och virtuellt arbete så frekvent framkommer i
populärvetenskapliga media medför att hela konceptet får en smått populärvetenskaplig
karaktär. Det vetenskapliga arbete som görs inom området trängs lätt undan av
konsulter och praktiker och för den som söker ett mera vetenskapligt bidrag till
diskussionen kan det vara svårt att hitta relevant information i den uppsjö av litteratur
som omger ämnet.
Ett problem med en del av den akademiska litteraturen inom områden såsom ’telework’,
’telecommuting’, ’ework’ och ’virtuellt arbete’ är förutom dess många gånger
spekulativa karaktär, att den är något ytlig. Speciellt den tidiga forskningen kring arbete
oberoende av fysisk plats har sällan en enhetlig struktur och många undersökningar
gäller vanligtvis inte heller specifikt en enskild faktor. Resultatet blir att många faktorer
behandlas, så även plats, men att forskningen saknar djup. Måhända är det ett resultat av
områdets explorativa karaktär och bör således inte enbart ses som en brist. Denna
forskning kan användas för att få en mera generell inblick i området, men i avseendet att
mera tydligt kunna göra uttalanden om enskilda faktorer av betydelser bör den användas
med försiktighet. De nackdelar som den enskilda arbetstagaren upplever vid arbete
utanför den traditionella arbetsplatsen kan visa på områden där mera specifika
betydelser för den traditionella arbetsplatsen kan hittas. Exempel på dylika övergripande
studier kring distansarbete och upplevda för- och nackdelar med att arbeta utanför det
traditionella kontoret är Kurland & Bailey (2000). I denna studie omnämns nackdelarna
social isolering, professionell isolering, minskat inflytande på kontoret, obalans mellan
arbete och familj, minskade informella kontakter, längre arbetstider, minskad tillgång
till resurser och bristande tekniskt stöd. Även i en studie av Mann, Varey & Button
(2000) framkommer faktorer som isolering, längre arbetstid, minskat stöd, mindre
sjukledighet, minskade möjligheter till karriär och ökade kostnader. De flesta av dessa
faktorer kan även återfinnas i denna studies empiriska resultat gällande de nackdelar
distansarbetare upplever med sin situation och den betydelse och de fördelar
traditionella kontorsarbetare upplever att deras traditionella, fysiska arbetsplats har.
Under senare år, när ämnet har etablerats och forskningen utvidgats, har man dock
börjat hitta forskning med smalare fokusering. Denna är mycket värdefull vid en
11

Som tidigare framkommit ser Pekkola (2002:36) att arbetsplatsen vid distansarbete transformeras till
arbetsrymd (enemmän tila kuin paikka).
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förståelse av arbetsplatsens fysiska betydelse eftersom den många gånger pekar på de
problem som uppstår när arbetsplatsen enligt traditionella mönster upphör att existera
fysiskt. Mycket av den forskning som sker inom distansarbete och virtuellt arbete utgår
dessutom direkt från arbetstagarens perspektiv, med inriktning på subjektiva känslor
och upplevelser. Exempel på dylik forskning som på ett omvänt sätt indikerar
arbetsplatsens betydelse är forskning som koncentrerar sig kring distansarbete och
sociala representationer (Araújo, 1998), distansarbete och bristande legitimitet
(Westfall, 1997), out-of-sight syndromet (Lim & Teo, 2000), tidsanvändning vid
distansarbete (Steward, 2000), kontroll och makt vid distansarbete (Brocklehurst, 2001),
kommunikationen vid distansarbete (Watson Fritz, Narasimhan & Rhee, 1998),
workaholism vid distansarbete (Hill, Miller, Weiner & Colihan, 1998) samt tekniskt
stöd vid distansarbete (Salaff, Wellman & Dimitrova, 1998). Denna forskning
presenteras närmare i samband med studiens empiriska resultat i kapitel 4.

2.4.4 Arbetsplatsen som betydelse
Sammanfattningsvis kan nämnas att specifik forskning kring arbetsplatsen som plats
och enskilt, specifikt begrepp inte existerar. De delar som en möjlig teori eller modell
kunde bestå av är uppdelade inom många olika discipliner och dessa är inte heller i sig
relaterade till begreppet ’arbetsplats’. Den forskning som utger sig för
arbetsplatsforskning är främst inriktad på teknologi och design, d.v.s. på platsens
innehåll och skeenden istället för på platsen i sig. En bidragande orsak till detta är att
arbetsplatsen kan ses som en självklarhet, något man inte reflekterat över inom
forskningen. Den forskning som visat sig ha störst värde som referensforskning till
denna studie, är studier inom distansarbete eller rättare sagt forskning där man försöker
förbigå platsen. Trots att denna forskning på ett kännbart sätt är inriktad på avsaknad av
plats har inte arbetsplatsens betydelse heller här direkt uttalats. Som tidigare nämnts
existerar även här arbetsplatsens alla betydande enheter lösryckta från varandra utan
gemensam nämnare.
Genom att återkomma till den figur som representerar platsens huvudkomponenter vill
jag visa att forskningen inom arbetsplats har koncentrerats kring dels den handling som
sker på arbetsplatsen d.v.s. själva arbetet och dels kring platsens fysiska komponenter
exempelvis hur platsen praktiskt skall utformas (se figur 3). Dessa komponenter står
inom forskningen i direkt relation till varandra. Man studerar arbetet som aktivitet för
att kunna utforma det fysiska såsom exempelvis dataprogram eller arbetsutrustning.
Samtidigt utformas det fysiska i syfte att underlätta och effektivera aktiviteten.
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Figur 3. Aktivitetens och den fysiska aspektens dominans inom forskning kring
arbetsplats

Aktivitet

Fysisk/materiell form

Ex. arbetsstudier

Ex. design, ergonomi
teknologi

Mening
Arbetsplatsen

Groat (1995:22) påpekar att handlingen på platsen ofta studerats betydligt mera frekvent
än själva platsen. Det kan även anses gälla arbetet som aktivitet och den arbetsplats den
utförs på. Det sätt på vilket arbetsplatsen uppfattas av arbetstagaren har helt enkelt inte
fått samma vikt inom forskningen. Vi kan tänka oss att motivationsforskningen som tog
fart i början av 1960-talet på ett sätt kan ses som en studie i hur arbetstagaren uppfattar
sin arbetsplats. Men även inom motivationsforskningen behandlas väldigt sällan
arbetsplatsen i sig utan koncentreringen ligger hos platsens fysiska attribut. Samtidigt
medföljer element från arbetet som aktivitet och andra komponenter. Om vi inriktar oss
på frågan varför arbetsplatsen överhuvudtaget existerar som plats och den betydelse
arbetstagaren ger denna existens kan motivationsforskningen inte erbjuda ett
tillfredsställande svar. Om vi dessutom tillägger att vetenskapen kring arbetsplatsen och
dess existens till stor del utgörs av populärvetenskap och att dess interdisciplinära drag
medför problem vid skapandet av generell förståelse kan vi urskilja ett behov av en
enhetlig, vetenskaplig modell för arbetsplatsens betydelse.
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3 METODOLOGISKA STÄLLNINGSTAGANDEN
... in order to make sense of how people handle problems, situations, the world, we have to
understand the way in which they experience the problems, the situations, the world, that they
are handling or in relation to which they are acting. Accordingly, a capability for acting in a
certain way reflects a capability experiencing something in a certain way
(Marton & Booth, 1997:111)

Vid en undersökning av arbetsplatsens betydelse sedd ur arbetstagarens perspektiv blir
det inte ”tinget i sig”, d.v.s. verkligheten sådan den är oberoende av vår uppfattning,
som blir det centrala utan det som visar sig för våra sinnen. Intresset ligger inte i
arbetsplatsen som verklighet manifesterad i byggnader, kontor, rum, skrivbord; en
verklighet där individen som arbetstagare har exkluderats. Istället ligger intresset i hur
dessa människor uppfattar eller tänker kring sin arbetsplats och dess betydelse. För att
kunna skapa ändamålsenliga, gränslösa arbetsplatser bör vi förstå den betydelse
arbetstagaren ger åt de traditionella arbetsplatserna med betoning på plats. Med
hänseende till studiens syfte bör valda metod kunna koncentreras på uppfattningar på
individnivå. En empirinära metod bör väljas eftersom det upptäckts teoretiska
bristfälligheter vad beträffar arbetsplatsens betydelse. Eftersom begreppet ’arbetsplats’
getts karaktär av självklarhet bör metoden även kunna generera mer än informanten
medvetet är kapabel att ge. Detta på grund av att forskaren behöver ett rikt och levande
material för att kunna se den underliggande och många gånger omedvetna betydelsen
som döljs under självklarhetens yta. Med tanke på undersökningens karaktär och syfte
kommer metoden således att vara kvalitativ med induktiva drag12. Studiens explorativa
drag kan ses genom dess syfte att kombinera existerande teori till ny förståelse via
resultat i empirin. På så vis kombineras den objektiva verkligheten enligt subjektets
verklighetsuppfattningar och de delar av den objektivt sanna verkligheten, som även
studiens informanter upplever vara sanna, kan urskiljas.
Andersen, Borum, Kristensen & Karnøe (1995:202-205)
beskriver två
forskningsprojekt där den teoretiska referensramen vid insamlingen av kvalitativa data
varit obefintlig eller embryonisk, vilket även gäller för denna studie. Vid Andersen et
al.s projekt har det empiriska materialet fungerat som en viktig guide vid sökandet efter
det övergripande mönstret. Informanternas berättelser och tolkningar har lett till att man
börjat söka efter teoretiska referensramar som skulle klara av att täcka de konflikter och
mönster som växt fram i det empiriska materialet. Vid dessa projekt har teorin spelat en
viktig roll, men inte förrän i ett senare skede av forskningsprocessen där teorin antagit
rollen som förmedlare av begrepp och modeller med vilka man kunnat fånga och
underlätta en mera distinkt tolkning av observationer gjorda i empirin. Empirin har även
i denna studie tillåtits bilda referensram för intervjuerna. Empirin har på så vis
kontinuerligt resulterat i ytterligare empiriska resultat. Jag har som forskare haft den
12

Induktion kan ses om en tankemetod varigenom man når fram till allmänna principer från enskilda
iakttagelser. Induktionen är motsvarighet till deduktion där man utgår från en generell teoretisk regel och
hävdar att denna förklarar ett visst fall av enskilt intresse. Därtill används i vissa forskningssamfund
benämningen abduktion där utgångspunkten visserligen är empiriska fakta, men där de teoretiska
förföreställningarna inte lika starkt avvisas som inom den induktiva ansatsen. Abduktionen ses vanligtvis
som den naturliga forskningsprocessen inom samhällsvetenskaplig forskning där renodlade induktiva
studier är svåra att genomföra.
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värdefulla möjligheten att studera fenomenet distansarbete på nära håll. Genom att leva
nära fenomenet och ha möjlighet att ta del av distansarbetarens känslor och tankar blev
det tydligt att vissa upplevda problem kunde relateras till att det inte längre fanns någon
traditionell arbetsplats att gå till. Dessa upptäckter är i inledningen av detta arbete
beskrivna i fallstudie I. Förståelse kan inte skapas om inte forskaren tillåter sig själv
(och tillåts, eget påpekande) att känna empati med sitt område (Andersen et al.
1995:144). Med empati menar Andersen et al. förmågan att förstå och dela känslor,
erfarenheter etc. med ett annat socialt system och detta kan endast uppnås ifall
nyfikenhet och ödmjukhet karakteriserar forskningsprocessen. Därför började jag, när
jag väl kommit igång med min forskningsprocess, att förlägga en del av tiden till
hemmet.
Begreppen ’informant’ och’ respondent’
När den subjektiva åsikten ges utrymme i forskningsprocessen uppstår frågan vad
subjektet skall benämnas. Vanligtvis benämns deltagaren i intervjusituationen informant
eller respondent. Begreppen ’informant’ och ’respondent’ har inom den
samhällsvetenskapliga forskningen emellertid använts på ett motstridigt sätt. Stenbacka
(1998), som långt baserar sig på Merriam (1994), ser skillnaden mellan en respondent
och en informant i att den förstnämnda enbart svarar på direkta frågor medan en
informant ger tillgång till information om det studerade fenomenet (Stenbacka
1998:48). Enligt Merriam (1994:90) känner en informant såväl till kulturen som är i
stånd till att reflektera över den och i ord formulera för forskaren vad det är som sker.
Våland (2002) diskuterar tillämpningen av begreppen som val mellan olika perspektiv.
Informant används när forskaren har ett organisatoriskt perspektiv medan respondent
innebär att studien sker på individnivå, där individuella känslor och attityder inkluderas.
Detta tolkar jag som att begreppet ’respondent ges en mera personlig karaktär än
informantbegreppet. Holme & Solvang (1991:114) beskriver skillnaden mellan
informant- och respondentintervjuer som att respondentintervjun sker direkt med
studieobjektet ifråga, medan informantintervjuer går via tredje person. Respondenten
lämnar enligt dem en mera pålitlig information och deras syn står närmast i kontrast till
Stenbacka (1998) och Merriam (1994). I denna studie används benämningen informant,
enligt Merriams definition ovan, för de personer som bidrar till och ingår i studiens
empiriska material. Min användning av informantbegreppet och informantens roll i
intervjuprocessen stämmer även överens med Yin (1989:84), när han anser att begreppet
’respondent’ långt hänför sig till strukturerade intervjuer, medan begreppet ’informant’
kopplas till den atmosfär som kännetecknar en öppen intervju.

3.1 Fenomenologin och fenomenografin som metodologiska
riktmärken
Studiens metodologiska referensram och praktiska metodtillämpningar har långt
influerats av fenomenologin som vetenskapsfilosofi13. Fenomenologin som
vetenskapsfilosofi betonar dock vanligtvis de mer övergripande metodologiska
13

Vid en uppdelning av fenomenologin i transcendental och existentiell fenomenologi (se exempelvis
Burrell & Morgan, 1979:240-247) är det den existentiella fenomenologin med namn som Alfred Schutz
som närmast motsvarar fenomenologin i denna studie. För en närmare beskrivning av fenomenologin,
dess uppkomst och grenar hänvisas till Morans bok ”Introduction to phenomenology” (2000).
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frågeställningarna och det förs sällan en mera praktisk metodinriktad diskussion. Till
skillnad från fenomenologins många gånger vetenskapsteoretiska tankemönster erbjuder
däremot fenomenografin klarare och tydligare riktlinjer för hur man empiriskt studerar
individers sätt att uppfatta fenomen som meningsfulla (Solér, 1997).
Forskningsinriktningen fenomenografi har därför valts som utgångspunkt för studiens
empiriska metoddiskussion.
Förespråkare för fenomenologin, framförallt Husserl, anser att empiriska vetenskaper
ofta skapar en värld utan att tillräckligt mycket ha analyserat det fundament av vanlig
mänsklig erfarenhet som den vilar på (Alvesson & Sköldberg 1994:95) och det är
vanligtvis vardagens upplevda självklarheter som bör ifrågasättas (Burrell & Morgan,
1979:233). Forskningsfrågan varför arbetsplatsen som plats överhuvudtaget fysiskt
existerar vore därför ur ett fenomenologiskt intresse motiverad eftersom arbetsplatsen
som plats ofta ses som självklar och sällan har utgjort föremål för forskning.
Platsforskningen har varit dominerad av ett positivistiskt tänkande, varför Seamon
(1980) och Low & Altman (1992) välkomnar forskning med mera fenomenologiska
inslag. Centralt inom fenomenologin är dess strävan efter att förstå den subjektiva
verklighet individen skapar genom sin existens. Fenomenologins ontologiska
ställningstagande motsvarar närmast ett synsätt där individen genom sin
tankeverksamhet skapar innebörd i den subjektiva verklighet han eller hon lever i.
Verkligheten skapas visserligen inte av medvetandet, men dess innebörd avslöjas
genom individens intentionalitet14. Den fysiska verkligheten existerar utanför
människan, men för den enskilda människan kan en meningsfull verklighet inte existera
utanför den subjektiva världen. Därför hävdas att vi inte kan fånga en beskrivning av
den objektiva verkligheten som den är i sig utan enbart av vår upplevelse av denna,
d.v.s. vi bör försöka få tillgång till individens livsvärld.
Ända sedan Ference Marton15 på 1980-talet utlyste fenomenografin som ett distinkt
forskningsområde med syftet att beskriva uppfattningar, har åsikterna om förhållandet
mellan den fenomenografiska metoden och den fenomenologiska filosofin varierat.
Marton och den ursprungliga fenomenografin är relativt ateoretisk med en direkt strävan
efter att vara fri från exempelvis ontologiska ställningstaganden (Marton, 198116).
Andra forskare, exempelvis Sandberg (1994), Solér (1997) och Theman (1983) har
genom att till metoden integrera fenomenologiskt filosofiska begrepp återigen fört de
båda inriktningarna närmare varandra. Denna utveckling kan ses som ett resultat av att
den fenomenografiska ansatsen överförs till olika discipliner och att fenomenografin på
så sätt naturligt utvecklas teoretiskt i och med att den kontrasteras med andra
14

Intentionalitet är ett centralt begrepp inom fenomenologin och står för det faktum att vårt medvetande
alltid har ett objekt. Ihde (1977:42) beskriver detta som en korrelering mellan det som upplevs och det
faktum att det upplevs. I en föreställning föreställs något, i omdömet erkännes eller förkastas något, i
kärleken älskas något e t c (Husserl, i Moran 2000:114)
15
Ference Marton anses med sin artikel från 1981 ”Describing conceptions of the world around us”,
vara fenomenografins grundare. Artikeln ”An approach to describing learning as change between
qualitatively different conceptions” av Johansson, Marton & Svensson (1985) ses även som en av de
första publicerade alstren inom fenomenografi. Ansatsens utvecklades emellertid redan på 1970-talet i
Göteborg i syfte att beskriva kvalitativa skillnader i individers sätt att uppfatta inlärningssituationer
(Dall’Allba, 1996:7).
16
Marton refererar vid en föreläsning kring fenomenografi vid Österbottens Högskola i Vasa, 19.4.2002
till sin artikel från 1981 när han beskriver den ursprungliga fenomenografin som ”relativt ateoretisk”.
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vetenskapsteoretiska ståndpunkter. Fenomenografin är mest tillämpad inom det
pedagogiska forskningsområdet där metoden även är utvecklad. Att beskriva
uppfattningar bör emellertid ses som ett interdisciplinärt forskningsintresse (Uljens
1989:21; Svensson & Theman, 1983:2), vilket leder till att den fenomenografiska
forskningsansatsen även tillämpas inom samhällsvetenskaper såsom exempelvis
företagsekonomi, psykologi och vårdvetenskap.
Inom den företagsekonomiska
disciplinen har Sandberg (1994) och Solér (1997) använt den fenomenologiska
filosofins teorier och begrepp i empirisk forskning. Fenomenografin har här således fått
en ställning som empirisk fenomenologi (Sandberg, 1994). Integreringen av
fenomenologiska begrepp i den ursprungliga fenomenografiska ansatsen kan ses som ett
försök att övervinna den kritik som ansatsen fått. Särskilt avsaknaden av ontologisk och
epistemologisk klarhet har diskuterats (Uljens, 1996:103), en kritik som kan undvikas
genom att fenomenografin accepterar det synsätt som fenomenologin erbjuder.
Samtidigt anser Uljens att fenomenologins metaspråk klarare kan belysa
fenomenografins tankegångar. Det metodologiska ställningstagande som sker i denna
studie utgår från fenomenologiskt vetenskapsfilosofiska argument, medan de praktiska
tillvägagångssätten utgår från fenomenografins praktiska ställningstaganden. På så sätt
kan Sandbergs (1994) syn på fenomenografin som empirisk fenomenologi även anses
gälla i denna studie.
Trots att fenomenografin och fenomenologin ses som skilda inriktningar och att det ofta
påpekas att fenomenografin inte uppstått ur fenomenologin (Uljens, 1996:103;
Alexandersson, 1994:116) är likheterna på ett vetenskapsfilosofiskt plan stora. Både
fenomenologin och fenomenografin antar en närmast nominalistisk syn på världen.
Forskaren eftersträvar en tillgång till subjektets livsvärld och vill på så sätt förstå
världen sett ur subjektets perspektiv. Inom den fenomenografiska ansatsen läggs
huvudvikten vid en empiriskt grundad beskrivning av olika sätt att uppfatta omvärlden.
Enligt Marton & Booth (1997:114) kan flera synonymer användas i fenomenografisk
forskning för ordet uppfattning (conceptions). Exempel på synonymer som de ger är:
sätt att förstå (ways of understanding), sätt att begripa (ways of comprehending), sätt att
föreställa sig (conceptualization) och sätt att uppleva (ways of experiencing). För mig är
dessa uttryck utbytbara mot ordet ’uppfattar’ i syftet och för mig indikerar detta att en
fenomenografisk ansats i detta hänseende kan tillämpas. Begreppet ’uppfattning’
betecknar en struktur av mening som utgör relationen mellan en individ och ett fenomen
(Solér, 1997:77). I denna studie är fenomenet arbetstagarens arbetsplats som plats. Inom
fenomenografin står en uppfattning för det underförstådda, det som inte behöver sägas
och som således aldrig varit föremål för reflexion (Marton & Svensson 1978:20).
Marton och Svensson fortsätter sin definition av en uppfattning genom att se
uppfattningen som den referensram inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den
grund på vilken vi bygger våra resonemang. Detta medför att arbetstagarens sätt att tala
kring och berätta om sin arbetsplats kan användas för att erhålla den underliggande
betydelse av arbetsplats som han eller hon besitter.
Fenomenografin accepterar existensen av en objektiv verklighet. Betydelsen eller
innebörden av denna verklighet konstitueras däremot genom det mänskliga erfarandet
av den. Den objektiva världen har ingen mening utanför denna subjektiva tolkning.
Detta är en kontrast till den Husserlska fenomenologin som kan ses som näst intill
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solipsistisk (Burrell & Morgan, 1979:242)17. Det är dock många inriktningar inom
fenomenologin som tar avstånd från denna transcendentala uppfattning, vilket leder till
att bland annat den existentiella fenomenologins och fenomenografins ontologiska
uppfattning ställvis är väldigt lika.
Vad något är eller hur något uppfattas vara beskrivs inom fenomenografin som första
och andra ordningens perspektiv (Marton, 1981). Första ordningens perspektiv står för
en beskrivning av det som kan observeras utifrån, medan andra ordningens perspektiv
handlar om att beskriva hur någon upplever något, hur något ter sig för någon.
Alexandersson (1994:111) beskriver dessa perspektiv som olika sätt att ställa frågor om
verkligheten. Man kan antingen fråga om hur verkligheten ser ut och varför den ser ut
som den gör (första ordningen) eller så kan man fråga hur människor uppfattar eller
tänker kring denna verklighet (andra ordningen). Inom fenomenografin läggs
betoningen på andra ordningens perspektiv, d.v.s. hur omvärlden ter sig för människor.
Om de uppfattningar som människor företräder är ”med verkligheten
överensstämmande eller inte” intresserar inte en fenomenograf utan intresset begränsas
till att beskriva hur människor uppfattar något (Uljens, 1989:14). En fördel med resultat
som erhållits från andra ordningens frågeställningar är enligt Uljens att dessa kan ses
som självständiga i och med att de inte kan härledas ur resultat från forskning gjord
inom första ordningens perspektiv.
De subjektiva uppfattningarna, tillhörande andra ordningens perspektiv, sammanförs i
den fenomenografiska studien i beskrivningskategorier. Dessa kategorier betecknar
kvalitativt skilda uppfattningar som en grupp individer har av samma fenomen. Inom
fenomenografin är synen på beskrivningskategoriernas roll tudelad, en del betraktar
beskrivningen av kategorierna som slutresultatet, medan en del använder dem i syfte att
beskriva t.ex. olika gruppers fördelning över kategorier eller förändringen av en grupps
uppfattning till följd av något (Larsson, 1986:23). I fråga om beskrivningskategoriernas
ställning följer jag Alexandersson (1994:127) av vilken beskrivningskategorierna inte
ses som studiens slutresultat utan slutresultatet består av kategoriernas utfallsrum, d.v.s.
den gemensamma struktur som de skapar. Jag anser att utfallsrummet ger de subjektiva
uppfattningarna en mera objektiv karaktär. Förståelse ur första ordningens perspektiv
skapas i och med att studiens resultat kan diskuteras i relation till tidigare studier, kan
belysas av tidigare studier samt kan skapa grund för generalisering och allmän
förståelse. Utfallsrummet kvarhåller dock sin subjektiva karaktär och man kan se det
som att teorierna i den objektiv verklighet kombineras enligt subjektets
verklighetsuppfattning. På så sätt erhålls en förståelse av vilka delar av en objektivt
sann verklighet som även upplevs som sann av studiens informanter. Existerande
teorier anpassas till en ny kontext och en förståelse av arbetsplatsens betydelse utvidgas.
Såväl inom den fenomenologiska som fenomenografiska ansatsen eftersträvas
variation18, något som även karakteriserar ett ändamålsenligt utfallsrum.

17

Solipsismen är en filosofisk riktning som anser att ingenting utanför jaget existerar
Inom fenomenologin bör dock variationen påföljas av ett sökande efter det gemensamma, den s.k.
”essensen” (Alexandersson, 1994:116). Målet blir att inom variationen finna essensen varpå man kan
påvisa att de olika funna varianterna av de intentionala strukturerna är olika varianter av denna essens.
18
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3.1.1 Hanteringen av variation i det empiriska materialet
Rent teoretiskt kan man tycka att variationen kunde vara lika stor som antalet personer i
en undersökning, men i praktiken verkar det inte vara så.
There are always commonalities in the ways in which people who belong to the same culture
account for a phenomenon, as well as at least some differences. But on a level of description
between the general and the idiosyncratic, there are ways of understanding, that are neither
common to everyone nor unique to anyone. (Johansson, Marton & Svensson, 1985:4)

Den variation av uppfattningar som en bestämd population besitter är så bred och
omfattande att en individ, trots att hans eller hennes uppfattning om fenomenet ändras,
knappast går utanför de uppfattningar som redan kartlagts (Uljens, 1989:42).
Variationsvidderna på de beskrivningskategorier som studien utmynnar i blir därför det
centrala. Genom att erhålla en så stor variation som möjligt, ökar generaliserbarheten.
Det är mot denna bakgrund av insikt om möjliga uppfattningar som man kan identifiera
enskilda individers uppfattning. Antalet personer som sedan delar en uppfattning blir
beroende av situationen, medan variationen återfinns i olika situationer och kan därmed
anses giltig i högre grad (Larsson, 1986). Våra uppfattningar fungerar ofta som
tankeramar, som hindrar människor att fullt ut ta tillvara de möjligheter som trots allt
finns, medan alternativa resonemang fungerar som underlag för reflektion. Att göras
medveten om den variation som för det mesta existerar gällande uppfattningen av ett
fenomen underlättar vårt sätt att förstå andra människor. Även här blir det centrala vilka
uppfattningar som finns och inte hur många som har en viss uppfattning. Habermas
(1972:61) och Kroksmark (1987:249) uttrycker det som att kritisk reflektion över de
antaganden som man har om sin verksamhet kan leda till att man upphör att ta
antagandena för givna – att det är objektivt fastslagna sanningar. Måhända ökar vårt
intresse för arbetsplatsens existens om och när vi upptäcker att arbetstagare kan se på
sin arbetsplats på många olika sätt. Arbetsplatsens betydelse blir för oss inte längre
självklar.
I samband med diskussionen kring variationen som önskvärd eller inte kan även en
diskussion kring en persons förmåga att fungera som informant föras. Om man antar att
vissa personer i högre grad kan klassas som informanter19 än andra måste detta ju leda
till att dessa personer nämner saker som andra respondenter inte är kapabla att uttrycka.
Hur kan man då förvissa sig om att informantens tankar inte även finns hos
respondenten, trots en oförmåga att uttrycka dem? Om förmågan att vara informant ses
som personlig och oberoende av den kunskap och de uppfattningar man besitter får
diskussionen kring variation och frekvens en annan karaktär. Trots att en uppfattning
uttrycks av endast en av studiens informanter behöver det inte innebära att den återfinns
endast hos denna informant, utan att den vid detta ögonblick endast kan återges verbalt
av en (1) informant. Inom fenomenografin ges varje uppfattning (påstående) lika värde
oberoende av hur många personer som delar denna uppfattning. Detta med avsikten att
låta antalet beskrivningskategorier, d.v.s. variationen, bidra till graden av
generaliserbarhet och inte antalet informanter inom samma kategori. Till exempel Solér
(1997:109) anser, att risken ifall man som forskare inte tilldelar alla utsagor lika stor
19

En informant har enligt Merriam (1994:90) förmågan att reflektera över den verklighet han eller hon
lever i samtidigt som informanten har förmågan att för forskaren i ord uttrycka denna verklighet. Se även
sid 38.
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betydelse är uppenbar att tolkningen blir mer ett resultat av forskarens förförståelse än
ett resultat av informanternas levda erfarenheter såsom de framstår i intervjutexten. Jag
följer här det ontologiska ställningstagandet att individen skapar mening och värdesätter
därför fenomenologins tankesätt att varje aspekt av den levda erfarenheten som är
föremål för undersökning bör behandlas med lika värde (Sandberg, 1994:68). Redan det
faktum att en uppfattning är det innehåll en enskild människa ger åt en relation mellan
sig själv och omvärlden gör att varje uppfattning blir värdefull. När man beskriver sin
egen uppfattning om arbetsplatsen kan det inte bli fel, verkligheten är alltid subjektivt
sann. Detta gör att en persons uppfattning inte kan ses som mera relevant än en annans.
Vid exempelvis induktiv ansats utgår man från en mängd enskilda fall och hävdar att ett
samband som observerats i samtliga dessa också är generellt giltigt (Alvesson &
Sköldberg 1994:41). Jag ser påståendet, om att det är tveksamt huruvida värdet av en
(1) informants påstående är lika stort som värdet hos ett påstående som delas av många
informanter, som problematiskt. Diskussionen kring variation blir relevant inom
förståelsegenererad forskning eftersom dessa enskilda påståenden av forskaren ofta
upplevs som unika och värdefulla – påståenden som kan föra forskningen framåt och
öka förståelsen i det enskilda fallet. De påståenden som återigen nämns av alla kanske
känns mera självklara och något som i vissa fall även redan har beaktats av forskaren
och således ingår i hans eller hennes förförståelse. Denna frekvens kan emellertid bidra
till en mera kvantitativ förklaring av typen hur stor andel av populationen som
representerar en speciell uppfattning. I denna förståelsegenererande studie betraktas
variationen som önskvärd och värd att eftersträva. Detta på grund av att den bidrar till
ökad generaliserbarhet och medför rikedom och möjlighet till heuristisk kvalitet20.

3.1.2 Hanteringen av kontextuella variabler i det empiriska materialet
För att presentera särdragen i den kvalitativa forskningen använder Thomasson (1993)
ett utdrag ur journalen Administrative Science Quarterly21.
Qualitative researcher: ”Many people these days are bored with their work and are...”
Quantitative researcher (interrupting): “What people, how many, when do they feel this way,
where do they work, what do they do, why are they bored, how long have they felt this way, what
are their needs, when do they feel excited, where did they come from, what parts of their work
bother them most, which…”
Qualitative researcher: “Never mind.”

Jag anser denna dialog på ett karakteristiskt sätt belysa min ståndpunkt vid insamlingen
av material till denna studie. Inte för att jag vill påstå att jag anser att svaret på den
kvantitativa forskarens frågor i exemplet ovan skulle stå för enbart den kvantitativa
kunskapsgenereringen. Den kvantitativa forskarens frågor ovan kan mycket väl
undersökas även kvalitativt och utgöra ett bidrag i en del kvalitativa studier. Jag anser
20

Larsson (1994:179) ser studiens heuristiska kvalitet som en förmåga att få läsaren att genom
framställningen kunna se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. Se även sid 2.
21
Administrative Science Quarterly (1979), December, vol. 24
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dock att det ligger ett värde även i studier som på ett mer övergripande plan intresserar
sig för det som uppfattas eller existerar utan att nödvändigtvis betrakta orsaken till
varför dessa uppfattningar innehas av individen. Detta kan mera konkret uttryckas som
att det ligger ett värde i att veta vilken betydelse arbetstagare sätter vid sin arbetsplats
utan att nödvändigtvis besvara frågan varför, d.v.s. vilka kontextuella variabler som
påverkar den givna betydelsen i det specifika fallet. Orsaken till de uppfattningar
informanterna uttrycker är något man inom fenomenografin sällan analyserar eller ens
intresserar sig för (Larsson, 1986:13). Dels ser man det som en omöjlighet att besvara
frågan om varför en bestämd individ representerar en speciell uppfattning och dels ser
man individers uppfattningar som föränderliga och situationsberoende. Målet blir inte
att granska en och samma individs sätt att resonera om en fråga i många situationer,
utan istället bör många individers sätt att resonera i en situation granskas. Resultatet blir
då olika sätt att resonera på eller olika uppfattningar (Uljens, 1989:42).
Inom fenomenografin är synen på beskrivningskategoriernas roll tudelad, en del
betraktar beskrivningen av kategorierna som slutresultatet, medan en del använder dem i
syfte att beskriva t.ex. olika gruppers fördelning över kategorier eller förändringen av en
grupps uppfattning till följd av något (Larsson, 1986:23). Min intention har inte i detta
skede varit att ta reda på varför studiens informanter svarar som de gör, d.v.s. vilka
bakomliggande faktorer som styr deras svar. Intresset ligger inte heller i att visa på
skillnader mellan olika grupperingar gjorda exempelvis på basis av ålder, yrke, kön eller
typ av arbetsuppgift. Att utgående från informanternas svar åstadkomma lösningar på
deras problem eller tänka ut handlingsplaner ligger utanför denna studies räckvidd. När
deras tankevärld är förstådd och kan förmedlas är jag nöjd. För den kritiske läsaren kan
detta te sig en aning för enkelt och kan liknas vid att forskaren aldrig riktigt överträdde
mållinjen.
Jag uppfattar dock forskningen vara av två slag (se figur 4). Den ena typen av forskning
är de explorativa studierna, där det oväntade och det nya ges utrymme. Här eftersträvas
variationen och att genom denna få en så rik bild av det undersökta som möjligt. Det är
från denna inledande, förberedande forskning som den övriga forskningen (exempelvis
den deskriptiva, förklarande eller diagnostiska) tar vid. Målet vid den deskriptiva och
förklarande forskningen är att genom fokusering och standardisering kunna
åstadkomma allmängiltiga förklaringar. Båda typerna av forskning spelar en viktig roll.
Utan den inledande forskningen riskerar den övriga forskningen att förlora en del av den
komplexitet som det undersökta fenomenet innehar samtidigt som en explorativ
forskning utan påföljande forskning med fler kontextuella variabler tenderar att bli tunn.
Att inkludera bägge typerna av forskning inom sitt forskningsprojekt är en tidskrävande
och svår uppgift, där såväl bredd som djup bör eftersträvas. Alternativet är att låta den
explorativa forskningen ske på sina villkor för att sedan i nästa forskningsprojekt helt
koncentrera sig på en smal, fokuserad bit av den inledande forskningens helhet.
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Figur 4. Forskningens två slag –inledande och påföljande.
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För att återgå till det exempel ovan som Thomasson använder sig av för att karakterisera
den kvantitativa och den kvalitativa forskaren kan vi i denna studie kring arbetsplatsens
betydelse se att värdet av studien bland annat ligger i att utgöra en grund för mera
kvantitativ forskning. När studien medvetandegör att arbetsplatsen har en betydelse och
att denna betydelse enligt studiens informanter upplevs som följande, är det den
påföljande forskningens uppgift att besvara frågan varför, d.v.s. att undersöka vilka
kontextuella variabler som påverkar dessa uppfattningar. För att besvara frågan varför
anser jag att antalet informanter/ respondenter i den efterföljande forskningen bör öka så
att likheten mellan fallen gällande kontextuella faktorer blir tydligare.
Eftersom denna studie långt utformats enligt fenomenografiska principer har variation
eftersträvats. Detta innebär att gemensamma bakgrundsvariabler inte betonats vid valet
av informanter (annat än till viss mån yrke, arbetsuppgifter och plats för arbetet) utan
betoningen har snarare legat på olikheter mellan informanter. Även det urvalsförfarande
som stått till grund för valet av informanter i denna studie (se närmare sid 58) innebär
att de miljöer som exempelvis distansarbetarna kommer ifrån automatiskt har blivit
mycket varierande. Den kvalitativa forskningsinriktningen innebär ofta att antalet
informanter är tämligen få (i denna studie 20 stycken). På så sätt försöker man skapa
utrymme för en studie där man på djupet går in i det enskilda fallet i syfte att kunna få
tillgång till den komplexitet som man anser karakterisera de flesta fenomen.
Fåtaligheten innebär emellertid i denna studie att de grupper av informanter som delar
samma kontext, alltså befinner sig i samma situation, är relativt få. Denna fåtalighet
påverkar möjligheten att kunna dra slutsatser av typen orsak-verkan, d.v.s. att låta
undersökningen anta en förklarande ansats. Jag har i denna studie avgjort att dylika
förklaringar av informanternas uppfattningar, närmast p.g.a. informanternas ringa antal,
skulle anta formen av spekulationer och att dessa utsagor inte skall ingå i studiens
resultat i annan form än som förslag till fortsatt forskning exempelvis i kapitel 5.3.
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Jag vill dock redan här visa att studien väl kan ligga till grund för forskning med mera
kvantitativa syften. Detta kan exempelvis ses från bilaga 5, där en frekvenstabell över
de antal informanter som i studien delat en viss uppfattning presenteras. Denna tabell
ger vissa antydningar om skillnader och likheter i det empiriska materialet. Tillsammans
med en presentation av de enskilda informanterna kan en frekvenstabell ge svar på
några av den kvantitativa forskarens frågor, trots att jag ser möjligheten till
generaliserbarhet som mycket diskuterbar. Ett något naivt exempel på att långtgående
slutsatser inte bör dras ur materialet är följande; 86 % av männen i studien ansåg att en
viktig aspekt av arbetsplatsen var att arbetsplatsen erbjuder hjälp och stödtjänster,
medan enbart 46 % av kvinnorna ansåg detta. Denna fördelning mellan män och
kvinnor kvarstod även om man delade upp arbetstagarna i distansarbetare och
kontorsarbetare. Slutsatsen, att män i högre grad behöver hjälp och att män på så vis
anser att arbetsplatsens betydelse fastslås av denna möjlighet till hjälp, anser nog de
flesta som något drastisk. Orsaken till denna fördelning är många, det kan förslagsvis
falla sig så att männen råkar ha en utrustning som ofta krånglar, varpå hjälpen behövs.
Det kan även förhålla sig så att männen representerar sådana yrkeskategorier där
behovet av hjälp är stort, vare sig man är man eller kvinna. Vi behöver således både ha
vetskap om hur det förhåller sig med flera variabler och ha ett större sampel innan vi
kan dra generella slutsatser.
Frekvenstabellen och det sätt på vilket man kan gruppera informanterna enligt olika
variabler för att ytterligare likheter och skillnader klarare skall framträda föder
emellertid många frågor som kan bilda input till nya studier. Påverkas arbetstagarens
uppfattning av arbetsplatsens betydelse av orsaken till distansarbete, av arbetstagarens
yrkeserfarenhet och yrkesidentitet, av den familjesituation som arbetstagaren befinner
sig i eller av det lönesystem som arbetstagaren arbetar enligt? Påverkas arbetsplatsens
betydelse av chefens inställning till distansarbetet, av den status arbetstagaren
upplever/har upplevt på sin traditionella arbetsplats, av förekomsten av alternativ till det
traditionella kontoret i regionen, eller den grad av flexibilitet/monotont arbete som
arbetstagaren upplever? Detta är forskningsfrågor som kan ställas utifrån studiens
empiriska material. Studiens frekvenstabell får emellertid enbart tjäna som grund för
hypotesgenerering vid fortsatt forskning, där fortsatta studier kan välja att ta del av
studiens helhet för att bättre kunna göra smalare, fokuserade studier. Denna fokusering
och det ökade antal respondenter, som ofta är en naturlig följd av en mera kvantitativ
undersökning, underlättar en generalisering och möjligheten att göra mera allmängiltiga
påståenden. Orsaken till tabellens begränsade funktion i detta arbete är den i studien
fåtalighet av fall med samma bakgrundsvariabler som diskuterades ovan.

3.1.3 Hanteringen av förförståelse
Problemet att som forskare frigöras eller inte frigöras från sin förförståelse kommer
alltid att utgöra ett problem inom vetenskaplig forskning. Gummesson (1991:12)
förklarar förförståelsen som insatsen (input) i ett forskningsprojekt, d.v.s. forskarens
insikter i ett speciellt problem och dess kontext innan själva forskningsprojektet inleds.
Denna förförståelse tar sig ofta uttryck i teorier, modeller och tekniker. Resultatet
(output) av forskningsprocessen är förståelse, något som ses som de insikter som
erhållits under forskningsförloppet. Förförståelsen blir därför en förutsättning för
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förståelse. Inom vetenskapens tolkande paradigm22 förekommer ofta diskussionen kring
huruvida man som forskare kan frigöra sig från sin förförståelse och om detta ens är
önskvärt. Inom fenomenologin, främst den Husserlska, strävar man efter att som
forskare sätta parentes kring sin förförståelse, kring den reella världen. Endast på detta
sätt kan man komma i kontakt med den eidetiska nivån där vi lämnar enskilda fenomen
bakom oss för att kunna urskilja dess bakomliggande väsen ( se Alvesson & Sköldberg,
1994:96; Ihde, 1977:36). Inom hermeneutiken ses detta emellertid som en omöjlighet.
Forskaren bör istället värdesätta förmågan att känna empati för sitt forskningsområde.
Detta tillvägagångssätt, att leva sig in i den handlandes situation, kräver att man har
erfarenheter av och kunskaper kring ämnet som man som forskare tillåter sig inverka på.
Genom att empatin kompletteras med forskarens större, eller i varje fall annorlunda,
kunskapsmängd är det möjligt för forskaren att förstå informanten bättre än vad han/hon
själv gjort (holistisk access). Detta är en av hermeneutikens huvudteser (Alvesson &
Sköldberg, 1994:136). Gadamers horisontsammansmältning (refererad i Alvesson &
Sköldberg, 1994:136) beskriver förmågan att alternera mellan inträngandet i den
främmande världen och återkopplingen till vårt eget referenssystem. Marton & Booth
(1997:121) ser det som väsentligt att även den fenomenografiska forskaren använder
sin egen erfarenhet för att kasta ljus över det sätt informanterna pratar om, agerar med,
upplever och förstår det undersökta fenomenet.
Såväl den teoretiska som den praktiska förförståelsen är svår att utelämna. Som forskare
möter man inte sitt forskningsområde som en tabula rasa eller som ett tomt papper som
suger åt sig informationen som bläcket från en penna. Intresset för forskningsområdet
ifråga gör automatiskt att allt man ser, hör och läser relateras till det undersökta ämnet.
Det faktum att forskningen utförs i en akademisk värld styr sättet att bedriva forskning.
Resultaten är influerade av handledningen, de problemformuleringar som forskaren
upplever som relevanta riktar uppmärksamheten i en bestämd riktning, forskarens
erfarenheter länkar honom eller henne till en pragmatisk upplevelse av problemet etc.
På grund av detta tror jag inte det är möjligt, om ens önskvärt, att helt försöka distansera
sig från sin förförståelse. En distansering från forskarens förförståelse kan och bör
istället ske vid genereringen av empirin där förförståelsens inverkan på forskningen
bättre kan hanteras. Att vid exempelvis en intervjusituation vara kapabel att fördomsfritt
gå in och lyssna till informanterna utan att utsätta dem för omedveten påverkan är något
att eftersträva. En forskare med perspektivisk subjektivitet accepterar att han eller hon
inte kan lösgöra sig från sin förförståelse och inser faran i förförståelsens negativa
inverkan på upptäckter i empirin. Så länge subjektiviteten antar denna form är
förförståelsen en styrka och inte en svaghet (Kvale, 1997:192).
I denna studie formades min förförståelse av en nära kontakt med distansarbete, bl.a.
med Conny, vars berättelse presenterades i kapitel 1.1.1. Även andra källor har påverkat
min förförståelse såsom exempelvis litteratur23 i samband med ett inledande, allmänt
22

Se Burrell & Morgan, 1979:28. Till det tolkande paradigmet hör inriktningar såsom fenomenologi,
hermeneutik, etnometodologi samt även delvis solipsismen.
23
Nippert-Eng, (1995): Home and Work; Powell & DiMaggio, (1991): The new institutionalism in
organizational analysis; Zuboff, (1989): In the age of the smart machine; Allvin et al, (1998): Gränslöst
arbete eller arbetets nya gränser; Allvin et al, (1999): Frikopplad eller frånkopplad; Sundstrom,
(1986):Work places och Gustafsson, (1994): Produktion av allvar är exempel på källor som har varit
betydelsefulla i början av studien, då främst genom den världsbild de förmedlat mig.
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avläsande av den vetenskapliga diskussionen. Samtidigt vill jag nämna att
undersökningen i detta inledande skede hade en relativt induktiv karaktär, varför
medveten teorisökning inte ägde rum. Min studie har väckt stort intresse bland personer
utanför den akademiska världen. De har gärna delat med sig av egna erfarenheter och
reflektioner gällande mitt forskningsområde, instämt i mina tankemönster eller erbjudit
alternativa tolkningar. Detta innebär att jag ständigt levt med en praktisk syn på
forskningsproblemet. I min strävan efter att låta min förförståelse klassificeras som
styrka har jag medvetet använt den till att skapa det instrument, med vilket jag samlar in
empiriskt material. Under själva insamlingsprocessen, d.v.s. när jag använt mitt
instrument, har jag emellertid försökt avgränsa mig från min förförståelse, reflektera
över och hantera min egen subjektivitet, detsamma gäller vid bearbetning och tolkning
av insamlat material.

3.1.4 Hanteringen av relationen mellan forskare, informant och resultat
I fenomenografiska studier brukar alltid beskrivningen av uppfattningen eller kategorin
illustreras av citat, vars syfte är att hjälpa läsaren att fånga innebörden i den gestaltning
som gjorts av en uppfattning (Larsson, 1986:39). Larsson nämner även läsarens
förtroende för forskaren som ett kvalitetskriterium vid vetenskapligt arbete. I denna
studie blir användningen av citat ett verktyg för att skapa detta förtroende mellan
forskaren och läsaren. Rättesnöret för detta arbete har varit att forskarens tolkningar
skall återges till läsaren på så vis att den logiska följden, enligt vilken dessa tolkningar
gjorts bör framkomma ur texten. I texten framträder tolkningarna tillsammans med
fragment ur empirin, här i formen av citat. Genom att använda citat vill jag ge läsaren en
möjlighet att förstå informanten samt tolka om jag som forskare och författare har gjort
en rättvis bedömning av denna. På detta sätt erbjuds läsaren en valmöjlighet, eftersom
han antingen kan acceptera den tolkning jag som forskare gjort eller ifrågasätta,
omtolka, förkasta etc. Vetenskap bör inte vara tvångsmatning och det vore naivt att
påstå att det sätt undersökningsmaterialet tolkas på i denna studie skulle vara det enda
rätta. I sin forskning kring konsumentbeteende ger Woodruffe-Burton (1998) uttryck för
behovet att återge informanternas berättelser så naturligt och trovärdigt som möjligt så
att övriga forskare kan tolka och bedöma dem. Woodruffe-Burton påpekar att den
gemensamma förståelse som uppstår när flera forskare analyserar, förstår och tolkar
forskningsdatat kommer att överstiga den förståelse som kan genereras av en enskild
forskare. Detta gäller även för läsare i allmänhet.
En annan aspekt av användningen av citat kan härledas till ”polyphonic interviewing”
(flerstämmigt intervjuande) som diskuteras av Fontana och Frey (1994:369). Målet blir
här att uppta subjektets röst under minimalt inflytande av undersökaren. Subjektens
röster bör inte slås ihop och genom undersökarens påverkan rapporteras som en. Istället
för att släta över de flertaliga perspektiv som ges av olika subjekt bör man framföra dem
och diskutera skillnaderna. Dock diskuteras skillnaderna mellan uppfattningar och
uttalanden sällan inom fenomenografin och således diskuteras inte skillnaderna mellan
informanternas uppfattningar av arbetsplatsens betydelse heller i detta arbete. Som
tidigare avhandlats ser man inom fenomenografin det ofta som en omöjlighet att
besvara frågan om varför en bestämd individ representerar en speciell uppfattning och
dessutom ser man även individers uppfattningar som föränderliga och
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situationsberoende. De kontextuella variablerna i arbetet är även få, vilket medför att
skillnader i detta skede kan upptäckas men svårligen förklaras. Tystas den subjektiva
rösten av den fenomenografiska ansatsen och dess kollektiva beskrivningskategorier?
Det förhåller sig kanske på det sättet. Jag har emellertid valt att se det så att den
variation som fenomenografin förespråkar gör att subjektets röst lättare blir hörd.
Visserligen skiljer man vid skapandet av beskrivningskategorier den uttryckta
uppfattningen från individen (Uljens, 1989:39), men beskrivningskategorierna anpassas
efter informanternas uppfattning. I och med att varje uppfattning ges lika mycket värde
har varje subjekt möjlighet att få sin röst hörd, trots att han eller hon inte delar samma
uppfattning som andra. Om man delar de andras uppfattning blir ens röst hörd som en
kollektiv uppfattning.
En annan aspekt av relationen forskare och informant är den påverkan som sker vid
insamling av det empiriska materialet, exempelvis vid en intervjusituation. Påverkan
kan definieras som att forskaren utgående från de signaler han eller hon sänder ut
(medvetet eller inte) influerar informanten att modifiera sina tankar och känslor. Figur 5
visar att påverkan vid intervjuer är en påverkan som sker på tre nivåer.

Figur 5. Påverkan i en intervjusituation kan ske på tre nivåer
PÅVERKAN:
Förståelse om individens uppfattningar gällande
fenomen x, genererade ur intervju

Påverkan

NIVÅ II

Påverkan

NIVÅ I

NIVÅ III
S
I
T
U
A
T
I
O
N
E
N

Individens uppfattningar gällande fenomen x

Inom fenomenografin skiljer man mellan uppfattning som åsikt och uppfattning för att
skapa mening, där det senare avser människans grundläggande förståelse av företeelser
eller av objekt i omvärlden. Till skillnad från den åsiktsorienterade uppfattningen
motsvaras den genuina uppfattningen av att människan inte alltid medvetet uttalar sig
om den egna grundläggande förståelsen (Alexandersson 1994:119-120). I och med att
den genuina uppfattningen, som vid fenomenografiska studier utgör forskningsobjektet,
många gånger ligger dold för dess ägare blir det forskarens uppgift att via tolkning av

50

den intervjuades berättelse spåra de fragment som skapar den eftersträvade förståelsen.
Vid en studie av arbetsplatsens betydelse resulterar självklarheten i att dess betydelse
sällan direkt framkommer ur det sagda eller beskrivna. Det är istället tolkningen,
sammanfogningen och förmågan att se de underliggande strukturerna som skapar den
önskade förståelsen. Vid en tolkning av empirin kan den genuina uppfattningen
sammanbindas med en holistisk access. Med holismbegreppet poängteras
medvetenheten om helhetens betydelse, d.v.s. vikten av att närma sig fenomenet från
olika håll, på olika sätt, i olika faser (Stenbacka, 1998:42). I intervjun ser Stenbacka den
holistiska accessen som att forskaren låter informanten berätta samt ställer följdfrågor
och lyssnar. Jag vill här, med tanke på den genuina uppfattningen, gå ett steg längre och
påstå att den holistiska accessen blir att kunna koppla denna intervjuförståelse med det
undersökta fenomenet. I och med att en människas uppfattning många gånger är dold
för henne, gäller det som forskare att kunna låta hennes svar indikera en underliggande,
djupare, uppfattning – den genuina uppfattningen. Man måste kunna läsa mellan raderna
och plocka ut det relevanta och här behövs ett rikt material att arbeta med. Min strävan
har därför varit att inte begränsa det empiriska material som informanten har att erbjuda.
Vid en intervjusituation kan exempelvis forskarens val av frågor avgränsa eller begränsa
det som framkommer under intervjun, vilket i figur 5 kan ses som påverkan på nivå ett
där forskaren påverkar vad som ges utrymme att framträda. Detta kan ses som ett av
huvudproblemen vid studier av explorativ karaktär, d.v.s. att kunna ställa frågor där det
oväntade tillåts komma fram. I värsta fall påverkar forskaren enligt egen förförståelse
det innehåll som tillåts komma fram, medan det explorativa och okända förblir dolt.
Gadamer (i Alvesson & Sköldberg 1994:58) använder begreppet ’fusion av horisonter’,
vilket innebär att vi åtminstone delvis kan träda in i andra människors tankevärldar och
därigenom berika vår egen. Detta kan benämnas mental access eller forskarens förmåga
att se vad som försiggår i fallet (Gummesson 1991:28). Den mentala accessen skulle i
denna studie kräva att jag, så gott det går, kan frigöra mig från min förförståelse och helt
gå in i och lyssna till informantens berättelse. Jag bör förstå vad de säger och inte få
dem att säga det jag förväntar sig, något som är ett försök till att undvika påverkan på
nivå två. Påverkan på nivå två kan således ses som en påverkan av det som kommer
fram inom det av forskaren givna utrymmet, att forskaren exempelvis genom sitt tonfall,
användning av värdeladdade ord och kroppsspråk påverkar det som sägs och hur det
sägs. Här blir det inte frågan om vad som frågas utan hur man frågar. Säljö (refererad i
Sandberg, 1994:75) påpekar att varje uttalande informanten gör angående sin levda
erfarenhet kan tilldelas en adressat, nämligen forskaren. Informantens uttalanden är
beroende av hans eller hennes antaganden om forskaren och de tankar informanten har
om den diskurs i vilken han eller hon är involverad. Man bör därför vara medveten om
risken för påverkan och medvetet försöka styra tyngdpunkten i intervjun från
intervjuaren till informanten. Dessutom finns det faktorer som påverkar själva
situationen utan betoning av forskaren eller av forskningsinstrumentet. Detta kan ses
som påverkan på nivå III. Exempel på dylika faktorer är fysiologiska faktorer som
trötthet och sjukdom eller störningsmoment såsom ringande telefoner. Till dessa
faktorer kan även räknas informantens medvetna eller omedvetna anpassning av
intervjusvar enligt samhällets normer och enligt god sed (Sandberg, 1994:76). Trots att
människor på ett medvetet plan anser sig uttrycka sin genuina uppfattning, styr
samhällets moraliserande funktion på ett omedvetet plan deras uttalanden. Istället för
den genuina uppfattningen blir det således uppfattningen som åsikt som framträder.
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3.2 Intervjun som forskningsmetod
I kvalitativa fallstudier är intervjuer den huvudsakliga källan som används för att få
fram de kvalitativa data som behövs för att skapa en förståelse av den företeelse man
studerar (Merriam 1994:100). Även inom den fenomenografiska ansatsen utgör
intervjun den vanligaste metoden för att samla in data (Alexandersson, 1994). Här
dominerar de öppna och semistrukturerade intervjuerna. Forskningsintervjuns syfte är
att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna
fenomenens mening (Kvale, 1997:13). När det främsta intresset blir att identifiera
innebörder och inte att komma fram till förutbestämda uppfattningar bör
intervjupersonerna utifrån den egna förståelsen av företeelsen ges möjlighet att själva
avgränsa, behandla och definiera innehållet (Alexandersson, 1994). Genom att man
inom fenomenografin poängterar denna öppenhet berörs den fenomenografiska
intervjun inte av den kritik som riktats mot allmänna intervjumetoder inom
samhällsforskningen där fokuseringen legat på en konsistens snarare än en inkonsistens
i språkliga utsagor (Solér, 1997:87). Forskaren bör vid insamlingen av det empiriska
materialet säkerställa sig om att informanterna tillåts att öppet uttrycka sina egna
meningsstrukturer gällande sin subjektiva verklighet samt att de har möjlighet att välja
det sätt på vilket de tolkar och återger denna verklighet (Johansson, Marton &
Svensson, 1985:252). Genom att medvetet sträva efter en öppen intervju kan både
forskarens förförståelse neutraliseras och en välgrundad och valid undersökning försöka
säkerställas.
Insamlingen av det empiriska materialet till denna studie har skett med fokusering på
öppenhet. Materialinsamlingen inleddes med traditionella semi-strukturerade intervjuer
där färdigt bestämda ämnesområden behandlades med hjälp av färdigt formulerade
frågor samt vid behov med fritt formulerade följdfrågor. Jag upplevde emellertid att
mina informanter hade svårt att prata om en sådan självklarhet som arbetsplats, vilket
ledde till att arbetet som aktivitet istället ofta utgjorde referensramen för deras svar. Jag
märkte även att det sätt på vilket jag formulerade frågorna i stor utsträckning bestämde
omfattningen av de svar som informanterna gav mig. Jag upplevde att utrymmet för
deras egna reflektioner kring det sökta var litet. Detta kan med hänvisning till tidigare
figur 5 ses som påverkan på nivå ett. Att för mig som forskare kunna se det självklara,
det undermedvetna, det explorativa i det empiriska materialet kräver att jag kunde förstå
informanten bättre än han själv gör. Förutom material kring arbetet som aktivitet bör det
i materialet finnas något mera, ur vilket en betydelse av arbetsplatsen kan uttolkas. För
att i detta fall kunna göra en god tolkning behövde jag tillgång till informanternas fria
berättelser istället för svar på mina färdigt formulerade frågor. Detta väcker frågan om
hur en forskare skall kunna få fram något nytt om han endast ställer frågor om saker
som han redan känner till. I en explorativ studie borde forskaren kunna ställa frågor om
saker som han inte vet att existerar.
Ett av de vanligaste problemen vid traditionella forskningsintervjuer är att man förlitar
sig på ett stimulus-respons – paradigm (Mishler, 1986:14). Här fungerar både
intervjuaren och de ställda frågorna som stimulus för informanten, medan informantens
reaktioner på frågorna och intervjuaren ses som respons. Inom stimulus-respons –
synsättet uppmärksammas problemet med ledande frågor (påverkan på nivå två) genom
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att man standardiserar frågorna så långt det går, eller som Mishler uttrycker det
”neutraliserar frågorna”. På så sätt skulle forskaren med hjälp av svaren på frågorna
kunna utföra en så klar och otvetydig tolkning som möjligt. Vid de första
intervjutillfällena upplevdes det semi-strukturerade frågeformuläret som väldigt neutralt
laddat. Följdfrågor ställdes fritt i enlighet med de svar som det ursprungliga
frågeformuläret gav. Vid en transkribering av intervjuerna upptäcktes att de innehöll en
mängd småord, som jag som intervjuare omedvetet använde, vilka en kritisk läsare
eventuellt skulle klassificera som ledande. Detta medförde att jag kände mig väldigt
osäker på intervjuernas värde i ett vetenskapligt sammanhang. Ledande frågor är
nämligen det som idag förmodligen väcker störst uppmärksamhet vid diskussioner kring
intervjuns lämplighet som vetenskapligt instrument för materialinsamling (Kvale,
1997:145). Kvale fortsätter med att kritisera rädslan för ledande frågor som naiv
empirism där vi föreställer oss att forskaren kan ha ett neutralt tillträde till en objektiv
social verklighet som är oberoende av forskaren själv. Han ser istället de ledande
frågorna som en tillgång i intervjuprocessen. Jag anser emellertid att detta förutsätter att
forskaren har förmågan att överföra användningen av ledande frågor från en omedveten
användning till en medveten och motiverad användning i syfte att exempelvis
kontrollera tillförlitligheten hos erhållna svar. I mitt fall var det rädslan för omedveten
påverkan på såväl nivå ett som på nivå två (se figur 5) som fick mig att söka efter
alternativ till den traditionella intervjuteknik som jag inledningsvis tillämpade i mina
intervjuer.
Johansson efterlyser en ökad vetskap om lyssnandets teknik. Att öka medvetenheten om
hur man som lyssnare med hjälp av kontakt och förtroende kan få tillgång till helt andra
reflektioner och funderingar borde vara minst lika viktigt som att sträva efter att kunna
formulera de rätta frågorna (1998:30). Samtidigt som en teknik för lyssnande innebär
större öppenhet och ger utrymme för det explorativa och unika att framträda tror jag att
ett ökat lyssnande även minskar intervjuarens påverkan av det som framträder.
Informanten ges större utrymme i intervjusituationen när forskaren medvetet tar
lyssnarens mera passiva roll. Detta bör dock inte tolkas som att jag anser lyssnandet
vara en passiv handling, utan jag vill istället referera till Dubois & Gaddes (2002)
uppdelning av data i aktiva och passiva data. Passiva data står för det som forskaren
avsett att finna och det framkommer genom sökning. Aktiva data står för det som inte
medvetet kan sökas utan endast framkommer genom spontan upptäckt. Det som här blir
intressant är nämligen att Dubois och Gadde påpekar att en mycket aktiv intervjuare
endast har tillgång till data av mera passiv karaktär, medan tillträde till aktiva data
kräver en passiv (mera förutsättningslös) forskare. För att tillämpa lyssnandets teknik,
för att fokusera på informantens möjlighet till öppenheten i intervjusituationen, för att
upptäcka aktiva data och för att erhålla rikare berättelser där en betydelse av det
självklara kan uttolkas har en intervjuteknik utarbetats, där berättelsen föds fram med
hjälp av abstrakta ord och bilder istället för med frågor. Tekniken är en variant av
traditionella öppna intervjuer med frågor och har här benämnts intervju med
stimuluskort (se även ”the silent cards-technique” i Österåker, 2001; Haldin-Herrgard &
Osteraker, 2002).
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3.2.1 Intervju med hjälp av stimuluskort
Vid denna form av intervju ersätts den traditionella intervjuns frågor av kort med
abstrakta ord eller bilder. Korten fungerar som stimuli för informantens berättelse och
genom sin abstrakta karaktär erbjuder de informanten möjligheten till tolkning enligt
egen livssituation. När informanten möts av ett kort uppstår en situation där han
relaterar det till sin egen situation, tolkar kortet enligt egen erfarenhet och förmåga samt
förmedlar en personlig berättelse gällande objektet som han själv ser det. I en
intervjusituation kan detta jämställas med att ställa, reflektera över och besvara sina
egna frågor.
Korten skapas utgående från den förförståelse forskaren innehar gällande det aktuella
studieobjektet. I detta fall omformade jag min förförståelse till en lista med ord och
begrepp som jag förknippade med arbetsplats och frånvaro av arbetsplats (exempelvis
status, acceptans, teknik, identitet, stress och krav). Att reflektera kring mitt
problemområde och min förförståelse upplevdes som ett värdefullt steg eftersom det för
mig gav nya alternativa synsätt på arbetsplatsen och dess betydelse. Utgående från den
lista med ord och uttryck som kunde relateras till undersökningsproblemet ifråga
försökte jag finna abstrakta ord som skulle ge informanten större möjlighet att tolka den
ursprungliga tanken utgående från sin egen situation. För att skapa variation och för att
kunna göra orden ännu mer abstrakta översattes vissa ord till bilder. De ord som hade en
motsvarighet i bildform ”översattes” från ord till bild. Exempel på sådana ord var tid
som illustrerades med en klocka, sjukdom med en febertermometer och pauser med en
kaffekopp, medan redan abstrakta ord som flexibilitet, acceptans och status behöll sin
textform. Genom att använda ett bildspråk öppnas även möjligheter för att synliggöra
det flöde av associationer som finns inom varje människa, associationer som kanske inte
aktualiseras på samma sätt inom andra kommunikationsformer (Alerby, 1998:64). En av
mina informanter beskrev användningen av bilder som att en bild illustrerar
verkligheten, medan ett ord måste omvandlas till en bild innan det kan beskrivas.
Informantens personlighet avgör sannolikt om han föredrar bilder eller ord och för att
tillfredställa olika typerna av informanter består samtliga kort antingen av ett ord eller
av en bild. De kort som användes vid intervjuerna i denna studie är avbildade i bilaga 2.
Vid intervjutillfället används korten som substitut för traditionella intervjufrågor och
svarar således för de stimuli som Mischler avsåg i sitt stimulus-respons – paradigm.
Korten erbjuder informanterna en startpunkt för deras berättelser, men begränsar dem
inte att utveckla berättelsen enligt fasta ramar. För att kunna minimera påverkan i en
intervjusituation samt utföra en tolkning av frågorna, vilken borde vara så klar och
otvetydig som möjligt, försöker forskaren standardisera och neutralisera frågorna
(Mischler 1986:14). Genom användningen av stimuluskort har jag försökt åstadkomma
en standardisering (alla informanter intervjuas med samma kort) av frågorna samtidigt
som jag neutraliserat dem i syfte att låta dem motsvara informanternas egna
livserfarenheter. Mishler fortsätter med att kritisera denna standardisering. Enligt
honom skulle standardiserade frågor leda till att vi svårligen kan erhålla beskrivningar
av verkligheten på ett trovärdigt sätt. Detta håller jag med om, men i och med att
frågorna även neutraliserats och presenteras i abstrakt form anser jag att informanten
ges det utrymme han behöver för att beskriva sin verklighet enligt egen förmåga.
Informanten har rätt att hoppa över ett kort om han känner att kortet redan behandlats
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eller om kortet inte känns relevant för honom. På det sättet anpassas även korten
automatiskt efter informantens berättelse.
Trots att forskaren genom denna intervjuteknik främst antar rollen som lyssnare sker
naturligtvis i viss mån ett verbalt deltagande. Inledningsvis informeras informanterna
om syftet med deras deltagande och om hur intervjusituationen kommer att gå till. För
att i vissa fall klargöra informantens berättelse är det även nödvändigt att ställa
följdfrågor. I detta skede har jag försökt undvika påverkan genom att i följdfrågorna
använda samma ord som informanten, t.ex. ”Vad menar du med...?”. Patton (1990:325)
diskuterar användningen av vidareutvecklande signaler (elaboration probes) såsom
exempelvis nickningar och att hummanden. Dessa signaler användes vid intervjuerna
för att signalera24 intresse för det som berättas och på så sätt få informanterna att
vidareutveckla sina svar.

Fördelar med tekniken
I syfte att erhålla berättelser som kan ge liv åt skriven text visar sig tekniken vara bra.
Vid en jämförelse av de erhållna svaren i traditionella intervjuer där ett semistrukturerat frågeformulär använts och i intervjuer med stimuluskort anser jag de senare
vara mera färgstarka och mångfacetterade. Informanter har i intervjuer med
stimuluskort kunnat uttrycka sig mera fritt och fått en starkare framtoning i forskningen.
Korten tillåter informanterna att vara olika samt bevarar denna olikhet i
forskningsresultaten, något som ökar variationen och möjligheten till generalisering vid
fenomenografiska studier. Enligt Strauss och Corbin (1994:281) har vi som undersökare
en skyldighet gentemot de personer som vi studerar. Denna skyldighet består i att återge
deras berättelser för dem och för andra, att ge dem liv (röst) –om än i den kontext som
skapas av deras egna oundvikliga tolkningar. Vår skyldighet är att antingen verbalt eller
i skrift berätta vad vi har lärt och att klart kunna visa varför vi har tolkat informanterna
som vi gjort. I denna studie är användningen av citat ett medel att åstadkomma detta och
användningen av stimuluskort har resulterat i ett empiriskt material där belysande citat
lätt kan upptäckas. De flesta informanter visar ett intresse av att få ta del av
slutresultatet. Jag hoppas att de genom att läsa citaten känner igen sig i texten och
förstår sitt bidrag till den utförda tolkningen. Jag önskar även att de känner att de med
sina uppfattningar är närvarande i resultaten och att jag som forskare inte förvandlat
deras levande berättelser till ett stycke död text (se exempelvis Salzer-Mörling, 1998).
Det rika material som intervjuerna med kort i denna studie resulterat i har även
möjliggjort en tolkning och en analys av ett begrepp som informanten sett som
självklart, nämligen begreppet ’arbetsplats’. Att forska i självklarheter kräver att det
empiriska materialet är av sådan omfattning att forskaren bakom den medvetna
uppfattningen som informanten är kapabel att uttrycka kan se den genuina uppfattning
som är föremål för forskarens intresse. Vid en jämförelse med de inledande traditionella
intervjuerna gav intervjuerna med stimuluskort såväl längre som djupare berättelser.
Informantens möjlighet att tolka korten utgående från sin egen situation tillåter
informantens personlighet att träda fram, vilket är till förmån för den kvalitativa
24

Dessa signaler kan naturligtvis även ses som påverkan på nivå två. Denna påverkan är dock medveten
och motiverad i enlighet med diskussionen på sid 52 kring Kvales (1997) syn på ledande frågor som
tillgång i intervjuprocessen.
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forskaren. På samma gång minskar risken för påverkan på nivå ett, d.v.s. att forskaren
begränsar eller styr det som tillåts komma fram. Användningen av stimuluskort lämpar
sig därför väl i en studie av explorativ karaktär. Samtliga informanter erbjuds samma
stimuluskort och intervjusituationen förblir därför med tanke på stimuli oförändrad
mellan olika tillfällen. Samtidigt har informanten en stor frihet att utforma sina egna
uppfattningar. Samma stimuli skapar alltså möjlighet till en mängd olika responser.
Informanterna kan och bör tolka korten i enlighet med sin egen aktuella livssituation,
vilket leder till att berättelserna vid varje intervjutillfälle, trots samma stimulus, varierar
i såväl omfattning som form. När forskaren intar en mera passiv roll minskar även
risken för påverkan på nivå två, d.v.s. att forskaren inte begränsar utrymmet men
påverkar det som träder fram inom detta utrymme. Kortens abstraktion har som funktion
att försvaga signaler om forskarens intentioner. Om korten ger en tydlig signal om
forskarens förväntade respons riskerar instrumentet att bidra till undermålig forskning.

Nackdelar med tekniken
Förmågan att återge sina upplevelser i färggranna berättelser, d.v.s. förmågan att
fungera som informant istället för respondent, varierar från person till person. Detta bör
påverka graden av interaktion mellan informant och forskare. Att som forskare genom
användningen av stimuluskort helt inta rollen som lyssnare kan i värsta fall leda till en
diskriminering av personer som inte klarar av att uttrycka sig verbalt. Detta märktes
tydligt i mina intervjuer där vissa personer var mera osäkra på hur de skulle tala kring
korten än andra. Korten fick inte funktionen av tillfredsställande stimuli utan det
krävdes en högre grad av aktivitet hos forskaren. Detta tog sig uttryck i de följdfrågor
som kontinuerligt krävdes för en tillfredsställande respons. I dessa situationer ökar
naturligtvis risken för påverkan såväl på nivå ett som på nivå två och intervjun kan då
jämställas med en traditionell intervju med frågor.
En informant styrs även av ett kort. Användningen av stimuluskort förhindrar inte
påverkan, eftersom jag som forskare styr informantens berättelse genom de ord och
bilder jag använder. En intervjusituation utan påverkan är inte möjlig (Janesick, 1994)
om ens önskvärd (Kvale, 1997:145). Forskaren bör dock vara medveten om sin egen
intentionala relation till forskningsobjektet och bör besitta förmågan att problematisera
sin förförståelse (Solér, 1997:108; Sandberg, 1994:62). Jag försöker genom att använda
stimuluskort vid mina intervjuer undvika den omedvetna påverkan. När det gäller
förförståelse anser jag mig vara medveten om min förförståelse och har valt att använda
den vid konstrueringen av mitt instrument för materialinsamling. Min förförståelse styr
forskningsprocessen på så vis att jag väljer vad informanterna skall berätta om.
Samtidigt har instrumentet frigjorts från min förförståelse eftersom det ger informanten
möjlighet att tolka mina givna stimuli relativt fritt. Fördelen blir här att jag kan påverka
situationen, men inte svaren. Forskarens förförståelse är närvarande i korten, men ifall
informanten avläser korten i enlighet med sin livssituation, vilket kan vara på ett från
den ursprungliga tanken avvikande sätt, växer förståelsen hos forskaren. Missförstånd
kan därför vara om inte eftersträvansvärda så åtminstone givande. Risken vid skapandet
av intervjukort utgående från förförståelse är att förförståelsen inte räcker till för att
täcka det sökta fenomenet. Här återkommer vi till samma problematik som tidigare,
d.v.s. hur man som forskare skall kunna fråga om något man inte vet existerar. Detta är
alltid ett problem vid explorativa studier. I denna studie har givna stimuli abstraherats i
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syfte att öka möjligheten för informantens vida tolkning där det specifika har möjlighet
att träda fram.
En viktig kvalitet vid traditionella intervjuer är deras möjlighet till kommunikativ
validitet (se Kvale, 1997:221-224). Här avser Kvale att kunskapsanspråkens validitet
kan prövas i en dialog. Denna dialog kan föras med intervjupersonerna, allmänheten
eller forskarsamhället. Vid intervjuer med stimuluskort där dialogen mellan forskare
och informant minskar ges forskaren mindre möjlighet att under intervjun testa sina
preliminära tolkningar och slutsatser eller att söka respons från sina informanter
gällande tolkningarnas och slutsatsernas rimlighet. Sandberg (1994:78) kritiserar dock
en överdriven strävan efter att se intervjun som ett kommunikativt skeende
(communicative enterprise). Genom att betona den sociala kontext som intervjusvaren
föds inom, en kontext där betydelse skapas genom en gemensam konstruktion kommer
vi ifrån forskningsintervjuns mest centrala mål, nämligen att erhålla beskrivningar givna
av studieobjektet gällande hans egen verklighet. Den sociala kontexten innebär att
forskningsresultaten begränsas till det som forskaren och informanten kommer överens
om i intervjusituationen. Om forskaren vid intervjuer med stimuluskort ser all
interaktion som en form av negativ påverkan är tekniken svår att tillämpa samtidigt som
man förlorar mycket av den information som framkommer i en öppen dialog i
anslutning till intervjun. I användningen av stimuluskort vid intervjuerna har jag varit
medveten om risken för påverkan i interaktionen, varvid jag försökt kontrollera
interaktionen och ge den en klar funktion. Som tidigare nämnts så har jag även vid
intervjuer med stimuluskort ställt följdfrågor. Följdfrågorna fungerar dock inte enbart
som ny stimulus utan även främst som ett validerande instrument, för att noggrannare
klarlägga informantens givna svar. Studiens intervjutillfällen har även avslutats med en
informell diskussion, där information ofta framkommit i en dialog. Men eftersom
interaktionen minskar vid användningen av stimuluskort, minskar möjligheten till den
kommunikativa validitet från intervjupersonen som Kvale nämnde ovan. De övriga
grupperna i hans kommunikativa validitet, allmänheten och forskarsamhället, har haft
möjlighet att genom dialog validera studiens resultat, något som jag inte anser vara
beroende av valet av intervjuteknik. Någonting som sällan diskuteras är informantens
validering av intervjuteknik. Det kan ses som ett allmänt antagande att informanten bör
känna sig bekväm i sin roll som informant och samtidigt vara nöjd med den teknik och
de frågor han som informant utsätts för. Många av mina informanter uttryckte sig
spontant positivt om intervjutekniken. Detta ser jag som en kommunikativ validering av
intervjutekniken, dock inte av intervjusvaren.
En fördel med kvalitativa intervjuer är även möjligheten att under processens gång
vidareutveckla och använda erhållen information. Detta leder till en flexibilitet där
forskaren i de inledande intervjuerna har chansen att upptäcka betydelser som han sedan
använder och försöker validera eller vidareutveckla i de senare intervjuerna. Vid
användningen av stimuluskort skulle detta innebära att nya kort tas med i kortserien i
takt med att erhållen information skapar nya tankemönster hos forskaren. Detta har inte
gjorts i denna studie, där alla informanter mötts med samma stimuli, d.v.s. intervjuats
med hjälp av samma kortserie. Orsaken till varför kortserien inte förändrats under
studiens gång har varit att den serie av stimuluskort som använts i denna studie ständigt
har gett upphov till ny respons och nya tolkningar beroende på den person som fungerat
som informant. Korten har upplevts som tillfredsställande vid studiens insamling av
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empiri. Eftersom givna stimuli en gång gett upphov till en viss respons, borde det vara
möjligt att detta även kan ske i fortsättningen. En utökning av antalet kort skulle dock
medföra ökad stimulans för informanterna och på så vis öka deras möjlighet att göra en
vidare tolkning. Det föreligger emellertid alltid en risk när ytterligare kort tillförs,
eftersom antalet kort inte nödvändigtvis korrelerar med bättre och mångsidigare
information, utan snarare med en snävare behandling och uttröttade informanter. Detta
praktiska motiv tillsammans med det faktum att en utökad kortserie inte upplevdes som
någon nödvändighet är anledningen till att alla informanter vid intervjutillfället mött
samma stimuluskort.
Användningen av stimuluskort vid mina intervjuer har inte lett till att jag helt kunnat
undvika påverkan och jag ser inte heller detta som möjligt eller ens eftersträvansvärt.
Såsom tidigare diskuterats kan en medveten, motiverad påverkan såväl på nivå ett som
på nivå två användas i syfte att avgränsa, fokusera och validera informantens berättelser.
Att intervjua med hjälp av stimuluskort istället för med traditionella frågor har i mitt fall
dock hjälpt mig att problematisera min subjektivitet och min risk för att påverka. Att
forskaren i kvalitativ forskning är det viktigaste instrumenten är en vanlig betraktelse
(Hammersley & Atkinson, 1983; Gummesson, 1993:4; Merriam, 1994) och som i all
forskning bör instrumentet vara tillämpbart såväl med tanke på studieobjektet som på
forskningsprocessen som helhet. Det blir därför av vikt, att i den mån det inte påverkar
forskningens validitet negativt hitta en teknik som forskaren kan känna sig bekväm
med. I den utsträckning teknikens fördelar överväger nackdelarna bör forskaren ges
utrymme att låta sin personlighet influera och utveckla forskningsprocessen. Fördelarna
och nackdelarna med användningen av stimuluskort vid intervjuer sammanfattas i figur
6.
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Figur 6. Fördelar och nackdelar med att använda stimuluskort vid kvalitativa intervjuer.

Intervju med stimuluskort
Fördelar:
Ger utrymme för det explorativa
(minskad påverkan på nivå 1)

Nackdelar:
Eventuell diskriminering av respondenter
Styrning med hjälp av kort, påverkan på
nivå 1 och 2

Ökad abstraktionsgrad
(minskad påverkan på nivå 2)

Informanten har trots samma stimuli utrymme
att ge respons enligt egen livssituation och
tolkning (ger utrymme för individualitet)

Mindre möjlighet till kommunikativ validering av
intervjupersonens svar än vid traditionella
intervjuer
Mindre flexibilitet än vid traditionella intervjuer
ifall stimuluskorten inte förändras under processens
gång

Svarar på fenomenologins och fenomenografins
krav på öppenhet
Ger upphov till levande berättelser där citat från
informantens livsvärld lätt kan erhållas
Låter abstraktionen föda berättelser om
självklarheter (tar fasta på den genuina uppfattningen framom uppfattningen som åsikt)
Erbjuder ett instrument för den tyste forskaren

3.3 Val av studiens informanter
Förmågan att se den fysiska arbetsplatsens betydelse behöver inte ligga i det faktum att
man har tillgång till platsen. Betydelsen kan faktiskt bli uppenbar först i det skede
platsen försvinner och den inte längre upplevs som självklar. Om man ser det
traditionella kontoret som fysisk arbetsplats har distansarbetaren förlorat sin arbetsplats.
Detta är orsaken till att distansarbetare har valts som informanter i denna studie. En
fokusering på det nya gränslösa arbetet förutsätter emellertid även en jämförelse med
det traditionella arbetets villkor (Allvin et al., 1998). I denna studie ger därför även
traditionella kontorsarbetare sin syn på arbetsplatsens betydelse. Samtidigt börjar det bli
relativt vanligt även för traditionella kontorsarbetare att emellanåt arbeta hemifrån,
vilket leder till att de båda grupperingarna delvis flyter ihop (se bilaga 3). Alla
informanter i studien är lokaliserade till Österbotten i Finland. Grupperingarna
distansarbetare – kontorsarbetare har inte gjorts i avsikt att jämföra två olika sätt att
arbeta utan snarare i syfte att erhålla en så rik beskrivning och variation som möjligt.
Vid en studie kring arbetsplatsens betydelse kan man tänka sig att man väljer
informanter från samma arbetsplats, t.ex. ett företag. Det är då tänkbart att man med
större sannolikhet kan urskilja faktorer som påverkar resultatet, eftersom alla
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informanter i teorin berättar om samma arbetsplats. Jag har valt att inte sträva efter
homogenitet beträffande de arbetsplatser som informanterna refererar till, eftersom jag
anser att uppfattningen av arbetsplatsen är unik för varje enskild individ. På så sätt kan
två individers uppfattningar i hög grad sammanfalla trots att arbetsplatserna för en
utomstående ter sig olika. De kan till och med sammanfall i högre grad än hos två
individer som utför arbetet på samma plats. Massey (1994:4) uttrycker detta som att
människor ständigt uppfattar och agerar enligt olika spatiala förhållanden. Samtidigt
anser jag att en mångfald av arbetsplatser berikar förståelsen för den betydelse
arbetstagare ger sin arbetsplats. Möjligheten att överföra studiens resultat till andra
arbetsplatser ökar när förekomsten av situationsspecifika faktorer minskar och på
samma gång följs fenomenografins krav på variation. Urvalet bör skapa förutsättningar
för denna variation och således kan valet av informanter ske utifrån strategiska
överväganden. När variationen blir av intresse kan undersökningspersonerna
handplockas med tanke på olika strata som kan vara relevanta i sammanhanget
(Alexandersson, 1994). Det enda kriteriet som följts vid urvalsprocessen är att
yrkesområdena i de båda grupperna till stor del skulle sammanfalla med varandra.
Orsaken till detta val var att de uppgifter som kontorsarbetaren skötte skulle vara av
sådan art att de skulle kunna utföras på distans, bundenheten till rummet skulle inte vara
orsakat av arbetets natur. Genom att välja kontorsarbetare med arbetsuppgifter som
andra personer redan sköter på distans, visste jag att detta var möjligt. Vid
materialinsamlingen ansåg jag att valet var ändamålsenligt, men i efterhand har jag
kommit fram till att större variation kunde ha erhållits om jag hade valt olika
yrkeskategorier för distansarbetare och för kontorsarbetare.
En risk för snedvridning finns i och med att de yrkeskategorier som är representerade
inte står för den mångfald av yrken där slutresultatet av arbetet är kunskapsarbete25.
Största delen av distansarbetarna i studien har sådana yrken där relativt hög utbildning
krävs, yrken som tillåter självständigt tänkande och agerande och som inte direkt kan
klassificeras som monotona. Om man generellt ser på den diskussion som förs inom
arbetslivsforskningen gällande olika inställningar till arbete (se exempelvis Eriksson,
1998:160) så påstås det att man kan se en koppling mellan personer med okvalificerade,
monotona arbeten och en ganska instrumentell syn på arbete. Samtidigt ser man att
personer med mer kvalificerade och självständiga arbeten ofta har en engagerad
inställning och att arbetet för dem innebär ett självförverkligande och är en del av deras
livsprojekt. Påverkar arbetets betydelse i våra liv den betydelse vi ger åt arbetsplatsen?
Om detta är fallet utgör de yrkeskategorier informanterna tillhör en faktor som klart
påverkar resultatet av studien. Samtidigt är jag osäker på om det förhåller sig på
ovannämnda sätt. Utan att här referera till tidigare forskning vill jag påstå att
exempelvis sociala kontakter är viktiga såväl för en kontorsarbetare med monotont
arbete som för en flexibel forskare. Jag kan personligen tänka mig att de kanske till och
med är viktigare vid monotont arbete än vid flexibelt. Att arbetsplatsens utgör ett stöd
för arbete genom den information och hjälp den förmedlar tror jag är en betydande
faktor för alla yrkeskategorier, dock naturligtvis i varierande grad. Variationen kan i lika
hög grad ha att göra med den personlighet arbetstagaren har som med det yrke, eller
snarare arbetsuppgift, som personen ifråga har.
25

Vid kunskapsarbete är de representationer av produkter, processer och produktionssystem som utförs
till sin form siffror, text, avbildningar och symboler. Det huvudsakliga arbetsverktyget är den mänskliga
tankeverksamheten.
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Distansarbetare – den nutida framtiden
Distansarbete är en av de arbetsformer som sägs känneteckna den nya gränslösheten i
arbetslivet och när man blickar in i framtiden kan man se distansarbetarna som en bild
av vad som väntas komma. De ses således som vår nutida framtid. Trots det
populärvetenskapliga intresse som distansarbetet rönt uppstod i denna studie en stor
svårighet att finna distansarbetare till rollen som informanter. Det visade sig att de flesta
människor visste vad distansarbete innebar, men att väldigt få kände någon som
arbetade hemma. Även andra finländska forskare har upplevt det som ett problem att
kunna identifiera distansarbetare eftersom de är så få till antalet (Pekkola, 2000:69,
nämner 6 %) samt p.g.a. att de inte är upptagna i några register (Porkka, 1995).
De personer som utgör informanter i grupp I fick jag dels kontakt med via en annons i
den lokala dagstidningen Vasabladet och dels genom vänner och bekanta. Eftersom
allmänhetens intresse för mitt forskningsområde varit stort har jag kommit i kontakt
med personer som arbetar hemma på många olika sätt. Alla de tillfrågade
distansarbetarna har genast ställt upp på intervju. Egentligen kan man inte prata om
urval i detta sammanhang, eftersom alla som lokaliserats även deltagit i
undersökningen. Det kan eventuellt klassificeras som självurval (Lekvall & Wahlbin,
1979:59), eftersom de flesta informanterna efter att ha sett en annons i en dagstidning
valt ut sig själva på basis av det intresse de haft för undersökningen. En risk i detta
sammanhang utgörs av att man inte kan räkna med att de som svarar på annonsen är
representativa för dem som inte är lika intresserade av att delta. När man ser tillbaka på
de berättelser distansarbetarna gett kan man dock se att det inom gruppen finns såväl
personer som trivts med arrangemangen som deras motsatser. Därför torde
urvalsmetoden inte ha orsakat en snedvridning vad gäller representativitet. Metoden att
finna lämpliga informanter genom att fråga sig fram, refererar man ibland till som
snöbollsmetoden, d.v.s. att en informant ger uppgifter om en ny potentiell informant.
Detta gäller i vissa fall även här, men informanterna har även lokaliserats utgående från
tips av andra personer än de tillfrågade. För flera av de potentiella informanterna har det
även gällt att jag inte kunnat avgöra om de ingår i målpopulationen eller inte innan jag
kontaktat dem.
Grupp I består således av tio stycken distansarbetare. Denna grupp är väldigt heterogen
med tanke på ålder, år i arbetslivet och yrke. Den yngsta distansarbetaren är 24 år och
den äldsta 56 år. Yrkeskategorier som är representerade är forskare, byggnadsingenjör,
ekonomichef, redaktör, verksamhetsledare, telefonsekreterare, informatör samt
mångsysslare. Gruppen distansarbetare består av sju kvinnor och tre män. Något som
bör påpekas när det gäller denna grupp är att samtliga distansarbetare som utgjorde
informanter i denna studie var ensamma inom sitt företag med att arbeta på distans i de
fall där det överhuvudtaget fanns andra anställda i företaget. Detta är ett faktum som
kan påverka den syn man har på sig själv som arbetstagare och den situation som man
befinner sig i. För närmare beskrivning av informanterna, se bilaga 3.

Den traditionella kontorsarbetaren – nuet
Gruppen med traditionella kontorsarbetare representerar nuet i och med att den består av
informanter som går till en traditionell arbetsplats för att arbeta. Här utgörs den
traditionella arbetsplatsen av ett traditionellt kontor. Informanterna i grupp II har aldrig
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arbetat utanför en traditionell arbetsplats och utgör således en motsats till informanterna
i grupp I. Samtidigt har detta visat sig vara en sanning med modifikation. Även bland de
personer som ser sig själva som traditionella kontorsarbetare, är det numera vanligt att
de emellanåt arbetar hemifrån, därför går dessa båda grupper på vissa punkter in i
varandra (se bilaga 3).
Informanterna har till grupp II valts genom subjektivt urval där grundtanken har varit att
de skall återspegla sammansättningen i grupp I, men naturligtvis arbeta på ett
traditionellt kontor. Grupp II består av sex kvinnor och fyra män, där åldern varierar
mellan 25 år och 62 år. Informanterna är fördelade mellan samma yrken som i grupp I.
Om substantivet fåtalighet kan sägas karakterisera grupp I är mångfald det ord som
betecknar grupp II. Det har inte inneburit några som helst svårigheter att finna
informanter till grupp I. Man kan nästan uttrycka det som att alla känner
kontorsarbetaren, men ingen känner distansarbetaren. För närmare beskrivning av
informanterna, se bilaga 3.

3.4 Genomförande av intervjuer
Intervjuerna genomfördes med hjälp av de stimuluskort som presenterades ovan. De
kort som användes är presenterade i bilaga 2. Jag ansvarade själv för intervjuandet och
bandade alla intervjuer. Beroende på informantens berättelse tog intervjuerna mellan 45
– 90 minuter. Vid intervjuns början redogjorde jag för syftet med undersökningen.
Informanterna ombads berätta kring sin arbetsplats, inte kring det faktum att de har ett
arbete utan att arbetet sker på den plats de ser som sin arbetsplats. Vid användningen av
korten presenterades tekniken samtidigt som intervjun fick en mjukstart med hjälp av ett
introduktionskort där informanten fick berätta om sin bakgrund. Efter introduktionen
visades informanten ett ämneskort och jag började lyssna och banda in. När berättelsen
var slut sattes följande kort på bordet. Intervjuerna skedde hemma hos informanten, på
hans eller hennes kontor eller i mitt arbetsrum. Jag har inte kunnat upptäcka någon
skillnad i resultat, d.v.s. i längden och i innehållet i informanternas berättelse beroende
på var intervjun skedde.
Först intervjuades gruppen med distansarbetare och sedan de traditionella
kontorsarbetarna. Själva intervjutekniken förändrades en aning mellan de bägge
omgångarna, genom att antalet följdfrågor ökade i gruppen med de traditionella
kontorsarbetarna. Jag upplevde det som om informanterna i denna kategori i högre grad
hade svårigheter med att kunna relatera korten till sin egen arbetsplats. Man började ofta
prata om själva arbetsuppgiften, något som eventuellt kan tolkas som att man som
traditionell kontorsarbetare har större svårigheter att särskilja sin arbetsplats från arbetet
eftersom den alltid setts som något självklart. För en distansarbetare som upplevt bägge
alternativen, utgör arbetsplatsens existens mera en sak i sig och är således även lättare
att prata om. Sandahls undersökning från 1974 (refererad i Canter, 1977:129) visar att
människor som utfrågas om en fysisk plats har olika uppfattningar om platsen beroende
på den typ av exponering de haft med platsen i fråga. I motsats till vad man kunde tänka
sig, nämligen att det skulle vara lättare att tänka kring en plats man i högre grad
interagerar med, verkar det här som om distansarbetaren i och med att interaktionen
störs lättare kan återge sina tankar kring arbetsplatsen. Man tar den inte längre för given.
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Risken att utsätta de traditionella kontorsarbetarna för större styrning ökar visserligen
när antalet följdfrågor ökar, något som tidigare diskuterats.

3.5 Tolkning och analys via beskrivningskategorier till slutligt
utfallsrum
Kärnan i analysen, det fungerande verktyget – är jämförelsen mellan olika svar. Man söker
ständigt efter likheter och skillnader, likheter och skillnader. Det är genom att jämföra
skillnader som en uppfattning får en gestalt –genom kontrasten till andra uppfattningar ser man
det karaktäristiska för en uppfattning. Genom jämförelserna framskrider arbetet så att en grov
förståelse nyanseras och de mer subtila skillnaderna framstår. (Larsson, 1986:31)

Alexandersson (1994:126) beskriver det konkreta analysarbetet som en pendling mellan
inifrån-utifrån – perspektiven; intervjuaren strävar efter att förstå enskilda utsagors
innebörd på deras egna villkor för att i nästa stund reflektera över materialet i dess
helhet. Tolkning och analys av det insamlade intervjumaterialet är inte en enskild
process utan den bör ske under hela materialinsamlingen. Mitt arbete med att från
intervjutexter nå avhandlingens syfte, ”en förståelse av arbetsplatsens betydelse, sedd ur
arbetstagarens perspektiv” har skett genom att enskilda intervjuutsagor enligt
likheter/skillnader med andra individers utsagor fördelats på kollektiva
beskrivningskategorier. Dessa kategorier har sedan skapat en gemensam struktur, ett
utfallsrum, som jag karaktäriserar som min eftersträvade förståelse. Utfallsrummet
bestäms av den variationsvidd som beskrivningskategorierna har. Denna process
visualiseras med hjälp av figur 7 och exemplifieras med analysen av två intervjuer, från
nedskriven text till beskrivningskategorier (se bilaga 4). Hur samtliga informanter bidrar
till studiens beskrivningskategorier och fördelar sig över dessa kategorier presenteras i
bilaga 5. Det slutliga utfallsrummet fås när samtliga intervjuer, beskrivningskategorier
och existerande teorier tolkas i relation till varandra, något som bildar en förståelse som
kan ses som studiens resultat.
Jag har själv skrivit ut mina intervjutexter så snabbt som möjligt efter varje
intervjutillfälle. Detta för att den intuitiva tolkning, som skett under intervjun, skall
kunna tas tillvara. Efter varje utskrift har jag läst igenom den och streckat för citat som
jag tolkat som en intressant uppfattning samt i kanten även antecknat tankar kring
lämplig beskrivningskategori. Det är ju inte uppfattningarna i allmänhet som är av
intresse utan informanternas uppfattningar om något specifikt och avgränsat, i detta fall
arbetsplatsens betydelse. Tolkningen av mina intervjutexter har gjorts oberoende av den
gruppering informanterna tillhör, d.v.s. om de är distansarbetare eller traditionella
kontorsarbetare. Orsaken till detta är en flytande gräns mellan dessa grupperingar, d.v.s.
att en kontorsarbetare under vissa perioder ser sig själv som distansarbetare och uttalar
sig ur detta perspektiv. Dessutom ligger inte värdet av denna studie i att göra en
jämförelse mellan två olika sätt att arbeta utan snarare i att erhålla en så rik beskrivning
och variation som möjligt.
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Figur 7. Den fenomenografiska analys- och tolkningsprocessen i min avhandling.
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Många av intervjuerna i denna undersökning har tillåtits bli långa, trots att största delen
av det som sagts inte kunnat användas vid analysen av uppfattningar kring
arbetsplatsens betydelse. Detta har gjorts i syfte att visa intervjupersonerna respekt och
uppmuntra en öppenhet som många gånger lett till att oväntade uttalanden gjorts. Enligt
Johansson (1998:31) har forskaren en skyldighet att som medmänniska ge den person,
vars ventil man öppnat, ett stöd att pusta ut i den öppning man själv åstadkommit. Vid
analys- och tolkningssituationen har de långa intervjuerna emellertid bidragit till mera
arbete eftersom en sållningsprocess varit nödvändig. Jag vill dock påpeka att detta är en
medveten strategi eftersom jag hellre i detta skede sållar bort överflödig information än
sållar bort eventuell viktig information vid intervjusituationen. Man vet aldrig vilken
information som kommer att behövas. Efter denna inledande tolkningsprocess har
intervjutexterna lagts åt sidan och ibland inte konfronterats på flera månader.
Kontemplation har varit ett värdefullt inslag i denna fas av min forskning.
Skapandet av beskrivningskategorier är ett resultat av forskarens tolkning. De föds i
samma ögonblick som forskaren ser dem och existerar således inte i materialet
oberoende av tolkning eller analys. Genom att använda fenomenografins centrala
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begrepp ’uppfattning’ kan det kategorisystem som forskarens tolkning resulterar i
representera hans uppfattning av ett fenomen i hans omvärld. Likheter och skillnader
mellan olika uppfattningar registreras och bildar funktionsmönster för huruvida en
uppfattning tilldelas en ny kategori eller införlivas i en redan existerande. Utsagorna blir
i dessa beskrivningskategorier kollektiva då de visar variationen av utsagor i den
intervjuade gruppen som helhet och inte den variationen av uppfattningar den enskilda
individen besitter på individnivå. En unik uppfattning skapar emellertid en
beskrivningskategori trots en avsaknad av en kollektiv röst. Redan under min första
intervju kunde beskrivningskategorier skapas. Dessa skapades i enlighet med de
uppfattningar som informanten uttryckte. I jämförelse med de beskrivningskategorier
som mitt arbete sedan resulterade i var de ursprungliga beskrivningskategorierna grova
och flytande, men de hjälpte ändå att under tolkningsprocessens gång sammanföra och
särskilja de uppfattningar som varje ny intervjutext medförde. För att använda ett
kvantitativt uttryck så fungerade de nästan som outtalade hypoteser i mitt
undermedvetna.
En god tolkning förmedlar en djupare förståelse för texten än den som man erfar vid en
genomläsning. Tolkningen bör därför innehålla något att förvånas över (Solér,
1997:110). Detta får mig att tänka på ett citat av antropologen Jean Leave:
...you say to yourself when you start, ’I want to be surprised by what happens here. I don’t want
to be so completely unfocused that nothing surprises me, because I am not expecting anything.’
You want to be somewhere in between, so that what happens can lead you to be really shocked
and surprised –you didn’t expect things to be the way they are – and they are really different
and you learn from that. (Jean Leave, citerad i Andersen et al., 1995:147)

När mina texter och uppfattningarna i dem, efter en viloperiod på ibland flera månader,
tagits fram för analys har vissa av de ursprungliga kategorierna förstärkts, några har
tappat sin glans och kanske slagits ihop, medan andra helt plötsligt har dykt upp som
nya kategorier. Samtidigt som beskrivningskategorierna funnits med nästan ända från
början tog det väldigt länge innan en mättnadskänsla nåddes, d.v.s. en upplevelse av att
intervjuerna inte tillförde något nytt. Istället berikade intervjuerna kategorierna och för
mig som forskare var det värdefullt att upptäcka att jag var på rätt väg. Så snart
mättnadskänslan verkade infinna sig så uttryckte en informant en uppfattning som
bidrog till att variationen ökade och processen tog ny fart. Eftersom fenomenografin ser
som sin uppgift att kartlägga variation av kvalitativt skilda uppfattningar som
förekommer i en population kan beskrivningskategorierna anses utgöra
undersökningens huvudsakliga resultat (Uljens, 1989:46). Jag har valt att se
kategoriernas utfallsrum som resultatet av min undersökning och som den förståelse
som uppfyller syftet med mitt arbete. Utfallsrummet är helt enkelt den variationsvidd
som beskrivningskategorierna antar och tillför tolkningsmässigt inget nytt förutom den
tolkning som lämnas till läsaren. För mig är utfallsrummet den förståelse jag
eftersträvar med denna undersökning och den plats där jag kan låta de subjektiva
uppfattningarna möta och beblandas med en mera objektiv uppfattning i form av redan
existerande vetenskapliga diskussioner. Det är utifrån detta utfallsrum som enskilda,
specifika fall kan tolkas och diskuteras. Utfallsrummet utgör således en grund för
generell förståelse. I denna generella förståelse existerar såväl de enskilda individernas
röst såväl som kollektiva uppfattningar. Med begreppet ’generell’ bör tilläggas att jag
inte anser mig kunna framlägga en generell sanning. Vad denna studie kommer fram till
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är alltid beroende av den tidpunkt vid vilken studien gjordes. Begreppet ’generell’ står i
detta sammanhang istället för den generella förståelse som kan ses i detta arbete, inte i
detta universum. Analysen har resulterat i fyra, för detta arbete, generella uppfattningar
av arbetsplatsens betydelse. Dessa uppfattningar presenteras i kapitel 4.

3.6 Reflektioner kring undersökningens trovärdighet
Vid en inriktning på den objektiva verkligheten är sanningen liktydig med den avbild
som ligger så nära ”den verkliga verkligheten” som möjligt. I denna studie där
betoningen ligger på den subjektiva verklighet är sanningsbegreppet primärt relaterat till
den verklighet informanterna upplever, d.v.s. till de subjekt enligt vilka förståelsen för
arbetsplatsens betydelse är utvecklad. Man kan i dessa fall tala om en trovärdig istället
för en sann teori (Johansson Lindfors, 1993:164). Lincoln och Guba (1985) menar att
trovärdighet handlar om att ställa frågan:
How can the inquirer persuade his or her audience (including self) that the findings of an
inquiry are worth paying attention to, worth taking account of?(Lincoln & Guba, 1985:290)

Frågor om en undersöknings trovärdighet, noggrannhet och giltighet gäller för all slags
forskning. Däremot bör dessa frågor behandlas på olika sätt utifrån den
forskningstradition som undersökningen äger rum inom (Alexandersson, 1994:128).
Trovärdigheten i denna undersökning kommer att diskuteras med hjälp av
kvalitetsbegrepp såsom validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Eftersom innebörden
hos validitet och reliabilitet vanligtvis behandlas utgående från en objektivismisk
epistemologisk bakgrund (Sandberg, 1994:60) kommer dessa att här även belysas ur en
mera ideografisk, kvalitativ, fenomenografisk och fenomenologisk synvinkel.

Validitet
Forskarens syfte att generera ny förståelse kan vid en kvalitativt fenomenografisk
undersökning endast uppfyllas ifall en kontakt med informantens verklighet kan skapas.
Forskaren bör ha förmågan att ställa de rätta frågorna och på så sätt ha tillgång till
informantens subjektiva verklighet utan att forskarens kunskapsstruktur påtvingas
informanten. Enligt Sandberg utgör detta faktum, att vi som forskare kan kontrollera
och använda oss själva som tolkare (interpreters), den viktigaste förutsättningen för en
välgrundad undersökning (Sandberg,1994:66). Jag har i denna studie följt den
metodologiska strategi, som använts inom fenomenografin för att säkerställa en
välgrundad undersökning av informanternas uppfattningar, nämligen öppenhet
(Johansson, Marton & Svensson, 1985). Enligt Johansson et al. innebär öppenhet i
forskningsprocessen att man vid insamlingen av det empiriska materialet försäkrar sig
om att informanterna öppet tillåts uttrycka sina egna meningsstrukturer gällande sin
subjektiva verklighet. Därtill bör informanterna ha möjlighet att välja det sätt på vilket
de tolkar och återger denna verklighet (1985:252).
I min egen forskning har jag försökt få till stånd en valid undersökning och en öppen
materialinsamling genom att vid intervjutillfällena använda mig av stimuluskort istället
för traditionella frågor. Denna teknik har använts för att bland annat minska en
omedveten påverkan av informantens berättelse beträffande vilken information som ges
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utrymme att träda fram. Med tanke på påståendet hos Johansson, Marton och Svensson
ovan präglas studiens intervjuer med stimuluskort av den omtalade öppenheten genom
att informanterna tillåts vara olika samt att olikheten bevaras i forskningsresultaten.
Möjligheten för informanten att tolka korten utgående från sin egen situation minskar
risken att påverkas. I samma stund som informanten tolkar kortet så formulerar han en
fråga som kan besvaras enligt egen livssituation.
Ett stringent arbete omnämns ofta som ett kvalitetskriterium i anknytning till reliabilitet.
Jag tolkar det emellertid som att ett stringent arbete är en nödvändighet inom bägge
kvalitetskriterierna, såväl inom validitet som reliabilitet. I en välgenomförd och
väldokumenterad undersökning kan läsaren följa med den process utifrån vilken
erhållna resultat har utvunnits och kan själv bilda sig en uppfattning om
undersökningens trovärdighet. Detta är en förutsättning för såväl en valid som en
reliabel undersökning. Det som gör resultaten giltiga är om någon annan person kan se
och förstå det som finns i datamaterialet med hjälp av de beskrivningskategorier som
konstruerats genom processen förförståelse-tolkande-tolkning-förståelse (Uljens
1989:55), något som kan benämnas intersubjektivitet. Som tidigare nämnts strävar jag
som forskare efter att återge mina tolkningar till läsaren på ett sådant sätt att det
tankemönster och det förfaringssätt som ligger till grund för tolkningen, tillsammans
med fragment ur empirin i form av citat, framgår av texten. Läsaren bör kunna förstå
informanten samt tolka om jag som forskare och författare har gjort en rättvis
bedömning av densamme. Detta för att erbjuda läsaren en valmöjlighet att antingen
acceptera den tolkning jag som forskare gjort eller ifrågasätta, omtolka och förkasta min
tolkning.
Johansson (1998:27) beskriver i sin doktorsavhandling hur hon använt sig av
validieringsförfarandet ”kompletterande validering” (långt synonym med Kvales
”kommunikativa validitet från allmänheten”, 1997: 223). En undersökningen är enligt
dessa mått valid när forskaren möts av igenkännande respons från såväl
undersökningsobjekten som från gemene man. Jag har i denna studie kunnat uppleva
detta igenkännande. Jag har ständigt mötts av kommentarer om hur väl man känner igen
sig i studiens resultat samt även fått ta del av mottagarnas spontana erfarenheter. Jag har
ständigt fått en informell bekräftelse och fått uppleva att människor blir glada av att
höra det jag kan förmedla. Det känns värdefullt. Många har sagt att det känns skönt att
uppleva att det finns andra som upplever sin arbetssituation som de själva. Som
exempel på denna kompletterande validitet kan nämnas att jag vid detta skrivandes
stund befinner mig på en ingenjörsbyrå i brist på annan plats att sätta ner min bärbara
dator på. Arbetstagarna runt omkring mig har just inlett en livlig diskussion om hur
deras erfarenheter överensstämmer med det jag berättar.

Reliabilitet
Vi tänker vanligtvis på reliabilitet som förmågan att duplicera vetenskapliga resultat
under identiska förhållanden. I denna studie vore denna definition på reliabilitet
svårgripbar eller närapå omöjlig. Detta eftersom man vid traditionell syn på reliabilitet
frikopplar forskaren från metoden, något som vid kvalitativ forskning blir problematiskt
när forskaren utgör en del av undersökningsinstrumentet. Man kan i den kvalitativa
reliabilitetsdiskussionen t.o.m. gå så långt att man påstår att det som forskare vore direkt
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olämpligt att eftersträva reliabilitet i traditionell mening och bland annat Åke Edfeldt
(1998) ställer sig frågan varför man skulle sträva efter att reproducera en annan
forskares tankar.
När det gäller kvalitativa studier blir begreppet ’rimlighet’ mera aktuellt än reliabilitet
(Helenius, 1990). Rimligheten står för våra förfaringssätt i forskningsprocessen. Denna
rimlighet kan enligt Sandberg uttryckas i frågan hur vi som forskare kan rättfärdiga våra
förfaringssätt i vår strävan efter att erhålla berättelser som är trogna de uppfattningar
informanterna besitter (1994:64). Vid explorativa undersökningar kan innebörden i
reliabilitetsbegreppet motsvaras av att någon utomstående kan identifiera forskarens
upptäckter, d.v.s. att de olika beskrivningskategorierna kan kännas igen i själva
datamaterialet (se exempelvis Alexandersson 1994:129). Som tidigare beskrevs har
avsikten med detta arbete varit att utförligt redovisa för såväl tillvägagångssätt, tolkning
och resultat. I materialet återfinns exempel på de citat som legat till grund för
beskrivningskategorierna. Rimligheten kan avläsas ur de motiveringar jag gör för valda
tillvägagångssätt. Förutom en i detta arbete detaljerad beskrivning av mitt
tillvägagångssätt under forskningsprocessen finns allt material i form av frågeformulär
och utskrivna texter bevarat, något som (i viss mån) möjliggör en ny granskning av
materialet. Såsom Edfeldt tidigare beskrev reliabiliteten i kvalitativ forskning kan min
studie dock inte fullständigt dupliceras. Jag ser det som oerhört svårt att med samma
frågor erhålla samma svar även om den andra utfrågningen skulle ske direkt efter den
första. Det kommer alltid i den specifika kontext som man befinner sig i att finnas
faktorer som gör varje situation unik.
Ur ett fenomenografiskt perspektiv hanterar man reliabilitetsproblematiken genom att
utföra en s.k. medbedömning (interjudge agreement) där en eller flera forskare läser
genom de ursprungliga intervjutexterna och fördelar deras utsagor enligt den
ursprungliga forskarens beskrivningskategorier. Om forskaren t.ex. har funnit fyra olika
kategorier utifrån 25 olika utsagor, blir medbedömarnas uppgift att klassificera de 25
olika utsagorna enligt de fyra kategorierna. Sambandet mellan den ursprungliga
fördelningen och medbedömarnas fördelning över kategorier mäts i en procentsats,
interbedömarreliabilitet
(Sandberg,
1994:64;
Alexandersson,
1994:130).
Medbedömningen som reliabilitetstest kan kritiseras för att medbedömaren i sin
bedömning arbetar i motsatt ”riktning” jämfört med forskaren när denna skapade
kategorierna (Uljens 1989:57). Uljens riktar även stark kritik mot att medbedömningen i
fenomenografiska studier enbart fokuseras på hur bra enskilda kategorier representerar
uppfattningar som uttrycks i intervjuer, medan reliabiliteten för kategorisystemet inte
prövas. Denna kritik uttrycks även av Larsson (1986:38) och Sandberg (1994:65; 1996).
Vid en medbedömning tillåts även slumpen spela en betydande roll, något som inte kan
anses vara acceptabelt. Vid fördelning mellan två kategorier är ju sannolikheten 50 %
att fördelningen av intervjuerna är slumpmässigt korrekt. Att utgående från ett många
gånger bristfälligt material utforma beskrivningskategorier leder även till att
medbedömaren inte har samma fingertoppskänsla för materialet som forskaren
(Sandberg, 1994:65; Uljens, 1994:57). Vid fenomenografisk medbedömning förblir
forskarens förfaringssätt oklart, varför medbedömning inte använts här. Jag har istället
valt att skriva ett så stringent arbete som möjligt och på så sätt försöka säkerställa
reliabiliteten genom att bjuda in läsaren i min forskningsprocess.
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Generaliserbarhet
Hur generella är uppfattningar och vilken generalitet har utfallsrummets struktur? Hur
representativt är urvalet i relation till den bakomliggande populationen? Likheten
mellan de sändande (i bemärkelsen undersökta) och de mottagande (i bemärkelsen
applicerade) företeelsernas kontext, är aldrig så stor att man kan tala om
generaliserbarhet. I stället bör möjligheterna att applicera utvecklade teorier på nya
situationer diskuteras i termer av överförbarhet på likartade situationer (Johansson
Lindfors, 1993:169). Genom att beskriva den kontext undersökningen gjorts inom ger
forskaren läsaren bättre möjlighet att finna beröringspunkter med nya situationer där
förståelsen kan tas tillvara. Ansvaret för bedömning av överförbarheten finns dels hos
forskaren, men även dels hos den som tar del av resultatet (Lincoln & Guba, 1985:124).
För att läsaren skall kunna göra denna bedömning bör forskningsprocessen och det
empiriska materialet vara tillräckligt detaljerat beskrivna, ett stringent arbete är även här
av yttersta vikt. I och med att denna undersökning inte tar i beaktande omkringliggande,
beskrivande variabler, kan den ses som ett exempel på en enkel hermeneutik. I
framtiden vore det önskvärt att denna studies enkla hermeneutik kunde utökas till en
dubbel hermeneutik genom att man studerar uppfattningarna ur ett samhälleligt
perspektiv. Detta kunde göras genom exempelvis hermeneutisk forskning och kritisk
teori där en dubbel hermeneutik skulle rikta forskningsintresset mot meningsskapande
på två nivåer, den individuella och den samhälleliga (Helenius 1990:43).
Man kan genom fallstudier aldrig bevisa för den misstrogna att verkligheten inte är som
han trodde: han kan bara avfärda resultatet som specifikt för det enskilda fallet (Larsson,
1994). Den ringa storleken och det målinriktade urvalet, som ofta karakteriserar den
kvalitativa undersökningen, leder därför ofta till att generaliserbarheten kritiseras.
Denna studie kan således även kritiseras med hjälp av ovanstående argument. Vad
gäller ett urvals ringa storlek anser dock Stenbacka att det vid kvalitativ forskning är
irrelevant att diskutera urvalets storlek så länge som man utgår från ett
förståelsegenererande syfte och på basis av detta strategiskt väljer intervjupersoner
(1998:30). Vi kan påvisa att det i denna undersökning åtminstone finns följande
kategorier och även denna insikt är naturligtvis värdefull. Fallbeskrivningens
kunskapstillskott utgörs av att de som tar del av resultatet kan ha fallbeskrivningen i
åtanke när de tänker på andra fall, och förhoppningsvis kan de se en relevans i den
gestaltning den kvalitativa analysen förmedlar. En träffsäker beskrivning leder till att
fallstudien kan bli användbar utanför sitt sammanhang. Detta är enligt Larsson ett
exempel på studiens heuristiska kvalitet, d.v.s. i vilken utsträckning läsaren genom
framställningen kan se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. Inom den
fenomenografiska inriktningen där det empiriska materialet även fördelas på
beskrivningskategorier, anses kategorierna genom sin analytiska karaktär uppnå ”en
relativt hög grad av generalitet, d.v.s. samma beskrivning kan gälla många olika fall av
uppfattningar av ett fenomen” (Svensson, 1989:43). Inom fenomenologin ses
beskrivningen som sanningsenlig när läsaren känner igen sig själv (Helenius, 1990:57).
Detta skulle innebära att beskrivningen blir generellt sann när läsare utanför studien
känner igen sig (se diskussionen kring Johanssons kompletterande validitet på sid 66).
Jag ser generaliseringen i denna studie som i stort sett synonym med Larssons
heuristiska kvalitet. Generaliseringen utträder inte här i form av allmängiltighet utan
mera i form av helhetsförståelse. Vad beträffar den förståelse för arbetsplatsens
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betydelse som denna studie behandlar är möjligheterna till generaliserbarhet tvetydiga.
Den självklarhet som karakteriserar begreppet ’arbetsplats’ kan utgående från studiens
resultat överföras till en medvetenhet om att man som arbetstagare har uppfattningar om
sin arbetsplats och att det i dessa uppfattningar finns en variation. På denna nivå är
studien generaliserbar. När det å andra sidan gäller de uppfattningar av arbetsplatsens
betydelse som informanterna i denna studie förmedlar kan man inte göra en allmängiltig
generalisering. Uppfattningarna förmedlas av specifika arbetstagare med specifika
arbetsplatser vid en specifik tidpunkt. Men som tidigare konstaterades upplevs en plats
alltid individuellt, vilket skulle innebära att en total generaliserbarhet aldrig kan nås.
Den variation som utfallsrummet består av är dock avsedd att bidra till att de flesta
personer som uttalar en uppfattning gällande sin arbetsplats kommer att finna
beskrivningskategorier som tillåter dem att delta i de kollektiva uppfattningar som
studiens utfallsrum består av. Johansson (1998:40) ger en tolkning av begreppet
’giltighet’ som kan ses som synonymt med ’räckvidd’. Gällande de specifika resultat
som framkommer i denna studie är räckvidden enbart de personer som deltagit i min
studie, men den förståelse som baserar sig på resultaten vill jag påstå har större räckvidd
än så. Denna förståelse är giltig i betydelsen att ge andra forskare och praktiker hjälp att
se andra situationer på ett nytt sätt. Läsaren ges möjlighet att fritt tolka helt andra
situationer. Räckvidden för sådana tolkningar kan man inte uttala sig om – i synnerhet
eftersom de i högsta grad är beroende av tolkarens kapacitet, fantasi och
bedömningsförmåga. I studien finns en strävan att väcka frågor, inte att kunna svara på
allt. Med detta som utgångspunkt anser jag mig kunna bedöma studien med dess fyra
uppfattningar av arbetsplatsens betydelse som generaliserbar.
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4 ARBETSPLATSENS BETYDELSE – I EN SUBJEKTIV
OCH OBJEKTIV VERKLIGHET.
Den subjektiva verkligheten beskriver hur någon upplever något eller hur något ter sig
för någon. I denna studie består den subjektiva verkligheten av hur arbetstagare, i detta
fall undersökningens informanter, uppfattar eller tänker kring sin arbetsplats betydelse.
Genom att belysa informanternas uppfattningar av arbetsplatsens betydelse med teorier
och vetenskapliga diskussioner kommer den subjektiva vekligheten att relateras till en
objektiv verklighet. På så sätt skapas en verklighet, där teorin får en ställning som
förmedlare av begrepp och idéer med vilka man kan underlätta en mera distinkt tolkning
av observationer gjorda i empirin.
Vid analysen av de intervjuer som utförts med distansarbetare och traditionella
kontorsarbetare framträder fyra uppfattningar om arbetsplatsens betydelse. Varje
uppfattning är i sin tur uppdelad i undergrupper av betydelser. De fyra centrala
uppfattningar som framträder är:
1.
2.
3.
4.

Arbetsplatsen legitimerar aktiviteten arbete och dess aktör
Arbetsplatsen avgränsar arbetet i tid och rum
Arbetsplatsen utgör ett stöd för arbetet
Arbetsplatsen utgör ett stöd för arbetstagaren som människa

Inom varje uppfattning beskrivs centrala aspekter av den betydelse som arbetstagarna
ger åt arbetsplatsen. Varje arbetstagare uppfattar betydelsen av sin arbetsplats utgående
från de specifika omständigheter som karaktäriserar hans vardag. Som tidigare
diskuterats utgör informanterna i denna studie en heterogen grupp vad gäller
arbetsmiljö, yrke, ålder, kön, år inom arbetslivet etc. Detta gör att få arbetstagare
representerar alla uppfattningar, men ingen av uppfattningarna är heller resultatet av en
enskild arbetstagares uppfattningar (se bilaga 5). Detta kapitel presenterar således en
kollektiv bild av hur arbetsplatsens betydelse uppfattas av de informanter som deltagit i
studien. Dessa uppfattningar kan i fenomenografisk anda ses som arbetets huvudsakliga
bidrag och ses fylla det syfte som presenterades i inledningen till arbetet, nämligen att
förstå arbetsplatsens betydelse, sedd ur arbetstagarens perspektiv. Informanternas
uppfattningar är dock kompletterade med de idémässiga samband med befintlig teori
som den empiriska studien väcker intresse för. Beskrivningskategorierna har således
valts att återges i ett utfallsrum där en mera generell diskussion kring arbetsplatsens
betydelse förs. Trots den tidigare omtalade bristen på forskning kring arbetsplatsens
betydelse har det poängterats att fenomenet förekommer tvärvetenskapligt, även om
fenomenet då många gånger kanske inte benämns med termen arbetsplats. Dessa teorier
kan belysa de resultat som denna studie ger. Utmaningen är emellertid att kunna
lokalisera denna forskning och att kunna kombinera den till en förståelse kring
arbetsplatsens betydelse.
Intervjucitaten inom ramen för varje uppfattning är markerade med informantens namn.
Däremot har en uppdelning mellan de bägge grupperna distansarbetare och traditionella
kontorsarbetare inte gjorts. Detta på grund av att studiens syfte inte är att jämföra två
sätt att arbeta, på distans eller traditionellt. Studien åsyftar inte att se på skillnader utan
att belysa ett enskilt område – uppfattningar av arbetsplatsens betydelse. Med anledning
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av detta syfte utgör informanterna en grupp som tillsammans delger sina uppfattningar
om sitt förhållande och sin relation till arbetsplatsen och således även till dess betydelse.
Kärnan i min studie är att belysa inte att jämföra. En uppdelning mellan de båda
grupperingarna skulle heller aldrig kunna ses som definitiv, eftersom det faktum som
tidigare poängterats kvarstår, nämligen att även traditionella kontorsarbetare arbetar
hemifrån vid vissa tillfällen och sålunda har möjlighet att uttala sig om denna situation.
För den läsare som intresserar sig för att fundera kring bakomliggande faktorer till
informanternas uttalanden eller känner för att bättre lära känna personerna bakom
uppfattningarna hänvisar jag till bilaga 3 där en mera detaljerad presentation av
informanterna ges. Det sätt på vilket kontextuella variabler överlag behandlas i detta
arbete diskuterades i kapitel 3.1.2 samt genom en kort sammanfattning i relation till
bilaga 5.
Intervjucitatens uppgift är att exemplifiera informanternas uttalanden i relation till de
beskrivningskategorier deras uppfattningar skapat. Att exempelvis enbart Tanjas och
Connys röster görs hörda inom uppfattningen att ’arbetsplatsen legitimerar arbetet’
inom slaget ’övriga personer i samhället’ innebär inte att endast dessa två informanter
delgett uppfattningar som kunnat kategoriseras inom denna beskrivningskategori. Det
antal informanter som delar uppfattningar i en beskrivningskategori återges i bilaga 5.
Som tidigare nämndes representerar få arbetstagare alla uppfattningar, men ingen av
uppfattningarna är heller resultatet av en enskild arbetstagares uppfattningar (förutom
Rositas beskrivning av kollegornas bristande tro på att effektivt arbete utförs hemifrån).
Att Tanjas och Connys röster exemplifierar denna kategori är istället ett resultat av att
dessa personer i detta avseende haft en berättelse som jag tolkat kan få läsaren att bättre
förstå kategorin. Till viss mån överensstämmer personens förmåga att fungera som
informant (istället för som respondent) och användningen av citat från deras berättelser.
För att läsningen skall underlättas och göras mera flytande har även antalet citat
begränsats. Detta har lett till att många uppfattningar har vävts in i texten, antingen som
individuella eller kollektiva röster. Att de återfinns i texten istället för att stå för sig
själva i formen av citat innebär inte att de skulle vara av mindre värde utan de bör ses
som jämbördiga.

4.1 Arbetsplatsen legitimerar aktiviteten arbete och dess aktör
Informanterna förmedlar uppfattningen att arbetsplatsen legitimerar deras aktivitet som
arbete och dem själva som aktör och således även som arbetstagare. Med detta avser de
att såväl utomstående som de själva ger arbetet ett högre värde om det utförs på en
traditionell arbetsplats. Denna legitimitet tar sig uttryck i att man tycker ”det hör till” att
man skall utföra arbetet som aktivitet på en traditionell arbetsplats.
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Figur 8. Arbetsplatsen legitimerar arbetet och arbetstagaren

ARBETSPLATSEN

Legitimerar

Ökar värdet
och
förståelsen

”För mig är arbetsplatsen en symbol för att man har ett jobb. Det är det fysiska beviset när man
pratar med vänner och bekanta eller folk som man träffar, på att man har ett jobb att gå till. Jag
jobbar där, i det där rummet.” (Anders)

Enligt Wadel (1984:23) uppvärderas en aktivitet om den blir betecknad som arbete,
dock med beaktande av aktivitetens kontext26. Uppfattningen att arbetsplatsen
legitimerar arbetet visar att arbetet både som plats och aktivitet uppgraderas om
aktiviteten uttryckligen sker på en arbetsplats, d.v.s. sker på en plats som traditionellt
förknippas med arbetet som aktivitet. Uttrycket att ”förtjäna sitt uppehälle” blir här inte
enbart förknippat med en organisation eller en arbetsgivare som juridisk person utan
även med en fysisk plats eller en konkret byggnad (Engström & Johanson 1998). I en
studie av distansarbetande kvinnor (Hultén, 2000:110) framgår att även dessa kvinnor
ser rörelsen mellan hemmet och arbetsplatsen som tecken för Arbete, trots att de själva
saknar denna rörelse i sin arbetssituation. Detta resulterar i att man kan ha svårt att se
sig själv som yrkesarbetande individ samtidigt som man upplever det som svårt att för
sin omgivning visa att man arbetar. Att arbetsplatsen legitimerar arbetet gör att platsen
för arbetet förknippas med en viss status. Här avses inte den status, som ofta diskuteras i
samband med arbetslivsforskning, d.v.s. att man har en viss storlek på sitt skrivbord,
eget rum eller egen plats vid kaffebordet. Detta trots att en avsaknad av traditionell
26

Som exempel på detta ger han att ett barn eventuellt inte ser aktiviteten ”att måla staket” som attraktiv i
de fall aktiviteten karakteriseras som arbete.
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arbetsplats även innebär att möjligheterna att ta del av dessa statusmarkeringar minskar
(se exempelvis Mazzi, 1996 och Araújo, 1998). I denna studie kan status istället
hänföras till platsen i sig och det enkla faktum att aktiviteten sker på en traditionell
arbetsplats.
”Det skulle kännas som högre status att få åka till en byrå eller ett kontor och vara där. T.ex.
när man berättar var man jobbar och skulle få säga att vi har kontoret i Vasa i nya
kontorslokaler mot att säga att jag är hemma och ritar. Jag menar när man jämför med andra
kompisar som har liknande arbeten.” (Conny)
”Jag kommer ihåg att jag kom på mig själv med att det var viktigt för mig att folk i min
omgivning skulle förstå att jag hade ett tjänsterum, att det var mera konkret, att jag inte irrade
omkring i korridorerna. På något sätt hade jag tagit steget in i vuxenåldern.” (Johan)

4.1.1 Arbetsplatsen ökar värdet av och förståelsen för arbetet
Antaganden om att arbetet äger rum i arbetsgivarens lokaler under fasta tidpunkter är så
ingrodda i vårt samhälle att det många gånger är svårt att föreställa sig i vilken grad
dessa till synes självklara strukturer kan skapa hinder för effektivt arbete hemma
(Araújo, 1998; Engström & Johanson, 1998; European Commission Status Report on
European Telework, 1998). Det visar sig att flera distansarbetare har upplevt känslan av
att samhället ifrågasätter deras aktivitet som arbete när aktiviteten utförs på en
arbetsplats som inte kan karakteriseras som traditionell. Det verkar finnas en ingrodd
vana i vårt samhälle att man går till en traditionell arbetsplats för att utföra sitt arbete
och om man stannar hemma så är inte längre kopplingen mellan arbete och arbetsplats
lika stark. Med detta avses att aktiviteten arbete inte automatiskt leder till att hemmet
ses som en arbetsplats trots att aktiviteten utförs på denna plats eller vice versa att den
aktivitet som utförs i hemmet inte i lika hög grad klassas som arbete trots att aktiviteten
till sitt innehåll är identisk med en arbetsaktivitet på en traditionell arbetsplats.
Förståelsen för att den aktivitet man utför är arbete och att den plats man utför den på är
arbetsplats kan uppdelas i olika grupper beroende på vem som visar förståelse och
således fungerar som den person som legitimerar aktiviteten och platsen. Utgående från
informanternas berättelse kan vi se att närvaron av en traditionell arbetsplats gör det
lättare för såväl familjen, arbetskamraterna, andra människor i samhället såsom
exempelvis vänner som för arbetstagaren själv att se relationen mellan arbete och
aktivitet.

Familjen
Det är speciellt äldre personer i samhället som informanterna upplever har svårt att se
sambandet mellan att utföra ett riktigt arbete och att befinna sig hemma. Av de personer
som arbetar på distans är det till exempel flera som fått frågan när de skall skaffa sig ett
riktigt arbete. Även barn kan uppleva det som problematiskt att mamma eller pappa inte
har någon plats utanför hemmet där de arbetar. Småbarn har svårt att förstå varför
mamma eller pappa inte kan vara med dem när de är hemma, något som vissa
distansarbetare upplever som frustrerande även om de kommenterar förhållandet med
skratt i rösten. En tidigare distansarbetande pappa som numera övergått till traditionellt
kontorsarbete berättar att hans son tidigare hade väldigt svårt att förstå vad pappa
gjorde, eftersom barn ser på arbete som något väldigt konkret. Nuförtiden är sonen alltid
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lika lycklig när de kör förbi pappas arbetsplats och han kan konstatera att där är pappas
arbete. Något som inte kan förknippas med avsaknaden av en traditionell arbetsplats
men såväl med betydelsen av en arbetsplats i sig är den trygghet det innebär för
arbetstagarnas barn att veta var mamma eller pappa befinner sig om dagarna.
”De vet vart jag åker, de vet vad jag gör, vilka människor som finns där. Det finns en trygghet,
jag åker ingen annanstans, de kan beskriva rummet som jag finns i. De har varit med, det är
bekant, de vet vilken kaffemaskin som finns. Då tror jag barnen har lättare att acceptera att man
åker, de har kontroll på sin mamma. De behöver inte vara oroliga.” (Susanne)

Arbetskamrater och yrkesrelaterade kontakter
Svårigheten att förstå innebörden av arbete utanför en traditionell arbetsplats är
emellertid inte något som enbart bör kopplas till barn och äldre personer. Även Rosita,
som arbetar på ett traditionellt kontor, erkänner att man många gånger har problem med
att uppfatta sin kollega som arbetar hemma som speciellt effektiv.
”Jag har faktiskt en kollega som försökt att inte fokusera på själva arbetsutrymmet, kontoret,
utan hon jobbar väldigt mycket hemifrån, vilket vi har svårt att acceptera. Vad sysslar den
kvinnan med egentligen, vad får hon lön för egentligen? Vissa perioder är värre och vissa är
bättre, men ju mindre hon visar sig på jobbet så ju mera kritiska blir vi andra.” (Rosita)

Westfall (1997) och Araújo (1998) exemplifierar distansarbetets bristande legitimitet
som att man upplever att det påminner om lathet (t.ex. att man missbrukar sjukledighet)
eller den socialt stigmatiserade status som en arbetslös människa erhåller. Även i min
studie nämnde gruppen distansarbetare ord som lat och arbetslös. Ett tecken på att man
inte förknippar den tid som arbetstagaren tillbringar hemma som arbetstid är när
yrkesrelaterade samtal hem inleds med att motparten ber om ursäkt för att han eller hon
stör, trots att samtalen sker på arbetstid. En utomstående kan lätt uppleva att han ringer
och stör när han blir tvungen att ringa hem till andra personer.

Övriga personer i samhället, exempelvis vänner och grannar
När kopplingen mellan arbete och arbetsplatsen (hemmet) är oklar, något som
informanterna upplever hos många utomstående personer, anser informanterna att deras
arbete inte visas förståelse och hänsyn. Flera informanter som arbetar hemma får privata
telefonsamtal under arbetstid och det händer till och med att personer kommer och
hälsar på dem under arbetstid eftersom de ju ändå är hemma. Detta framkommer även i
Hulténs studie av distansarbetande kvinnor i hemmet (2000:114).
”Fast jag är hemma så hinner jag inte svara i telefonen hela tiden och pladdra en massa. Jag
har helt enkelt slutat svara i vår vanliga telefon, utan svarar bara på mobilen när jag ser vem
det är.” (Tanja)
”Det var så besvärligt att ingen fattade att man jobbade fast man var hemma, t.ex. när farmor
ringer, det skulle hon inte göra till ett annat arbete. – : “Jaa, är du hemma idag?” och fast man
säger att man arbetar hemma så nästa gång hon ringer är det samma sak –”Är du hemma
idag”? Skall man börja prata med en massa gamla kärringar i telefon så är det ju inte direkt
tidsbesparande att jobba hemma.” (Conny)
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Arbetstagaren själv
Även arbetstagaren själv kan uppleva det som en inrotad vana att man skall gå till en
arbetsplats varje morgon. För distansarbetaren kan då avsaknaden av en traditionell
arbetsplats och fasta rutiner leda till att han själv nedvärderar sitt arbete.
”Det är märkligt. Fast min far har jobbat på nätterna nästan halva min barndom har jag ändå
det där att man borde stiga upp tidigt på morgonen och vara duktig tills man är färdig klockan
fyra eller fem. Jag har dåligt samvete över det hela tiden fast det är helt löjligt.” (Tanja)

Alexandra som arbetar på en traditionell arbetsplats, får dåligt samvete om hon
emellanåt försöker arbeta hemma. När hon arbetar hemma tänker hon på att de andra
befinner sig på arbetsplatsen och hon upplever att hon slarvar trots att hon hemifrån
utför samma arbetsuppgifter. Arbetet måste ske på arbetsplatsen för att det för henne
skall kännas effektivt. För henne är arbetsplatsen helt enkelt ett ställe dit man skall
komma klockan åtta varje dag. Om detta inte har skett så har man helt enkelt inte
befunnit sig på rätt plats. Man kan även undra om begreppet ’arbetstid’ kan hänföras till
den tid man arbetar (utför en arbetsrelaterad aktivitet) eller endast till den tid man
befinner sig på en arbetsplats. Johan tycker nämligen det känns skönt att ha varit på
jobb mellan 9 och16 en dag, fast han inte har fått så mycket gjort. Han har ju trots allt
varit på arbetet.27 Detta leder till att arbetstid för distansarbetaren blir den tid man utför
aktiviteten medan arbetstid för den traditionella kontorsarbetaren är den tid man
befinner sig på platsen. Även Steward (2000) diskuterar detta genom att påpeka att varje
aktivitet som sker på arbetsplatsen ses som arbete eller arbetsrelaterad, medan
distansarbetaren har svårt att exempelvis inkludera kaffepauser, måltider och interaktion
med familjen i arbetstiden.
Uppfattningen att arbetsplatsen legitimerar arbetet visar sig handla mycket om känslor.
Flera distansarbetare poängterar att de egentligen inte har något belägg för att de
uppfattas på ett visst sätt i samband med att de arbetar hemma. Det är bara en känsla
som de har.

27

Att blotta närvaron skulle kunna ses som utfört arbete är verklighetsfrämmande för många personer.
Kontrollen av de flesta arbetsuppgifter sker genom en registrering av närvaro på arbetsplatsen. Detta kan
ske formellt via exempelvis stämpelklocka eller informellt via grupptryck och chefers närvaro. Vidare
leder det sociala trycket till att det är svårt att syssla med helt andra verksamheter under arbetstiden
(Ranhagen , Berg, Jägbeck & Stjernberg, 1985:113). Ranhagen et. al. anser dock att själva intensiteten i
arbetsinsatsen kan vara svår att kontrollera och om den kontrolleras sker detta främst indirekt via
resultatet av arbetet. Kunskapsarbete kan inte så enkelt mätas utgående från synbart resultat (Perlow,
1998) utan kontrollen sker genom arbetstid, d.v.s. tiden på arbetsplatsen. Detta förklarar i viss mån fallet
Johan. Hans arbete kan mätas genom närvaro på arbetsplatsen trots att intensiteten i själva arbetet är svår
att få grepp om. På arbetsplatser med egna rum, långsiktiga eller diffusa arbetsuppgifter, liten kännedom
om varandras arbete, frånvarande chef, många resor eller kundbesök kan en frånvaro eller osynlighet inte
automatisk ses som lathet. Samtidigt är toleransen mellan arbetskamrater på många platser förvånansvärt
stor. Man höjer inte på ögonbrynen trots att kollegan bredvid läser tidningen på nätet, utför icke
arbetsrelaterade uppgifter, springer till frissan, sitter och skrattar en timme inne på arbetskamratens rum,
svävar omkring i korridorerna o.s.v. Det är mot bakgrunden av en sådan arbetsplats som man bör förstå
Johans påstående, nämligen att det för arbetstagarens eget samvete kan kännas bra att ha tillbringat
sysslolösheten på en arbetsplats istället för hemma. Arbetsplatsens atmosfär förmedlar här automatiskt en
känsla av arbete.

76

”Folk runtomkring kanske tycker att jag bara är hemma på dagarna, att det inte är ett riktigt
arbete. Det är faktiskt en känsla som man har när man går ut på byn, i butiken eller så. Fast det
kan hända att det bara är jag själv som tycker så.” (Svante)

Ett mönster som framträder vid intervjuerna och som eventuellt kräver vidare reflektion
är att känslor av negativ uppmärksamhet verkar ha ett samband med antal år i arbetslivet
och den yrkesidentitet som har utvecklats under denna tid. Man kan dela upp de
distansarbetande informanterna i två grupper. Den första gruppen pratar om sitt arbete
med betoning på vad de gör och de ger ofta en beskrivning av en slutprodukt. Man kan i
denna grupp skönja en stark yrkesidentitet och en stolthet i det de gör. Informanterna i
gruppen har ofta flera års arbetserfarenhet inom samma företag eller i liknande
organisationer innan de började arbeta hemma. Den andra gruppen är mestadels unga
personer med distansarbetet som sitt första arbete. Denna grupp av informanter nämner
inte sitt arbete utan uttalanden om platsen dominerar. De berättar om sina känslor och
om hur de upplever att det är att arbeta hemma. Denna känsla avspeglar sig även i hur
de tror att de uppfattas i samhället. De använder exempelvis ord som arbetslös,
hemmafru, lat och tråkig.
Allvin et al. (1999) har i sin studie av gränslösa arbeten lagt märke till att ett
genomgående drag i intervjupersonernas beskrivning av sina arbeten är att de inte
beskriver sitt arbete i termer av form, d.v.s. i termer av organisatorisk position,
befattning eller yrkestitel, utan i termer av dess innehåll, d.v.s. vad man faktiskt gör
eller vill åstadkomma med sitt arbete. Detta skulle motsvara grupp ett i min studie. Ett
drag som Allvin et al. således inte har noterat i sin studie men som i denna studie har
varit tydligt, är den känsla arbetssituationen väcker hos unga personer utan traditionell
arbetsplats. Utan att närmare reflektera över bakomliggande orsaker påpekar även
Hultén (2000:107) att distansarbetande kvinnor när de ombeds berätta om sitt arbete
börjar med att beskriva sitt distansarbete, d.v.s. sin situation.
Det vore därför skäl att närmare betrakta relationen mellan känslan av legitimitet och
den yrkesidentitet man hunnit skapa under sina verksamma år. I denna studie visar sig
legitimitetskänslan ha ett klart samband med ålder eller snarare år i arbetslivet.
Distansarbetaren Ann-Sofie uttrycker detta på följande sätt: ”om jag tänker att jag
skulle ha gjort det här som mitt allra första arbete, min allra första arbetsplats så skulle
det ha varit svårare än nu när jag har den här identiteten som vuxen arbetande
människa med självdisciplin och idéer om hur ett arbete skall skötas”. Detta går emot
Wiktor Söderstens uttalande i en paneldebatt på konferensen Telework ’97 ( NUTEK,
1998), där han ansåg att yngre personer kommer att uppleva det som lättare att ta till sig
nya idéer och teknologier eftersom de unga inte har färdiga strukturer för hur arbete
skall skötas. Vi kan anta att detta är en generell uppfattning som delas av många ute i
samhället; yngre personer är mera öppna för nya intryck och således även mera
anpassningsbara. Kanske är det dock den traditionella platsen och dess struktur som
skapar känslan av legitimitet och identitet? Ann-Sofie fortsätter sina funderingar kring
distansarbete och arbete med orden ”Man behöver kanske känna starkare för ett
distansarbete och tro på det man håller på med än om man går till en arbetsplats”. En
traditionell arbetsplats ger automatiskt individen en organisationsidentitet och utgör en
möjlighet att för omvärlden visa sin tillhörighet. En avsaknad av plats kräver återigen
att individen skall vara starkare i sin roll som arbetstagare och yrkesutövare för att för
sig själv och för samhället kunna legitimera sig själv som just arbetstagare och
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yrkesutövare. Vilhelmson (2002:31) påpekar att tiden spelar en avgörande roll för den
bindning individen har till platsen. För det första krävs det tid och närvaro för
bindningar att etableras och utvecklas. En ung arbetstagare har måhända inte haft den
tid som krävs för att kunna skapa sig en bindning till platsen, vilket innebär att han
svårligen kan ta med sig tanken och känslan för arbetsplatsen utanför platsens fysiska
rum. För det andra inverkar även tiden på så sätt att vissa tidsperioder i en människas liv
kan vara särskilt betydelsefulla för uppkomsten av bindningar. Som yngre arbetstagare,
med eventuell påföljande svag yrkesidentitet, behövs kanske platsen för att ge en mera
fullkomlig representation av arbetstagaren. Genom platsen har individen ökade
möjligheter att representera sitt arbete och sig själv som arbetstagare. Platsen gör att
exempelvis den fysiska personen uppfattas, aktivitetens intensitet uppmärksammas och
de fysiska attribut som arbetstagaren tillger arbetet visualiseras. Individen behöver
således inte enbart representeras av sin slutprodukt eller en del av sin person,
exempelvis rösten. Många års arbete och yrkeserfarenhet leder måhända återigen till
att arbetet (som aktivitet och plats) inte längre behövs för att känna att man är någon.
Identiteten som arbetstagare har då överförts från en organisationsidentitet till en
yrkesidentitet. Med en klar yrkesidentitet blir det kanske som för Ann-Sofie att
”...status har inget värde. Jag behöver inte mitt arbete för att känna att jag är någon
eller att jag har en plats i en hierarki”. Man har efter många års arbete möjligen
starkare känslor för sin slutprodukt, man har kunnat sätta sin prägel på produkten och
kan därigenom låta sin personlighet komma fram genom produkten. Man har även
hunnit sätta en större prägel på sitt arbete och spåren efter människan blir större när man
försvinner från platsen.
Sambandet mellan yrkesidentitet och upplevelsen av arbetets värde utanför den
traditionella arbetsplatsen är ett område som skulle lämpa sig för fortsatt forskning inom
ämnet. Allvin et al. (1999) har konkretiserat detta i en, enligt mig, enkel frågeställning
”det gränslösa rummet som belöning eller praktisk lösning”. I deras studie kring
gränslösa arbeten ser de utflyttningen från företaget till hemmet eller till andra platser
som en förändring i individens relation till företaget. Själva utflyttningen blir i sig ett
budskap som individen måste tolka och förhålla sig till. Är det en förmån man erbjuds
eller är det en praktisk lösning för företaget? Upplever arbetstagaren det som en förmån
eller som en bestraffning?
Bristen på förståelse för att det arbete som utförs utanför den traditionella arbetsplatsen
är ”riktigt” arbete och av samma värde som arbete på ett traditionellt kontor kan
förklaras med att distansarbetaren skiljer sig från mängden. Canter exemplifierar detta
faktum, d.v.s. att vi förväntar oss att specifika beteendemönster bör kopplas till
specifika platser, med aktiviteten att äta en portion spaghetti. Om detta sker i en
restaurang upplevs det inte som något märkligt, medan samma aktivitet utförd i ett
badrum eller i en konsertsal skulle verka direkt frånstötande. Vissa beteenden ses som
passande respektive opassande för olika platser. Känslan för ”vad som passar var” är så
ingrodd att vi lätt glömmer vilken stor betydelse den egentligen har för vårt sätt att
tänka och fungera (Canter, 1977:116). Den samhälleliga opinionen får här rollen som
skapare och upprätthållare av standarder för acceptans (Elsbach, 1994; Zerubavel,
1997). Arbetet på den traditionella arbetsplatsen är i hög grad institutionaliserat i vårt
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samhälle och uppfattas således som legitimt och rationellt28. Att arbeta hemma är en
avvikelse från den institutionaliserade normen att varje dag gå till det traditionella
kontoret, vilket gör att distansarbetets värde kan ifrågasättas.
Samtidigt blir aktören för denna ifrågasatta aktivitet ifrågasatt. En person som arbetar
utanför den traditionella arbetsplatsen kan känna sig nedvärderad i rollen som
arbetstagare. I en undersökning av Canter, West och Wools (i Canter 1977:119)
upptäcktes att den bakgrund som sattes på ett fotografi av en person påverkade det sätt
på vilket personen uppfattades. Detta skulle innebära att beroende på om Conny i
fallstudie I arbetar som ingenjör hemma eller som ingenjör på en traditionell arbetsplats
så kommer han att uppfattas olika. Åtminstone uppfattar han sig själv olika och hans
yrkesidentitet påverkas således av platsen. Conny kände sig inte som en ingenjör när
han arbetade hemma. Detta kan ses mot bakgrund av att han befann sig på en plats som
han inte förknippade med traditionellt ingenjörsarbete. Platsen fick honom inte att klä
sig som en ingenjör och det fanns heller inga andra personer som kunde se honom i
hans roll som ingenjör. Om vi befinner oss på en traditionell plats eller inte påverkar
våra möjligheter att skapa en identitet, som även innefattar yrkesidentiteten. Gärdenfors
(1996) påpekar att man inte kan kröna sig själv till kung on man inte har folkets
samtycke. Hans uttalande kan här tolkas som att man behöver bli sedd och uppfattad av
andra personer för att kunna förmedla den bild man vill ge av sig själv. Detta diskuteras
mera utförligt i uppfattning 4 – arbetsplatsen utgör ett stöd för arbetstagaren som
människa. Arbetsplatsens betydelse ligger här i att den gör det möjligt för arbetstagaren
att visualisera sina signaler som exempelvis arbetstagare, ingenjör och flitig. Canter
påstår att det sätt varpå vi uppfattar en person påverkar hur vi interagerar med honom
eller henne (1977:119). Conny kände sig inte som en ingenjör beroende av den plats där
han verkade som ingenjör. Även frågan om han av oss andra ses som en första klassens
ingenjör under de omständigheterna kvarstår.
Vad är det som gör att aktiviteten på den traditionella arbetsplatsen enligt studiens
informanter med större sannolikhet ses som arbete än den aktivitet som utförs hemma?
Ett svar på frågan kan vara att den traditionella arbetsplatsen synliggör arbetet, aktören
och aktörens insats i arbetet på ett mera naturligt sätt. Hemma är många av arbetets
skeenden dolda för andra personer än för den enskilda arbetstagaren. Det faktum att
arbetsplatsen ökar synligheten innebär att arbetet kontrasteras och åtskiljs från icke
arbete. På så vis accentueras arbetet. Arbetet som aktivitet och produkt lyfts fram och
medvetandegörs. Den ökade medvetenheten leder till att vår beredskap att legitimera
aktiviteten som arbete och dess aktör som arbetstagare stärks. När den traditionella
arbetsplatsen är närvarande är arbetet mera lättfattligt.
För att söka eventuella svar på ovannämnda fråga kan vi även använda oss av några av
de olika synsätt på aktiviteten arbete som presenterades i kapitel 2.2.1. Det första
allmänna antagandet var att arbete är ett nödvändigt ont (pain) som kan kontrasteras mot
livets glädjeämnen (pleasure). Hemmet förknippas vanligtvis med fritid och nöjen (se
närmare 4.2). Vid distansarbete borde den aktivitet som utförs hemma för att ses som
arbete sålunda till sin karaktär vara ”pain”, medan platsen den utförs på förknippas med
”pleasure”. Är detta måhända orsaken till att arbetet enligt informanterna ifrågasätts när
28

Arbetsplatsen blir (t)ra(di)tionell!
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det görs hemifrån? Ett annat allmänt antagande är att arbete är lönearbete. De sysslor
som vanligtvis utförs i hemmet, t.ex. städning, matlagning, barnpassning resulterar
tyvärr sällan i lön för gemene man. Hemmet förknippas med oavlönat arbete, arbete
förknippas med lön. Den aktivitet som sker i hemmet är enligt detta antagande svårare
att se som Arbete än en aktivitet som sker på en traditionell arbetsplats.
Arbete förknippas även med ansträngning. Jag har i bilaga 6 presenterat några annonser
för arbete utanför det traditionella kontorets fysiska gränser som jag under arbetets gång
funnit i massmedia29. Det sätt arbete hemma exponeras påverkar naturligtvis samhällets
syn på hemmet som arbetsplats. Arbetstagarna i dessa annonser ser varken ut att
anstränga sig speciellt mycket eller ha så värst tråkigt. I den första annonsen med
rubriken ”arbetskompis” ses en lycklig (?) hund titta upp på läsaren. Även i de följande
två annonserna är en hund med. I den ena står hundens husse ute i naturen, pratar med
hunden och dricker kaffe. Rubriken i denna annons lyder ”Superman känner inte för att
pendla idag”. I den andra annonsen ligger arbetstagaren i gröngräset och pratar i telefon
medan hans hund bär omkring på hans sko. Rubriken lyder här ”Han finns på
anknytning 235. Var han än är”. Följande bild hittas på pärmen till en svensk rapport
om distansarbete. Här ses en idyllisk liten stuga belägen i en lummig trädgård. Närheten
till naturen exponeras ofta i bilderna genom exempelvis stränder, bryggor, gräsmattor
och fjäll. I de annonser där hemmet visas är det synliga attributet i en bild en
tvättmaskin, medan rubriken till den andra bilden avslutas med ordet kylskåp.
Annonsernas budskap är att aktiviteten i hemmet närmast är ”pleasure” istället för
”pain” och där arbetet skymtar fram är det som ett oavlönat arbete som exempelvis att
byka. Hemmet förknippas med oavlönat arbete eller fri tid. Krönikören Lotta
Holmström skriver i den svenska dagstidningen Aftonbladet (11.6.2001) om sitt
distansarbete med orden: ” Nej, svarar jag och ler, där jag sitter och blickar ut över Medelhavet.
Jag är på Malta. Men jag fixar det, ska bara ta mig in till datorn. Så skyndar jag mig att dricka upp
cappuccinon på uteserveringen, tar mig över gatan och upp i lägenheten”. Är denna

överexponering av ”pleasure” orsaken till att aktiviteten arbete på en traditionell
arbetsplats upplevs som mera ordentlig än samma aktivitet utförd på en icke traditionell
arbetsplats exempelvis hemma?
Eller är det så att ansträngning förknippas med kontroll, att vi möjligtvis anstränger oss
mer när vi har vetskapen om att aktiviteten kontrolleras? Om vi här tänker på kontroll
som en synlig kontroll där arbetstagaren skall övervakas av såväl andra arbetstagare
som av en chef, blir det förståeligt att vi antar att ansträngningen blir mindre när den
sker i hemmet där denna kontrollmöjlighet minskar. I själva verket minskar
möjligheterna till kontroll inte när man utför arbetet ”osynligt”, men kontrollen överförs
från en fysisk till elektronisk kontroll (Jimenez, 2001). På samma sätt som arbetstagaren
(den som kontrolleras) är osynlig är även chefen (kontrollanten) osynlig. Filosofen
Jeremy Bentham (i Zuboff, 1989:321) såg detta som den ultimata formen av kontroll,
eftersom den kontrollerade aldrig vet när han kontrolleras, men ständigt måste utgå från
att han kan kontrolleras. Detta är fallet när kontrollen sköts via exempelvis
arbetstagarens arbetsredskap, datorn. En aspekt av kontroll är även att när en enskild
person placeras avskilt från arbetsgruppen eller från resten av företaget blir det både
29

De tidskrifter som följts är närmast Veckans affärer, tidningen Chef och dagstidningen Vasabladet. Jag
har följt med annonser för distansarbete under perioden 1999-2003. Under 1999 och i slutet av 1998
hittades de flesta annonserna om distansarbete.
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lättare och ligger närmare till hands att uppmärksamma den enskilda arbetsinsatsen
(Ranhagen et.al., 1985:11). Uppgifter som sköts hemifrån är även vanligtvis uppgifter
som kunde utföras med inbyggd kontroll och samtidigt fungerar resultatet i sig som
tecken på att arbetstagaren sköter sin uppgift. En risk med denna i uppgifterna inbyggda
kontroll är dock att uppgifterna vid distansarbete riskerar att bli fragmenterade30
(Brocklehurst, 2001). Det är inte möjligheten till kontroll i sig som är problemet utan
snarare om man upplever att kontrollen utförs eller inte. Trots att möjligheten till
kontroll finns och möjligheten till elektronisk övervakning flitigt diskuteras under
benämningen ”surveillance theory”, visar det sig att kontrollen sällan praktiseras, vilket
leder till att hemmet förblir en privat sfär (Brocklehurst, 2001). Detta påverkar den
samhälleliga tanken om skillnaden i ansträngning hemma och på den traditionella
arbetsplatsen. Om man utgår från att man inte anstränger sig lika mycket hemma, blir
inte heller aktiviteten i lika stor utsträckning karakteriserad som arbete och aktivitetens
aktör blir inte heller sedd som en fullvärdig arbetstagare. Den samhälleliga tanken för
oss in på arbetets samhälleliga kontext som även diskuterades i kapitel två i syfte att få
en större förståelse för vad som karakteriseras som arbete. PonTell, Gray, Markus &
Westfall (1996) och Westfall (1997) diskuterar det faktum att ”likhet ökar legitimitet”.
Ju mer du anpassar ditt beteende till det som är kutymen i samhället, d.v.s. ju mer ditt
beteende liknar andras, desto mera accepteras du i samhället och din existens
legitimeras. Så länge arbetet som aktivitet utförs på en plats som av kollektivet
godkänns som rationell, d.v.s. på ett traditionellt kontor, så uppfattas även aktiviteten på
kontoret som legitim och arbetet uppfattas med andra ord som viktigt och värdefullt.
Vi kan även välja att se på olikheten mellan hemmet och den traditionella arbetsplatsen
genom att se på arbete som plats istället för som aktivitet. I den figur som presenterades
på sid 17 förknippas en plats med fysiska attribut. En arbetsplats eller snarare
aktiviteten arbete förknippas på det traditionella kontoret med skrivbord, kontorsstol,
dator, bokhyllor, mappar osv. De fysiska parametrarna som står för en arbetsplats är inte
alltid närvarande i hemmet, och i den mån de finns så används de sällan enbart i
arbetssyfte. Datorn som på dagarna används i arbete blir på kvällen en spelmaskin och
bordet där skisserna bearbetas blir efter arbetsdagens slut matbord. Samtidigt finns i
hemmet en mängd fysiska attribut som påminner om arbetets motsats, nämligen fritid –
en bekväm soffa, en spännande bok, tv och kylskåp. Åtminstone för arbetstagaren själv
kan detta påverka den syn han har på platsen som arbetsplats. Vi kan som tidigare
diskuterats naturligtvis hävda att en arbetsplats alltid är befintlig var man än befinner
sig, förutsatt att man utför arbetet som aktivitet, något som vid lönearbete kvalificerar
personen som arbetstagare. Detta är sanning på individnivå, om än denna studie (och
även Hultén 2000) visar att också den enskilda individen kan finna svårigheter med att
se exempelvis sitt hem som en verklig arbetsplats fast aktiviteten utförs där. När det
gäller samhället är det emellertid inte aktiviteten eller platsen utan den traditionella
synen som avgör om och när en plats blir en arbetsplats. Trots talesättet “Hem, ljuva
hem” står hemmet inte högt i rang som arbetsplats. Vi kan iaktta ett rangordningssystem
för platser där den traditionella arbetsplatsen i egenskap av arbetsplats kommer högre
upp i hierarkin än hemmet. Synen att arbete kan ske utan begränsning av tid och rum,
vilket är en förutsättning för distansarbete, är ännu inte rådande i samhället utan vi
30

För en ytterligare diskussion om fragmenterade arbetsuppgifter utanför det traditionella kontoret och
den eventuella inverkan detta kan ha på arbetstagaren uppmanas läsaren att se sid 91. Även Jimenez
(2001) diskuterar fragmenterade arbetsuppgifter i samband med övervakning och distansarbete.
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befinner oss i ett brytningsskede. De flesta personer är medvetna om distansarbete som
fenomen och accepterar det medvetet, men man kan ändå se tydliga tecken på att
omedvetna attityder förhindrar den gränslösa, virtuella synen. Vid en uppdelning av
platsen i det publika och det privata, påpekar Dürrenberger (1991) att det publika alltid
har varit föremål för en livlig forskning och diskussion, medan det privata aldrig har
erhållit samma uppmärksamhet. Arbete i hemmet som arbetsplats får en mera privat
karaktär än samma aktivitet utförd på en mera publik domän. Det privata diskuteras inte
och det kan hända att det därför räcker länge innan våra underliggande attityder kring
hemmet som arbetsplats kan förändras i enlighet med ett mera gränslöst, virtuellt
synsätt.

Slutsats:

En traditionell arbetsplats ger värde åt arbetet samt ökar förståelsen
för denna typ av aktivitet. Detta eftersom den traditionella arbetsplatsen legitimerar arbetet som aktivitet. När aktiviteten ses som arbete,
ses aktören vid lönearbete som arbetstagare.

4.2 Arbetsplatsen avgränsar arbetet i tid och rum
Som tidigare framkommit upplever vi oftast en motsättning mellan arbete och fritid
(Gustafsson, 1994:35; Forsman, 1990:32; Fryklindh & Johansson, 1978). Platserna för
dessa aktiviteter blir traditionellt betraktat den traditionella arbetsplatsen respektive
hemmet. Detta gör att vi kan laborera med två begreppspar, eller t.o.m. två dikotomier,
nämligen arbete – fritid och arbetsplats – hem (se figur 9). De exempel som tidigare
nämndes, att distansarbetare fick personliga samtal och även personliga besök under
arbetstid, illustrerar den allmänna uppfattningen i samhället. Arbete utövas på en
traditionell arbetsplats och en konsekvens av detta blir att man är ledig när man är
hemma, man utövar fri tid. De bägge rutorna i figuren, arbete – hemma och fritid –
arbetsplats, faller utanför den traditionella syn som präglar vårt samhälle, men är de
facto en realitet för distansarbetare som arbetar utanför arbetsplatsens traditionella
gränser. Den traditionella arbetsplatsen utgör en icke-ifrågasatt gräns mellan arbete och
fritid och för den enskilda individen utgör den ett tecken på att man kan lämna arbetet
bakom sig och tillbringa fritid. Detta för oss in på uppfattningen att arbetsplatsen
avgränsar tiden och rummet. Arbetsplatsen förlägger arbetet till arbetstiden på
arbetsplatsen och låter individen vara ledig under sin fritid i hemmet.
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Figur 9. Vår traditionella syn på arbete och fritid skapar dikotomierna arbete - fritid och
arbetsplats - hem.
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Genom arbetsplatsen lyfts arbetet fram och kontrasteras mot de aktiviteter som sker
utanför. Vid denna kontrastering framträder arbetets egenskaper, vilket leder till att det
för såväl arbetstagaren själv som för dennes omgivning blir mera tydligt när arbetet sker
eller när arbetet övergår i fri tid. Genom att kontrastera två sfärer med varandra, hemmet
och arbetsplatsen, framträder gränserna bättre och de unika dragen för varje sfär blir
tydligare. Den handling som sker inom varje sfär och den roll som personen inom dessa
sfärer antar blir genom platsen mera medveten. På så vis kan uppfattningen att
arbetsplatsen avgränsar arbetet i tid och rum sammanbindas med den tidigare
uppfattningen att arbetsplatsen legitimerar arbetet och dess aktör. Arbetsplatsen skapar
en distinktion mellan arbete och fritid, både när arbetsdagen börjar och tar slut samt när
en stund av vila och avslappning sker under arbetstid. Den traditionella arbetsplatsen
förlägger de yrkesmässiga kontakterna till arbetstid och låter hemmet kvarstå som den
plats där man slipper ifrån arbetet och kan vara ifred. Men samtidigt som den
traditionella arbetsplatsen tillåter fritiden att förknippas med hemmet låter den även
arbetstagaren komma bort hemifrån, något som för många upplevs som synnerligen
skönt. Speciellt för småbarnsföräldrar kan det huvudsakliga arbetet ske utanför den
egentliga arbetstiden och då kan en arbetsplats vara skön som avkoppling. Frånvaro
p.g.a. sjukdom eller krav på ständig anträffbarhet upplevs som ett mindre övergripande
problem i de fall där en traditionell arbetsplats existerar.
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Figur 10. Arbetsplatsen avgränsar tiden mellan arbetstid och fritid samt rummet mellan
arbetsplats och hem
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4.2.1 Arbetsplatsen förlägger arbetet från fritid och hem
Araújo (1998) kommer i sin undersökning fram till att de personer som har möjlighet att
ta hem sitt arbete då och då väldigt sällan vill göra det. För dessa personer förknippas
hemmet med familj, vänner, fritid och vila och hemmet har ingen ekonomisk funktion.
Om en uppdelning inte kan ske mellan rummet och tiden är risken emellertid stor att
den privata tiden och rummet offras.
”Det bästa med min arbetsplats är att den hjälper mig att skilja mellan fritid och jobb. Fast det
drar ut på kvällarna finns i alla fall möjligheten att när jag går bort härifrån så har jag
”switchen” inom mig som kopplar on/off. Det är jättebra. Man slappnar av som människa när
man kommer hem, är med barnen och inte har en tanke på arbetet.” (Tom)

Att ständigt befinna
förflyttningen mellan
ställer mycket större
fritid. Informanterna

sig hemma, såväl under fritid som under arbetstid, leder till att
arbetet och hemmet endast utgörs av en mental förflyttning. Detta
krav på arbetstagarens förmåga att kunna skilja mellan arbete och
nämner ofta uttrycket ”dåligt samvete”. När Tom ovan lovordar
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arbetsplatsens möjligheter att för honom särskilja arbete och fritid så reflekterar han
samtidigt över sin studietid när arbetsprestationen, studierna, utfördes hemma. Han
säger att han då hela tiden hade dåligt samvete för att han inte läste mera, något han tror
beror på att han hade skrivbordet i sovrummet och hela tiden såg att det skulle ha
funnits något att göra i studierna. En distansarbetare riskerar att befinna sig i samma
situation även efter sina studier.
”Man kunde sitta med sonen och spela ett dataspel och med jämna mellanrum tänka att under
just den här samma tiden så skulle jag kunna sitta här och jobba med ett arbete som jag har. Det
blir inte lika konkret när man har det uppdelat så att man jobbar med en skild dator på en
avskild arbetsplats.” (Johan)
”Egentligen jobbar man nog hela tiden, mer eller mindre. Det gäller väl vem som helst, att man
tänker hela tiden, men man har kanske lättare att inte tänka på arbetet om man har en fysisk
arbetsplats. Nu är det så att man hela tiden kan kontrollera och ta fram ett papper fast man
sitter och tittar på TV. Jag har sällan ledigt med gott samvete (Sara)”.

De flesta distansarbetare är därför väldigt måna om att poängtera vikten av att kunna
skilja mellan dessa båda sfärer. För exempelvis Anna-Maria är klädbytet mellan
hemmakläder och arbetskläder en rutin hon utför varje dag fast hon är hemma hela
dagen. Detta gör hon för att för sig själv signalera skillnaden mellan arbete och fritid.
Det är ett intressant faktum att en klar majoritet av de tillfrågade i denna studie, d.v.s.
även traditionella kontorsarbetare, gör en klar åtskillnad mellan arbets- och
hemmakläder och byter om direkt efter arbetet. De använder uttryck som att ”slita av sig
arbetet”, ”att skala av sig” och ”att nu slutar arbetet”. Nippert-Eng (1995:107) använder
sig i sin diskussion kring mentala rörelser mellan hemmet och arbetsplatsen sig av
Zerubavels spatiala metafor där arbetstagare indelas i segmenterande och integrerande
personligheter. Vad beträffar arbetstagare så har den segmenterande arbetstagaren ett
stort behov av att åtskilja hemmet och arbetet. Detta innebär att denna person är tvungen
att sätta mycket energi på att mentalt förflytta sig mellan sin arbetsplats och sitt hem
varje gång han eller hon rör sig mellan platsen för arbetet och hemmet. Den
integrerande arbetstagaren sammankopplar däremot lättare hemmet och arbetsplatsen
mentalt, vilket leder till att energiåtgången för att skilja dessa sfärer åt blir mindre. Med
andra ord är det för dessa personer inte lika viktigt att åtskillnaden överhuvudtaget görs
och att resa den mentala sträcka som krävs mellan de båda sfärerna är för dem ingen
märkvärdig sak. Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att studera huruvida de
personer som trivs med att arbete i gränslösa dimensioner, exempelvis som
distansarbetare, tillhör den integrerande eller den segmenterande typen. De flesta
distansarbetare upplever inte gränsdragningen mellan arbete och fritid som något större
problem, men om det blir ett problem blir det ofta stort. Detta tenderar att ske i de fall
där arbetstagaren har ett stressigt arbete. I en skrift kring vardagslivets organisering
påpekar Björnberg & Bäck-Wiklund (1990:68) att det inte är graden av belastning på
individen som skapar stress utan att det snarare är ”en psykologisk upplevelse av vilken
grad av kontroll man anser sig ha över sin tillvaro”. Frågan blir alltså om man upplever
själva situationen som stressig. Tröskeln för att arbeta på fritiden är lägre om man är
hemma än om man tvingas åka iväg till en annan arbetsplats. En avsaknad av fast
arbetsplats kan leda till svårigheter att bemästra övergången mellan de olika sfärerna (a
damage in the psychological equilibrium, Araújo 1998) och i värsta fall resultera i
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”workaholism”31, arbetsmani (Hill, Miller, Weiner & Colihan,1998; NUTEK, 1998).
Att ständigt vara uppfylld av sitt arbete upplevs inte alltid som ett problem av
arbetstagaren själv, utan det framskymtar som ett problem i och med att familjen och
vännerna klagar (Allvin et al. 1998). Ett förslag till fortsatt forskning vore därför studera
familjens syn på den enskilde arbetstagarens arbete utanför den traditionella
arbetsplatsen.
Om vi delvis mentalt är fast i den ena sfären, d.v.s. att vi fysiskt, men inte mentalt,
befinner oss hemma eller på arbetsplatsen innebär det att vi inte klarar av att ta till oss
de aktiviteter vi är ämnade att utföra inom denna sfär. Vi kan således inte koppla av från
arbetet eller kommer helt enkelt inte igång med arbetet som aktivitet. Detta kan direkt
sammankopplas med uppfattningen att den traditionella arbetsplatsen har en
gränsdragande funktion. Våra mentala rörelser mellan hemmet och arbetsplatsen kan
underlättas, till och med uppmuntras av föremål eller aktiviteter. Nippert-Eng (1995)
har studerat dessa mentala broar mellan hemmet och arbetsplatsen och nämner praktiska
exempel såsom att pendla, att hälsa, att byta kläder och lyssna på radio i bilen. Dessa
aktiviteter blir mera automatiska eller lättare att utföra med en traditionell arbetsplats.
”Det är svårt att glömma bort tankearbetet genast utan man lever med arbetet i tankarna hela
resan hem. Det är som ett övergångsskede, när man kommer hem så kan man nog ha glömt det.”
(Jörgen)

När slutar arbetstiden till förmån för den enskilda individens personliga fritid? Allvin et
al. (1999) upptäcker i sin undersökning kring gränslösa arbeten att arbetet inte enbart
går ut över privatlivet. Det tränger in i privatlivet (deras kursivering). När arbetstiden
inte är klart bestämd uppstår problem kring gränsen mellan arbetet och det övriga livet.
När är den egna tiden ens egen och inte arbetsgivarens? Att alltid vara tillgänglig för
förväntningar och krav från arbetet aktualiserar frågan om den personliga integriteten.
Var börjar respektive slutar individens rätt till sitt eget liv? Det framkom även i min
studie att man är tvungen att arbeta när de yrkesmässiga kontakterna bör få tag i en,
oftast under normal kontorstid. Detta innebär att en tagen paus, eller en ledig dag, även
belastas av t.ex. arbetsrelaterade telefonsamtal. I och med att yrkesmässiga kontakter
inte vet när man arbetar eller när man är ledig så händer det att det ringer under den
tagna fritiden. På så sätt uppträder en omedveten respektlöshet för arbetstagarens fritid.
Det kan även leda till att man som distansarbetare känner att man för att upprätthålla en
effektiv bild av sig själv som arbetstagare måste vara tillgänglig även på sin fritid,
eftersom man vet hur det tolkas om man inte svarar när det ringer.
”Fast jag hade jobbat in en dag så var jag jättenoga med att ha med min mobiltelefon vart än
jag for. Om jag var ute och gick med hundarna på min matrast och min arbetsgivare ringde, det
hörs ju ganska bra i telefonen att man är ute om det blåser, så kändes det nästan som att man
måste be om ursäkt för att man var ute med hundarna. Man ville åtminstone förklara sig.”
(Conny)

I Hulténs (2000) studie upplever de distansarbetande kvinnornas förman det som ett
irritationsmoment att mötas av en telefonsvarare. Visst tillåter han kvinnorna att själva
bestämma över sin arbetstid och upplever inte heller avsaknaden av reglerad arbetstid
som ett problem, men han medger ändå att han har känslan av att “människor skall vara
31

För en mera utförlig vetenskaplig diskussion om begreppet ”workaholism” kan Burke (1999) läsas.
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tillgängliga”. Samtidigt poängterar han att kvinnornas arbetstid är avhängig av
tillgängligheten på privatpersoner och att de måste anpassa sig till detta (2000:59). En
traditionell arbetsplats skapar inte denna diskussion eftersom den automatiskt förlägger
de yrkesmässiga kontakterna till den arbetstid och plats som är institutionaliserad av
samhället.
Distansarbetare upplever det inte längre som självklart att man inte skall arbeta om man
är sjuk. Några upplever det som en fördel att kunna arbeta trots sjukdom medan andra är
mera skeptiska. Visserligen nämner även arbetstagare med en traditionell arbetsplats att
de varit tvungna att gå till arbetet vid sjukdom, men i deras fall har sjukdomen
uppmärksammats och det har nästan setts som ett extra plus i kanten för att man offrar
sig trots att man är sjuk. Men som distansarbetare märks det inte att man är sjuk, endast
den uteblivna arbetsinsatsen noteras.
”Jag jobbade fast jag var sjuk. Skulle det ha varit på en arbetsplats så skulle chefen ha sett att
jag inte kom dit nu visste han ju bara att jag inte gjorde mitt jobb. Det är skillnaden.”
(Ann-Sofi)

På så sätt gör den traditionella arbetsplatsen det lättare för såväl arbetstagaren som för
samhället att skilja mellan arbete och fritid. Den traditionella arbetsplatsen avgränsar
såväl fysiskt som mentalt arbetet som aktivitet från fritiden.

4.2.2 Arbetsplatsen förlägger arbetet till arbetstid och arbetsplats
I hemmet stimuleras aktören inte lika automatiskt av arbetet som på en traditionell
arbetsplats. Gränsöverskridningen mellan arbetets och fritidens sfär får av den orsaken
en aktiverande funktion i och med att platsen medvetet eller omedvetet stipulerar det
beteendemönster som sker på platsen. Detta uttrycks i studien som att den traditionella
arbetsplatsen ger struktur åt arbetet och indikerar för arbetstagaren att det är dags att få
någonting gjort. På samma sätt som en utomstående upplevs sätta likhetstecken mellan
arbete och arbetsplats kan det faktum att man befinner sig på en arbetsplats göra det
lättare för den enskilda personen att koncentrera sig på arbetet.
”Det krävs inte lika mycket av mig själv som person om jag befinner mig på en arbetsplats. När
jag sitter hemma och jobbar så krävs det ganska mycket av mig själv för att jag inte skall bli
distraherad av något annat, men på jobbet så vet man att man är där för att jobba och så jobbar
man helt enkelt.” (Sara)

En av hörnstenarna i Canters platsteori (1977) är de fysiska attributen, t.ex. att köket
som plats förknippas med spis, matbord, kylskåp etc. På en arbetsplats finns på samma
sätt en mängd attribut som är kopplade till arbete och som vanligen saknas i hemmet.
Detta försvårar, som tidigare diskuterats, synen på hemmet som arbetsplats, eftersom de
olika attributen i hemmet konkurrerar med varandra. Johan uttrycker det som att allting
blir så enkelt att göra ”om en stund” när man är hemma. Man har inget riktigt tydligt
tecken på att nu börjar arbetsdagen eller nu tar den slut. Hemma är det så enkelt att sova
en stund längre, allting tar längre tid. Johan fortsätter med att nämna sin dator som ett
intressant exempel på skillnaden i att arbeta hemma eller på en traditionell arbetsplats.
Nuförtiden när han förfogar över en traditionell arbetsplats använder han sin dator som
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ett arbetsredskap, tidigare hade han tillgång till spel och möjligheter att surfa på sidor
som inte utgjorde någon hjälp i hans arbete. Enligt honom arbetar han bättre när han är
på en traditionell arbetsplats. Arbetsplatsen blir således ett instrument för att erhålla
större effektivitet, eftersom gränsövergången aktiverar. Dels på så sätt att arbetet som
aktivitet under arbetstid blir mera effektivt, men även såsom i det tidigare exemplet att
fritiden blir effektivare eftersom arbetet avvisas från denna tidssfär. Detta motsäger
direkt den vanliga uppfattningen att fördelen med distansarbete är att en arbetstagare är
mera effektiv utanför en traditionell arbetsplats där antalet störningsmoment anses vara
färre (se exempelvis Lim & Teo, 2000). Så är kanske ofta fallet, men påståendet är inte
absolut.
Arbete utanför en traditionell arbetsplats ses även ofta regleras av gränslösa
arbetsvillkor, t.ex. i fråga om tid. I den gränslösa dimensionen regleras arbetet
vanligtvis inte av en redan given och generell arbetstid utan individen bestämmer själv
när han skall arbeta och när han skall utföra sina arbetsuppgifter. Att arbeta utanför en
traditionell arbetsplats medför således i teorin ofta förmånen att utföra aktiviteten arbete
vid valbar tidpunkt. Det betyder dock att individen inte bara måste formulera sin egen
arbetstid, utan att han även måste formulera de kriterier utifrån vilka han formulerar sin
egen arbetstid (Allvin et al., 1999). Allvin et al. påpekar även att den oreglerade
arbetstiden ger individen möjlighet att anpassa arbetet efter sin egen livssituation och
sina egna preferenser. Tyngdpunkten bör dock i enlighet med min studie sättas på
följande mening ”men skälen kan även hänvisa till situationens och verksamhetens
speciella krav”. Under intervjuernas gång har det blivit klart att den fördel som nämns
med distansarbete, nämligen att själv förfoga över sin arbetstid, sällan utnyttjas.
Detsamma framkommer i en studie av Steward (2000) där visserligen en av de centrala
orsakerna till varför distansarbete inleddes var möjligheten till flexibel arbetstid. I
Stewards studie rapporterade 90 % av distansarbetarna att flexibiliteten hade ökat när
man övergått till distansarbete. I praktiken visade det sig dock att merparten av arbetet
utfördes mellan 9 och 17 och mellan måndag och fredag. Distansarbete medförde sällan
den opportunistiska synen på flextid som distansarbetaren hade från tidigare. Orsaken
till detta angavs i Stewards studie som sociala och institutionella normer samt tvång från
arbetsgivare. Även Brocklehurst (2001) noterar i sin undersökning att en distansarbetare
som lösgjorts från det dagliga livets rutiner, likväl sätter energi på att i hemmet
återskapa de rutiner som tillhör det konventionella kontorslivet.

4.2.3 Arbetsplatsen ger fritid under arbetstid
Ingen orkar emellertid arbeta med full effekt under hela arbetsdagen, tvärtom menar
många av de tillfrågade att deras pauser i arbetet gör dem mera effektiva och gör deras
tankearbete mera kreativt. De flesta arbetsdagar är en uppdelning mellan arbete och vila.
”Vi har det så fritt här på kontoret så inte är det något som säger att vi måste sitta på våra egna
kontor utan känner man för det så går man in och hälsar på grannen och sitter och pratar en
stund. Har man arbetsärenden så pratar man ju det, men nog finns det gånger när man suttit
alldeles för länge och sett på sina ritningar och det känns bra att stiga upp och gå och prata
med någon annan. På så sätt får man avbrutet tankegången en stund och kommer fräsch
tillbaka.” (Tom)
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Arbetsplatsen medverkar till att man tar sig de behövliga pauserna på arbetstid.
Exempelvis kaffepauserna och matrasterna är pauser som behövs och som i värsta fall
hoppas över, eller förkortas, om de inte sker på en traditionell arbetsplats. Många
distansarbetare erkände att de, i motsats till vad man fördomsfullt kunde tro, förkortar
eller avstår från sina pauser, i syfte att kunna avsluta arbetsdagen tidigare på kvällen.
Med tanke på den funktion kontorsarbetarna gav pauserna, d.v.s. att rensa hjärnan och
samla ny energi, är en förkortning av arbetsdagen inte lika effektiv som avbrott i
arbetsdagen. Även här blir således den traditionella arbetsplatsen en gräns mellan arbete
och fritid, för trots att dessa pauser sker på arbetstid gör deras personliga karaktär att de
kan uppfattas som fritid. Alexandra benämner sina matraster som ”att få lite fritid mitt i
arbetsdagen”. För henne utgör arbetskamraterna och deras gemensamma luncher en lyx,
en viktig del av hennes arbetsdag.
”På våra luncher pratar vi om personliga saker, inte alls jobb. Vi talar och skvallrar och man
får utlopp... Som idag när vi började prata om bilder på underbyxor, man kan helt släppa loss
och bara garva. Det är lyx.” (Alexandra)

För småbarnsföräldrar utförs det huvudsakliga arbetet, barnpassning, matlagning etc.
utanför egentlig arbetstid, eftersom dessa sysslor ofta varken räknas till arbete eller
fritid. För dessa informanter ser man att arbetsplatsen kan erbjuda en tillflyktsort från
det som känns tungt under de år man har småbarn. På arbetsplatsen finns struktur, lugn
och ro och några minuters möjlighet att vara ensam.
”När jag kommer till arbetet känns det som att oj, nu får jag sitta. Det är väl just nu som det
känns så, men det är faktiskt avkoppling att få sitta ned och inte behöva springa och hämta olika
saker. Mamma, mamma, mamma. Det är ju egentligen hemskt att tänka att man skall åka till
arbetet och ta det lungt, att man skall få sitta.” (Maria)

Slutsats:

En traditionell arbetsplats utgör en av de faktorer som utmärker
en gräns mellan arbete och fritid, såväl i början av arbetsdagen
som under och efter.

4.3 Arbetsplatsen utgör ett stöd för arbetet
Att arbeta utanför den traditionella arbetsplatsen innebär att man många gånger blir sin
egen städerska, datastödperson och sekreterare. För att klara av detta krävs det att man,
som en informant uttryckte det, är lite av en tusenkonstnär. På en traditionell arbetsplats
finns vanligtvis den hjälp och den information man behöver. På ett traditionellt kontor
är även all utrustning och allt material koncentrerat till ett ställe, till arbetsplatsen,
samtidigt som arbetsplatsen utestänger en del av de störande moment som
distansarbetaren kan uppleva i hemmet. Att arbetets verktyg synliggörs på platsen
sammanbinder även denna uppfattning med uppfattningen att arbetsplatsen legitimerar
arbetet och dess aktör. När de attribut som förknippas med arbetet genom platsen blir
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synliga ger de signaler till samhället runtomkring att den handling som sker på denna
plats är arbete. Den person som befinner sig på platsen och använder sig av dessa
attribut blir då en arbetstagare. Synligheten fyller emellertid även en annan funktion. Att
synas på en arbetsplats ökar möjligheten att bli ihågkommen i viktiga situationer. Den
traditionella arbetsplatsen utgör därför ett stöd för att arbetstagaren skall kunna utföra
ett effektivt arbete.

Figur 11. Arbetsplatsen utgör ett stöd för arbetet.

ARBETSPLATSEN

Stöder arbetet
Synliggör
arbetstagaren

Erbjuder
utrustning,
material och
plats
Erbjuder
hjälp och
stödtjänster

Förmedlar
information
och kunskap

4.3.1 Arbetsplatsen erbjuder utrustning, material och plats
På ett kontor är all utrustning och allt material koncentrerat till ett ställe, till
arbetsplatsen. Samtidigt som arbetsplatsen ger struktur åt arbetet som aktivitet erbjuder
den även en plats för de saker vi använder i vårt arbete. Att arbetstagaren vet var han har
saker och ting underlättar naturligtvis deras användning. En distansarbetare är många
gånger tvungen, som en informant uttryckte det, att ”i full utrustning” resa mellan
hemmet och kontoret. Att vid en förflyttning mellan arbetsplatser tvingas ha all
utrustning med sig gör att man som distansarbetare ofta upplever känslan av att de saker
som skulle behövas alltid befinner sig på fel ställe. Ifråga om den utrustning som är
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lokaliserad till arbetsplatsen är flera distansarbetare tvungna att arbeta med egen
utrustning, något som väcker missnöje. För dem blir det på deras eget ansvar om de kan
sköta sitt arbete. Att arbeta utanför en traditionell arbetsplats upplevs ibland som att
arbetet försenas eller försvåras av att man inte har tillgång till den utrustning ett
effektivt arbete skulle kräva. En undersökning av Lindén, Wikström & Michelson
(NUTEK, 1998) visar att personer som utför sitt arbete utanför den traditionella
arbetsplatsen sällan har tillgång till sådana möbler och sådan utrustning som de skulle
ha tillgång till på ett kontor. Fulton (2001) har kommit fram till liknande resultat där
hon även påpekar att den utrustning som företaget tilldelar distansarbetaren ofta är
”överflödig och föråldrad” utrustning, som inte längre behövs på det traditionella
kontoret. Enligt Fultons undersökning tvingas även distansarbetaren att stå för en stor
del av de kostnader som uppstår vid arbete utanför det traditionella kontorets gränser.
Datorn är den utrustning som ofta nämns. Johan tror även att både den traditionella
arbetsplatsen i sig som dithörande tjänstetelefon innebär att han får kontakt med fler
människor. Det är många personer som söker honom via hans arbetsplats och inte via
hans namn, och dessa uppdrag skulle han annars eventuellt gå miste om. Han upplever
att ett telefonnummer, på samma sätt som ett rum, fungerar som en bekräftelse. Det har
enligt honom en sortering i sig, att man får ge ett nummer till en tjänstetelefonen istället
för behöva ge sitt nummer hem, återigen en fråga om legitimering och status.
Beroende på arbetstagarens person och yrke erbjuder den traditionella arbetsplatsen
ovärderlig stimulus. Susanne, som arbetar som verksamhetsledare, uttrycker ett behov
som måhända tillhör de mera ovanliga, men som tillfredsställs av en traditionell
arbetsplats. Hon behöver nämligen se människor för att kunna inspireras och arbeta
effektivt. För henne föds nya idéer i mötet med människor. Det förhåller sig inte så att
de måste uttala sig utan hon kan genom att se på en människa tänka ut vad som kunde
vara roligt för denna person. Detta är ett exempel på att en traditionell arbetsplats,
beroende på aktivitetens natur, erbjuder stimulans i arbetet. Likt Zuboffs (1989:63)
arbetare i pappersfabriken som i och med datoriseringen kom längre ifrån sitt arbete när
de inte längre hade möjlighet att lyssna till, lukta eller se processen påverkar den
traditionella arbetsplatsen de stimuli man får som arbetstagare. Zuboffs arbetare i
pappersfabriken har numera endast siffror på en skärm att gå efter och arbetet har
förlorats i ett tvådimensionellt utrymme av abstraktioner där digitala symboler ersätter
en konkret verklighet. De har förlorat sin förmåga att känna maskinen. Att förlora sin
arbetsplats ökar abstraheringen med ännu ett steg. Man kan ställa sig frågan ifall en
arbetstagare på en traditionell arbetsplats har en fysisk kontroll som distansarbetaren
saknar. Det är mycket av det som händer runtomkring, det som man ser och hör på en
traditionell arbetsplats som kanske egentligen inte har att göra med ens arbetsuppgift,
men som ändå stöder arbetet som aktivitet eller som stöder arbetstagaren.
”Jag tror att man är mera inne i ett arbete, när man hör vad andra gör och vad andra pratar.
Skulle man vara hemma så skulle det ju bara vara att ha hand om den egna biten. Man skulle
inte veta vad som händer och sker i de olika funktionerna. I mitt fall skulle det ju gälla våra
farmare, är han och han sjuk, skall han ha foder idag, nu kan han inte komma och på det viset.”
(Astrid)

Att som kontorsarbetare sitta och titta på en skärm gör att man automatiskt börjar
fundera på varifrån saker kommer och vart de försvinner. Vid arbete utanför en
traditionell arbetsplats kan man uppleva en frustration över avsaknaden av det konkreta
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som tidigare givit en känsla av visshet och kontroll. Zuboff beskriver detta ganska
drastiskt med att vara som ett autistiskt barn som lever i sin egen fantasivärld istället för
att utsättas för reella, sinnliga intryck. För att utföra sitt arbete framför en skärm,
avskärmad från platsen där aktiviteten vanligtvis äger rum, måste man kunna föreställa
sig (se Zuboff 1989:86). För personer som inte arbetat en längre period blir uppgiften att
kunna föreställa sig saker som man aldrig har upplevt, att kunna visualisera dem.
”Samtidigt finns man nog som arbetstagare inte som person. Klart man finns för arbetsgivaren,
men mer på det sättet att man är en maskin undanstoppad i en skrubb för att göra sina uppgifter.
Man finns bara för att göra sina uppgifter och inte för något annat, inget extra alls.” (Conny)

Astrids och Connys uttalanden ovan kan tolkas som att arbete utanför en traditionell
arbetsplats riskerar att bli så fragmenterat att man som arbetstagare inte har möjlighet att
överblicka helheten. Man ser enbart sin egen insats på en dataskärm medan den fortsatta
processen förblir dold. Är det måhända dags att gräva upp den taylorism som vi redan
länge tror oss ha begravt? Vi anser oss ha övergett en syn på arbetet där arbetstagarens
kompetens upplevs som tillräcklig om den egna, snäva rutinen behärskas. Övergripande
kunskap och kännedom om andras ansvarsområden och om organisationen, dess
verksamhet och grad av framgång upplevs enligt denna syn som överflödigt. Riskerar
man i samband med arbete utanför en traditionell arbetsplats att återgå till denna tidiga
taylorism? Det existerar en diskussion kring huruvida informationsteknologins påverkan
på arbetsuppgifterna medför en arbetssituation liknande den tayloristiska eller inte, då
främst med tanke på den rationaliseringsprocess som kännetecknas taylorismen (se
exempelvis Baethge & Oberbeck, 1989). Diskussionen i exempelvis Baethge &
Oberbeck:s artikel gäller kunskapsarbete, men utgångspunkten för denna diskussion är
inte plats eller snarare avsaknaden av plats utan enbart aktiviteten arbete i sig. Den
ursprungliga taylorismens intresse av att optimera kostnaderna genom att göra
arbetsprocessen oberoende av den individuella arbetstagaren är inte något som studiens
informanter ger uttryck för och därför kan vi naturligtvis inte jämställa fragmenterat
distansarbete med en identisk taylorism. Studien lämnar dock efter sig en fråga huruvida
de negativa följder som taylorismen sägs resultera i och de karakteristika som utmärker
denna syn på arbete förekommer i fall där arbete utanför en traditionell, fysisk
arbetsplats sker.
Marx’ ( 1857; se även i Worsley, 1970:208) begrepp ’alienation’ kan även tas in i
diskussionen i egenskap av att alieneras från en arbetsplats. Marx avser med sitt
alienationsbegrepp en situation där arbetarna inte äger sina verktyg, där de är separerade
från sin produkt, inte producerar en helhet utan en liten del och/eller enbart utför en liten
rutinuppgift. Detta anses resultera i subjektiva känslor som avsaknad av helhet,
frustration, förlorat människovärde och främlingskap. Utgående från ovannämnda
diskussion kunde fortsatt forskning fokusera på huruvida Marx alienationsbegrepp får
en förändrad eller utökad innebörd i och med arbete i gränslösa dimensioner.
Naturligtvis kan man påstå att den fysiska arbetsplatsen inte här stöder enbart arbetet
som aktivitet utan även den individ, arbetstagare, som utför denna aktivitet. Så är fallet
och detta stöd för arbetstagaren som människa kommer att diskuteras närmare i nästa
beskrivningskategori. Vi kommer emellertid inte ifrån att arbetstagarna förmedlar en
uppfattning om att arbetet som aktivitet i sig känns mera tillfredsställande och effektivt
när det sker på en traditionell arbetsplats.
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Arbetsplatsen hjälper även arbetstagaren att överhuvudtaget kunna utföra ett effektivt
arbete i samband med att den erbjuder en plats att finnas på och utestänger störande
element. Att kunna arbeta hemma utan traditionell arbetsplats är inte något som bör ses
som en självklarhet för alla (NUTEK, 1997). Detta gör att den traditionella arbetsplatsen
utjämnar olikheterna i samhället, eftersom alla på denna plats ges samma förutsättningar
att utföra ett effektivt arbete. Med småbarn i huset är det absolut nödvändigt för
arbetstagaren att få åka iväg till en traditionell arbetsplats, som då utgör en möjlighet till
effektivt arbete. En informant förklarar det faktum att hennes två pojkar, ifall hon
arbetade hemma, skulle rita små monster på samtliga hennes post-it lappar. Vid
avsaknaden av en traditionell arbetsplats är det vanligt i konkurrensen om utrymme att
arbetet kommer i andra hand. Först tillgodoses de övriga familjemedlemmarnas behov
av eget rum och gemensamma utrymmen (Hultén, 2000:60), men att inte utföra sina
arbetsuppgifter på en traditionell arbetsplats kan även innebära att den övriga familjen
måste ge efter med saker som tidigare varit självklara för dem. Ett exempel är när Johan
via familjens modem var uppkopplad till Norge långa perioder i sträck, vilket för den
övriga familjen innebar att telefonkontakten med omvärlden var bruten.

4.3.2 Arbetsplatsen erbjuder hjälp och stödtjänster
Om utrustningen eller tekniken krånglar eller om man funderar på ett problem finns det
på den traditionella arbetsplatsen vanligtvis hjälp att tillgå. Att arbeta hemifrån innebär
att man tvingas söka hjälp av någon som man många gånger inte ens är ett ansikte för
och servicesituationen anonymiseras, vilket leder till att den upplevs som mera
otillräcklig. Undersökningar (bl.a. Salaff, Wellman & Dimitrova, 1998) visar att
exempelvis tekniskt stöd kan vara svårt att erhålla om man är lokaliserad utanför det
traditionella kontoret. Förutom konkret hjälp, erbjuder arbetsplatsen även annan service
i och med att programvaran ofta automatiskt uppgraderas och nya program införskaffas.
Datapersonal håller reda på vilka produkter som finns ute på marknaden och ansvaret
läggs inte på den enskilda arbetstagaren. Den hjälp man erhåller visar även att en fördel
med den traditionella arbetsplatsen inte enbart utgörs av en koncentration av utrustning
och material utan även en koncentration av medarbetare, att samarbeta med och erhålla
hjälp av. Kontorsarbetaren sätter stort värde på att få hjälp och kunna diskutera öga mot
öga med andra. T.ex. Alexandra går inte, om hon arbetar hemma, till telefonen för att
slänga ur sig ett problem utan för henne är det den snabba ”face-to-face” kontakten som
gäller. Samtidigt påpekar Jörgen att det inte är hjälp med arbetsuppgiften som det
handlar om, d.v.s. att någon tar över en del av arbetet, utan att det främst rör sig om råd
om hur man kan utföra arbetet.
Det sätt på vilket arbetsplatsen påverkar vår benägenhet att ställa frågor kommer även
fram i en undersökning med kontorsarbetare som fått sina arbetsuppgifter datoriserade
och som dessutom börjat utföra dessa uppgifter i landskapskontor med skiljeväggar.
Man märkte i denna undersökning att man inte längre stiger upp från sitt skrivbord för
att ställa en fråga, vilket innebär att det mentala avståndet ökar i takt med det fysiska
(Zuboff, 1989:140). Även forskningsresultat presenterade av Sundstrom (1986:260)
visar att det fysiska avståndet korrelerar med antalet telefonsamtal mellan två individer.
Personer som befinner sig närmare varandra ringer paradoxalt nog varandra oftare än
personer som fysiskt är belägna långt ifrån varandra i organisationen. Korrelationen
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mellan fysisk närhet och formell kontakt ansikte mot ansikte var ännu starkare. Om
detta är fallet på den fysiska arbetsplatsen, är det mentala avståndet större och
beredskapen att ställa frågor lägre vid en gränslös arbetsplats. Det ligger således en
betydelse i att kunna se och konkret uppleva sina arbetskamrater. På vilket sätt detta
görs varierar, men de flesta informanter anser att man lättare frågar en person som man
ser än en som man måste kontakta via telefon, e-post etc. Detta har även tidigare
uttryckts av informanterna i Araújos (1998) undersökning där umgänget via dator inte
tilldelades en social funktion, utan istället sågs som någonting mekaniskt, opersonligt
och utan själ. Teknologin tjänar den informativa processen, inte den kommunikativa.
Zuboff lade till exempel märke till att man valde att ställa verbala frågor även om saker
som man lätt skulle kunna ta reda på via sin dator. Detta väcker frågan om man
verkligen har behov av att fråga alla de gånger man ställer en fråga eller om man bara
har behov av att prata och höra den andra personens röst (Zuboff, 1989:139).
Många gånger sägs avsaknaden av störande moment vara en viktig fördel vid
distansarbete (se exempelvis Kurland & Bailey, 2000; Mann, Varey & Button, 2000),
men för några av de tillfrågade så var det just hemmet som pockade på extra
uppmärksamhet från arbetstagaren. Många fyller i en tvättmaskin på arbetstid, medan
ett fåtal absolut inte kan arbeta om det är stökigt hemma. Detta leder till att de först
måste få hemmet i toppskick innan arbetet kan inledas. Samma fenomen omnämns i en
undersökning av Casimir (1998) där 25 % av de tillfrågade distansarbetarna upplevde en
känsla av att arbetet, såväl det egentliga arbetet som disken på diskbänken, aldrig blev
gjort. Att arbeta hemma erbjuder arbetstagaren en mängd svepskäl att skjuta upp arbetet.
På en arbetsplats skulle knappast denna diskussion förekomma. Arbetsplatsen ger
således möjlighet att kunna glömma dessa vardagliga trivialiteter som annars pockar på
uppmärksamhet. Säkerligen behöver dessa personer även på en traditionell arbetsplats
ha det rent och snyggt omkring sig för att kunna arbeta, men där behöver de vanligtvis
inte själva sätta energi på det. Många av de tillfrågade som arbetar på en traditionell
arbetsplats har överhuvudtaget svårt att relatera städning till arbetet, det är något som är
så självklart. Papperskorgen är tom på morgonen och man vet inte vem som gjort det,
men antar att det är någon. Det är även på den traditionella arbetsplatsen en fördel att
kunna ha sina papper och sitt material liggande framme från dag till dag. För de
distansarbetare som inte förfogar över en egen arbetsyta eller har småbarn hemma
påbörjas och avslutas varje arbetsdag med att plocka fram respektive städa undan, något
som inte direkt ses som njutningsfullt. Å andra sidan måste ett litet tillägg här göras
eftersom en informant anser att även städerskan rör om för mycket i hans papper.

4.3.3 Arbetsplatsen förmedlar information och kunskap
De flesta distansarbetare nämner bristen på information som något som uppstår i
samband med att kontakten med den traditionella arbetsplatsen minskar eller försvinner.
En av de informationskanaler Johan utnyttjar på sitt arbete är datorbaserade
postningslistor. Trots att han deltagit i dem även som distansarbetare har han till sin
förvåning märkt att han får mycket mera information via dem som traditionell
kontorsarbetare. Orsaken till detta är att merparten av informationen är för personalen
och en person utan tjänsterum räknas inte till personalen. Detta är naturligtvis även en
legitimeringsfråga, men likväl har avsaknaden av en traditionell arbetsplats hindrat
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Johan från att erhålla information likvärdig den som sänts ut till de övriga inom
organisationen.
Det är speciellt det informella samtalet, kaffebordsdiskussionerna och pratet i
korridorerna, som sägs utgöra en mycket viktig del av den information som tidigare
erhållits och som nu ger en känsla av förlust.
”När man är på ett närarbete32 så får man ju hemskt mycket av den där organisationen bara av
att leva i den. Även om jag inte råkar arbeta med det just då så hör jag när andra personer sitter
vid kaffebordet och pratar om det. När man sitter här allena är det upp till mig själv att hålla
mig up-to-date med vad som är aktuellt just nu.” (Ann-Sofie)

Det fria, informella samtalet, existerar inte enbart för att fylla ett informationsbehov
utan i vissa yrken möjliggör samtalet att nya idéer och möjligheter föds. Detta samtal
gynnas av en gemensam arbetsplats där man öga mot öga kan låta tankarna flöda. Den
informella informationen ger även mervärde till eller accentuerar den formella
informationen. Den information som sker via exempelvis e-post tenderar att vara relativt
knapphändig. Förutom det meddelande distansarbetaren får, om att det är personalkaffe
på måndag, ger det informella samtalet i korridoren information om vad som skall
diskuteras på personalkaffet och huruvida det är orsak att delta. Att som distansarbetare
bestämma sig för att delta eller inte är svårare med enbart den formella information han
erhållit. Man kan förutom den överföring av information och kunskap som sker mellan
två individer även i samarbete tala om direkt skapande av ny kunskap.
”Det man som distansarbetare missar är det lilla extra som kollegorna kan komma med. T.ex.
att jag råkade läsa i den och den tidskriften någon sådan här grej att skulle det intressera. Den
fria brainstormingen när man börjar fundera kring något litet problem uteblir.” (Tanja)
”Överhuvudtaget bara det att prata om en sak så hjälper mig att strukturera. När man prata om
en sak, strukturerar man informationen samtidigt och det gör att det blir lättare att skriva. Det
kanske är den mest konkreta hjälpen som jag får på arbetsplatsen.” (Anders)

Man tycker att detta behov av samtal kunde tillfredsställas även via andra
kommunikationsmedel, men det verkar upplevas som ett hinder att inte genast få sina
åsikter hörda. Tanja ger uttryck för den samlade kunskap som finns på arbetsplatsen och
som för henne är en viktig förutsättning för att utföra ett effektivt arbete. Beroende på
arbetets natur kan detta påstående mycket väl översättas med förekomsten av konkret
utrustning och annat behövligt material.
”Är det något som man funderar över så är det så enkelt med en kollega i rummet att fråga..
Som det är nu kan det ibland bli hemskt invecklat att kolla upp en småsak utan den här
kunskapsreserven runtomkring sig.” (Tanja)

På ett djupare plan än information kan vi se kunskap. Relationen mellan information
och kunskap kan ses som att informationen utgör en förutsättning för kunskap. Då
distansarbetaren upplever informationen som mera bristfällig i sin gränslösa arbetsrymd
än på en traditionell arbetsplats kan man därför se det som att kunskapsgenereringen
32

Ann-Sofie avser här motsatsen till distans när hon använder termen närarbete, d.v.s. synonymt med vad
i detta arbete ses som traditionell arbetsplats. För övrigt används termen närarbetsplats även i betydelsen
”att arbeta nära där man bor”, exempelvis för grannskapscentraler (se Ranhagen et.al., 1985).
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försvagas. I den vetenskapliga kunskapsdiskussionen brukar man skilja mellan två typer
av kunskap, nämligen tyst (tacit) kunskap och explicit kunskap (Goh, 2002; Nonaka &
Konno, 1998). Den explicita kunskapen kan via ord eller andra representationer
förmedlas i form av olika dokument. Detta medför att den explicita kunskapen kan
överföras med hjälp av teknologibaserade system (Hansen, Nohria & Tierney, 1999).
För en arbetstagare utanför den traditionella arbetsplatsen torde den explicita kunskapen
således inte minska, förutsatt att han har kvar samma ställning (se fallet Johan ovan)
som på den traditionella arbetsplatsen. När vi ser på platsens betydelse med tanke på
kunskap är det därför främst den tysta kunskapen som svårligen kan överföras gränslöst.
Vid överföring av den tysta kunskapen förutsätts i de flesta fall en direkt öga–mot–öga
– situation (Leonard & Sensiper, 1998). Detta medför att den tysta kunskapen för
tillfället endast med stora svårigheter kan överföras via teknologiska hjälpmedel
(Haldin-Herrgard, 2000). Nonaka & Konno (1998) anser att ny kunskap föds utgående
från ett interagerande mellan den tysta och den explicita kunskapen. Detta stöder
Minstrells (1999) påstående att arbetstagare som arbetar i isolation från den övriga
arbetsgemenskapen har svårt att anpassa sig till den totala arbetssituationen.
Förutom kunskapens tysta karaktär är dessa anpassningssvårigheter kanhända även ett
resultat av det faktum att kunskapen i hög grad är situationsberoende. Som arbetstagare
utanför det egentliga arbetssammanhanget är det svårt att dela den situation som
kunskapen föds ur. Detta gör att kunskapen inte kan få samma djupa innebörd. Watson
Fritz, Narasimhan & Rhee (1998) har i en jämförande studie mellan kontorsarbetare och
distansarbetare emellertid kommit fram till att distansarbetaren överlag är nöjdare med
den arbetsrelaterade kommunikationen33 än vad den traditionella kontorsarbetaren är.
Enligt deras resultat skulle en fysisk separation av distansarbetaren och dess
medarbetare inte innebära negativa konsekvenser för den arbetsrelaterade
kommunikationen. Watson Fritz et al. påpekar dock att de distansarbetare som deltagit i
denna studie frivilligt har valt distansarbetet som arbetsmetod och att 44 % av dem
distansarbetar < 1 dag i veckan, medan 42 % av dem arbetar hemifrån 1-2 dagar i
veckan. Dessutom har studiens distansarbetare längre arbetserfarenhet inom
organisationen än vad de traditionella kontorsarbetarna har. Detta leder enligt dem till
att studiens resultat inte kan generaliseras till distansarbetare som sker på grund av att
arbetstagaren inte har något annat alternativ eller till distansarbete där arbetet utförs
hemifrån under största delen av arbetstiden. Med tanke på ovannämnda är Watson Fritz
et al:s studie inte direkt jämförbar med distansarbetarna i denna studie.
Att arbeta ensam hemma leder ofta till frågor om hur man vet att man gör det rätta och
inte kör in på ett sidospår. Studiens informanter upplever det som lättare att veta var
man befinner sig om man har en större arbetsgemenskap runt omkring sig. Syftet med
att dela sina tankar och idéer med andra behöver inte alltid vara att skapa diskussion
eller föda fram nya tankar. Ibland känns det skönt att enbart få bekräftelse på att det
man gör är fruktbart. Den självständighet som sägs genomsyra det gränslösa arbetet
riskerar även att arbetstagaren börjar uppleva en bristande tilltro till sig själv, sin
förmåga och sina möjligheter. Att själv formulera och utveckla sitt arbete leder inte bara
till möjligheter och arbetslust utan även till osäkerhet och ångest över att inte veta vad
som förväntas av en och att inte riktigt veta hur eller vad man skall göra och därför inte
kunna eller våga ta egna initiativ (Allvin et al., 1999). Det fria samtalet med andra
33

Med arbetsrelaterad kommunikation avser författarna den kommunikation som sker med kollegor och
ledning och som kan ses som väsentlig för utförandet av organisatoriska arbetsuppgifter.
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personer fungerar här således som en riktlinje för det man håller på med. Den
traditionella arbetsplatsen med sina sociala kontakter får rollen som intern kontroll där
avstämningen med de övriga arbetstagarna på arbetsplatsen fungerar som riktlinjer på
resultatnivå.
Det sociala stödet kan till och med fungera som ett slags värderande stöd eftersom det
ger individen möjlighet att jämföra sig själv med andra och exempelvis få bekräftat att
man inte är sämre än någon annan.
”Här kan man springa till sina kollegor som i princip inte jobbar med det som man jobbar med,
vilket gör att de inte kan ta ställning eller de har inte riktigt tid att ordentligt sätta sig in i
frågorna. Det blir mera så att –”duktigt, det ser nog ok ut”. ” (Rosita)

4.3.4 Arbetsplatsen låter arbetstagaren synas
Den traditionella arbetsplatsen ökar möjligheterna för arbetstagare att synas för andra.
Som arbetstagare utan traditionell arbetsplats kan man känna en oro över att inte bli
ihågkommen vid nya befattningar eller andra förmåner. På en arbetsplats kan man å
andra sidan, på vägen till kaffeautomaten råka snubbla över en person som visar sig ha
betydelse för ens fortsättning. Du syns, du märks, de vet att du finns.
”Att jag ibland vistas på arbetsplatsen gör att jag håller mig i medvetandet på alla som jobbar
där. När ett projekt har tagit slut så har jag lyckats få ett annat och det är just för att jag har
synts och funnits i huset. Därför ser jag det som en arbetsuppgift att vara där ibland också just
av den orsaken (Anna-Maria)”.

Att synas är något som Johan tror är ett grundläggande behov.
”Jag tror att varje människa har ett behov av att det märks om man är på jobb eller inte. Ibland
brukar jag tänka att det skulle vara intressant att se hur länge det skulle ta ifall någon skulle
reagera på att jag är borta.” (Johan)

”Out-of-sight, out-of-mind – syndromet” är ett ofta omdiskuterat fenomen inom
litteraturen kring distansarbete (ex. Lim & Teo, 2000; NUTEK, 1998; Brocklehurst,
2001). Det innebär att man som arbetstagare riskerar att glömmas bort i samband med
befordringar och att karriärstegen sålunda blir bräcklig ifall man inte är närvarande på
arbetsplatsen. Till arbetsplatsens betydelse kan därför även inkluderas det faktum att
arbetsplatsen utgör en plats att synas på med tanke på förändringar i arbetssituationen.
”Om man vill göra karriär skall man inte börja jobba hemma, det är ungefär som att spela sig
själv off-side. Det går bara åt en massa energi till att på andra sätt visa hur lämplig man är.”
(Kenneth)

Zuboff (1989:295) pratar om att den prestation som sker i samband med dagens
tankearbete inte längre är lika synlig, något som medför att befordran ofta grundar sig
på subjektiva bedömningar som exempelvis hur mycket väsen arbetstagaren gör av sig
och på synliga faktorer som kläder och utseende. Om detta är bedömningsgrunden
betyder det att man vid en avsaknad av plats måste göra mycket väsen av sig eftersom
de synliga intrycken endast med stora svårigheter kan överföras.
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Slutsats:

Arbetsplatsen blir med sin existens ett hjälpmedel vid utförandet
av arbetsuppgiften. Detta i och med att den står till tjänst med
behövlig information, hjälp och utrustning. Den utesluter som plats
störandemoment som kan finnas hemma samt ger arbetstagaren
möjlighet att synas

4.4 Arbetsplatsen utgör ett stöd för arbetstagaren som människa
Det visar sig utgående från informanternas uppfattningar att arbetsplatsens betydelse
inte enbart består av det faktum att den hjälper oss att utföra ett effektivt arbete utan
även av att den kan få oss att må bra som arbetstagare och människa34. Det faktum att vi
upplever en plats som betydelsefull behöver inte nödvändigtvis ses som ett resultat av
dess fysiskhet. Istället associerar vi våra upplevelser av platsens betydelse med de
relationer med andra personer som uppstår på platsen (Riley, 1992). Alla intervjuade
upplever arbetskamrater som något viktigt, i många fall som det viktigaste med att ha en
arbetsplats. Denna uppfattning gäller inte arbetskamraterna som funktionell faktor, t.ex.
som spridare av kunskap, idékläckare och tekniska stödpersoner utan deras värde ligger
här i att finnas till, lyssna, ta del av vardagen, berätta, roa etc. Samvaron med andra
människor blir viktig. Detta överensstämmer med bl.a. Vilhelmson (2002:39), som
poängterar att de sociala kontakterna, nätverken och relationerna framstår som absolut
viktigast för att en individ skall utveckla förankrande bindningar till en plats, d.v.s.
uppleva platsen som betydelsefull.

34

Detta är väl i och för sig en viktig förutsättning för utförande av effektivt arbete.
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Figur 12. Arbetsplatsen stöder arbetstagaren som människa.
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4.4.1 Arbetsplatsen låter identiteten uttryckas
The self does not end with a mentality. Rather, we portray and reinforce that self, that way of
thinking, through our bodies and our physical, tangible surroundings. (Nippert-Eng, 1995)

Flera informanter uttryckte tidigare behovet av att synas. Det faktum att man syns ger
arbetstagaren en möjlighet att uttrycka sin identitet genom sin blotta närvaro. Det
behövs en social kontext för att begrepp såsom exempelvis identitet skall kunna fyllas
med funktion. Om du inte görs synlig för andra kan de inte se de medel med hjälp av
vilka du uttrycker din identitet, exempelvis genom kläder och föremål på arbetsplatsen.
Arbetstagare bemödar sig inte om att genom symboler på arbetsplatsen uttrycka sig
själva fysiskt, om de inte samtidigt upptäcks av andra individer (Mazzi, 1996;
Czarniawska & Wolff, 1998; Proshansky, Fabian & Kaminoff, 1995). Identitet kan
bland annat uttryckas genom klädseln. Många distansarbetare tycker det är skönt att
slippa klä upp sig för att gå till arbetet. Ändå kan de känna ett sting av saknad, eftersom
den tid man brukade sätta på sig själv minskar. Arbetsplatsen leder till att man som
individ sätter tid på sig själv i syfte att smälta in (eller skilja ur) i en ny miljö.
”Det är så roligt de gånger jag åker till arbetsplatsen och jag får sminka mig. Det är en ganska
viktig del av min självidentitet. (Sara)”
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”Jag tycker det är roligt att fixa sig när jag skall till jobbet. Jag inser ju att det inte skulle spela
någon roll om man skulle jobba hemma eller så, men då skulle jag nog tycka att det var lite trist.
Det är ju en del av det att åka till jobbet. Att fixa sig.” (Rosita)

De flesta av oss har en uppfattning om lämpliga klädval inom olika yrkesgrupper. När
man inte går till en arbetsplats känns det för många onödigt att klä sig enligt denna
stereotyp, något som kan leda till att man inte känner sig lika hemma i sin yrkesroll. I
fallstudie I berättade Conny till exempel att han inte kunde känna sig som en ingenjör
när han satt hemma och arbetade i kalsongerna och Tanjas påstående kan nog sägas
karaktärisera många distansarbetares åsikt.
”På ett sätt är det skönt att man drar på sig några verrare och sedan jobbar man, men på något
sätt känner man sig lite ofräsch. Man borde nog egentligen kanske klä upp sig också när man
jobbar hemma, så där rent psykologiskt skulle det vara bra, men det känns så onödigt. (Tanja)”

Behovet av att klä sig i arbetskläder har även uttryckts av arbetslösa personer i en
undersökning av Nippert-Eng (1995:20). Möjligheten att ha både ett arbetsjag att
kontrastera med hemmajaget gör att man får en mera fullkomlig representation av sig
själv. Att uttrycka sin identitet kan även ske genom att man utsmyckar sin arbetsplats
med personliga föremål. Detta är baserat på antagandet att man kan avläsa individens
personlighet ur den omgivning han omger sig med. Orsaken till varför man som individ
vill utsmycka sin arbetsplats med personliga föremål ses som försök till att just uttrycka
personlighet och individualitet (Sundstrom, 1986; Wells, 2000). I en studie av Wells
och Thelen (2002) framkommer emellertid att den grad i vilken man sätter personlig
prägel på sin arbetsplats främst beror på personens utrymme och ställning inom
företaget och uttrycker sålunda sällan individens sanna personlighet. De personer som
sätter störst personlig prägel på sin arbetsplats är enligt Wells & Thelen personer med
högst status och störst arbetsrum inom organisationen. Arbetsplatsens personliga prägel
kommer att diskuteras längre fram under rubriken 4.4.3 ”arbetsplatsen skänker trygghet
och tillhörighet”.
Nästan samtliga intervjuade distansarbetare upplever en saknad efter arbetskamrater.
Tanja relaterar påståendet ”att synas är att finnas” till sina stunder på arbetsplatsen där
hon ”på ett lustigt sätt finns mera” under den tid hon tillbringar med sina
arbetskamrater.
”Inte kan jag förstås säga att jag inte finns förutom en vecka i månaden, men på det sättet kan
det nog ligga något i det, för när jag åker till min arbetsplats så är jag fruktansvärt social och
talar ihjäl folk. Jag vill umgås med allihopa och systematiskt går jag igenom alla trevliga typer
och ockuperar deras tid. Jag tror att om någon utomstående skulle följa med mig så skulle han
eller hon kunna säga att jag försöker synas extra mycket när jag är på min arbetsplats. Jag är en
social person, absolut ingen enstöring, då måste jag kanalisera allt till den där ena veckan. Jag
försöker vara fräsch och rolig, vara mycket på kaffe, det är kanske därför det blir så ineffektivt
när jag är där.” (Tanja)

När man inte längre har en traditionell arbetsplats blir det enbart arbetsuppgiften som
påvisar ens existens. Man identifierar sig då med en produkt istället för med sig själv
som person. Istället för att synas genom att finnas menar dessa distansarbetare att de
antingen syns genom sin produkt eller att de syns genom att höras. För en del
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distansarbetare räcker det med att representeras av den symbol som representerar deras
företag eller av den produkt som de förmedlar till den traditionella arbetsplatsen eller till
de slutliga kunderna. För andra känns det återigen svårt att den egna personen inte
uppmärksammas. Informanternas uppfattning att man finns på arbetsplatsen fast man
inte presterar någonting och att platsens avsaknad leder till att ens existens enbart
påvisas av arbetsuppgiften, påverkar den bild vi vill ge av oss själva till andra. En av
arbetslivets obevekliga principer är vad Hochschield kallar “the judgement of face
time”. Här ges den tid en arbetstagare sätter ned på en uppgift lika stort värde som det
resultat som ansträngningen åstadkommit. Tiden är en symbol för engagemang
(Hochschield 1997:69). Perlow (1998) drar slutsatserna att chefer noterar det antal
timmar som arbetstagaren arbetar och använder dessa observationer för att rangordna
arbetstagarna. I Perlows studie av chefers kontroll av de anställdas tidfördelning mellan
arbete och hem framkommer denna tolkning av synlighet på arbetsplatsen på följande
sätt:
”One woman embodies the star performer. One day each week, she arrives at 2 A.M. and works
straight through the day until 5: 50 P.M. She does this because it impresses her manager. She
explained:’ He was really impressed when he ran into me at 2 A.M. one morning …I used to just
go to the kitchen table and use my PC, but after the reaction I got from my manager I decided it
was important to do that early morning work in the office…It is better to be seen here if you are
going to work in the middle of the night” (Perlow, 1998)

Tiden visas bäst genom att man är närvarande och synlig på platsen, något som
försvårar situationen för arbetstagare utanför en traditionell arbetsplats. Conny
exemplifierar detta när han beskriver hur han uppfattar att arbetsgivaren hade svårt att
bedöma hur mycket tid han satte ner på arbetet. Om man på en arbetsplats sitter och
arbetar med ett projekt i tio timmar så kan man ses av andra och få stämpeln flitig.
Samtidigt förmedlar ens närvaro att det är ett svårt projekt eftersom det tar så lång tid.
Om man återigen arbetar hemifrån och endast visar upp sina arbetstimmar på en timlista
kan man som arbetstagare vara rädd för att få stämpeln lat eller fuskare. Detta eftersom
ingen har sett att man faktiskt arbetat det timantal som man rapporterat. Man kan inte se
att arbetsuppgiften var svår, bara att den tog lång tid. När ingen ser ens flit upplever
man det som svårt att förmedla bilden av en själv som flitig. Detsamma gäller sannolikt
även för andra egenskaper. Arbetsplatsens betydelse skapas därför även här av det
faktum att den synliggör arbetet, vilket innebär att även arbetstagarens insats synliggörs.
Detta accentuerar arbetstagarens yrkesidentitet, exempelvis som flitig arbetstagare.
Även informanterna i Hulténs studie (2000) menar att deras pressade arbetssituation
hade uppmärksammats och lett till åtgärder om de hade befunnit sig i företagets lokaler.
Men i hemmet var deras arbetssituation osynlig för arbetsgivaren.

4.4.2 Arbetsplatsen tillfredsställer våra sociala behov – även på ett personligt plan
Den sociala kontakt som arbetskamraterna erbjuder utgör för många den största delen av
de sociala kontakter som man har under dagen. Ahrne (1987) går så långt att han hävdar
att arbetet håller på att bli den klart dominerande formen av samhälleligt liv, eftersom
arbetsplatsen allt mer ersätter familjen som grundläggande kontinutitetsskapande
institution i samhället. Arbetet har enligt honom blivit en central, social institution. De
sociala relationer som uppträder på arbetsplatsen påverkar individens upplevelser av
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arbetet (Eriksson, 1991:157). I min studie framkommer att de sociala relationerna även
påverkar individens upplevelser av eller uppfattning om arbetsplatsen och dess
betydelse. Arbetskamraterna stöder, roar och underhåller. Det är många gånger fråga om
äkta vänskap. I Hochschields undersökning om tidsfördelningen mellan arbete och hem
visar det sig att arbetsplatsen fungerar som ett reservsystem för en labil familjesituation,
ett ställe där man kan diskutera de konflikter som uppstått hemma, erhålla sympati och
råd. Arbetsplatsen fungerar som en teater ’in natura’ där man kan följa aktörernas
svartsjuka, sexuella attraktioner och sjudande ilska (Hochschield, 1997:201). På vår
arbetsplats får vi inte enbart stöd att utföra vårt arbete, d.v.s. att fungera som
arbetstagare utan vi får även stöd att fungera som människa. I vår kultur hör det till
undantagen att man utan orsak börjar prata med en främling och många av oss känner
obehag inför detta. Att komma till en arbetsplats varje morgon är en orsak till att man
tar kontakt med eller kontaktas av de (till en början) obekanta personer som befinner sig
på samma ställe. Speciellt kafferasterna och lunchen blir tillfällen när man vet att man
kan söka kontakt.
”Man vet att rutinen när man går på kaffe och mat är så ingrodd här på kontoret så det finns
alltid folk som sitter på kaffe den tiden och känner man just då ett socialt behov så är det bara
att gå dit och slå sig ner.” (Tom)

I en studie av arbetet på grannskapscentraler35 (Ranhagen et.al., 1985:11) kom man
fram till att när arbetet flyttas utanför den traditionella arbetsplatsen ersätts
arbetsgemenskapen av en mer renodlad social gemenskap. Detta kan enligt dem
inskränka kontaktmöjligheterna, trots att tillfällena med personer med andra
referensramar ökar. Detta skulle motsvara det tidigare resonemanget, nämligen att
arbetsgemenskapen erbjuder naturliga element till kontaktskapande där den egna sociala
förmågan inte alltid är en nödvändighet för socialt umgänge.
Kafferasterna och matpauserna tenderar även att få en ganska personlig karaktär. Man
kan sköta om sitt psykiska välbefinnande genom att ventilera sitt privatliv på arbetstid.
För många har arbetskamraterna blivit deras bästa vänner. Astrid befinner sig i den
åldern när det inte är långt kvar till pension. Flera av hennes arbetskamrater har
pensionerats, men kontakten dem emellan har inte brutits. Enligt Astrid så har hon
kontakt med de flesta av dem. Astrid och hennes man går på besök till några av dem, de
ringer och träffas då och då. Detta innebär att arbetsplatsen för Astrid har gjort att hon
har ett socialt nätverk som väntar efter hennes pensionering. Hennes tidigare
arbetskamrater har övergått till att fungera som personliga vänner. I samband med den
kommande pensioneringen upplever Astrid att hennes arbetsplats även har en väldigt
viktig funktion i hennes förhållande till sin man, som redan pensionerats. Hon tror att
hennes arbetsplats även betyder väldigt mycket för honom, eftersom de skulle gå
varandra på nerverna om de båda skulle vara tvungna att vara hemma. Enligt henne är
han lika glad över att hon åker till arbetet som om hon skulle ha stannat hemma. Astrid
har nu övergått till att vara deltidspensionär och makarna kan på så sätt gradvis öva sig i
sin nya situation.

35

Arbetsplatser som är belägna såväl utanför det traditionella kontoret som utanför hemmet. Dessa
utrymmen är ofta gemensamma med andra företag. Benämns även ofta för satellitkontor eller telestugor.
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Eftersom den traditionella arbetsplatsen många gånger fungerar som den faktor som ger
struktur och kontinuitet åt ett tilltrasslat liv finns det utan en traditionell arbetsplats med
sociala kontakter, inte längre något som håller individen uppe vid personliga
krissituationer, som psykisk ohälsa, alkoholproblem och liknande. Arbetsplatsen med
dess sociala kontakter utgör ett socialt skyddsnät, som tar över en del av ansvaret från
familjen och de privata kontakterna (Allvin et al., 1999). Arbetsplatsen får härav en
betydelse, eftersom den tillåter arbetstagaren att fungera som människa på platsen,
stöder och ser till att hon mår bra. I det psykiska välbefinnandet så fungerar
arbetsplatsen som säkerhetsventil. De dagar man är på dåligt humör eller kämpar med
negativa känslor och kanske tycker att man inte får så mycket gjort kan
arbetskamraterna vara ett bra stöd. Man finns på arbetsplatsen fast man inte presterar
något36.
”Man finns alltid på arbetsplatsen. Fast man inte skulle få så mycket gjort så skulle man
åtminstone få gnälla lite åt kollegorna eller göra någonting. Men när man är hemma så kan man
vandra omkring och känna sig jätteusel (Tanja).”

Även Alexandra som utför motsvarande arbete som Tanja i citatet ovan, fast på en
traditionell arbetsplats, upplever det som viktigt att veta att alla runtomkring sitter i
samma båt och att man öppet kan ventilera sina känslor och problem. Det ger en viktig
psykologisk kontakt att veta att alla håller på med samma sak. Förekomsten av en
arbetsplats med sociala kontakter kan till och med direkt kopplas till välmående och
hälsa (NUTEK 1998:83, Eriksson, 1991:165). Exempelvis Johnson (1986) ser det
sociala stödet tillsammans med krav och kontroll som indikatorer på risken att insjukna
i hjärt- och kärlsjukdomar. Arbetstagare med höga krav, låg egenkontroll och svagt
stöd, vilka enligt Johnson var utsatta för ”isoleringsstress”, löper avsevärt större risk att
insjukna i ovannämnda sjukdomar jämfört med arbetstagare med låga krav, hög
egenkontroll och starkt stöd. Krav och kontroll ses som påverkande faktorer vad
beträffar den grad av stress man som arbetstagare känner i sitt arbete, medan det sociala
stödet samspelar med de konsekvenser stressen får för arbetstagaren. Eftersom det
sociala stödet till stor del sker på den traditionella arbetsplatsen, något som denna studie
visar, får arbetsplatsen en roll som hälsobefrämjande faktor.
Naturligtvis utgör det sociala stödet enligt många undersökningar ett socialt stöd i
största allmänhet och man kan naturligtvis då även påstå att man kan få detta sociala
stöd även utanför en arbetsplats. Såsom tidigare framkommit är dagens samhälle dock
uppbyggt på så sätt att många av de sociala kontakter som en individ har förmedlas av
den traditionella arbetsplatsen. Om denna plats försvinner, minskar även de sociala
kontakterna. Att arbetsplatsen försvinner, som t.ex. vid distansarbete, innebär ju inte att
tiden för att finna substitut för dessa kontakter ökar eftersom aktiviteten som skall
utföras, arbetet, är densamma och kräver samma mängd av tid. Vi kan säga att den
traditionella arbetsplatsen till viss mån tvingar arbetstagaren att vara social. Utan den
traditionella arbetsplatsen tvingas arbetstagaren att förändra sitt sociala mönster under
fritiden för att bibehålla sina sociala kontakter. Gardell (1976:145) kritiserar den
kompensationstes som används bland annat inom arbetslivsforskningen. Enligt denna
tes kan exempelvis hårt och ensidigt arbete kompenseras med en givande och
36

För den läsare som ter sig kritisk till detta påstående hänvisas till diskussionen om den blotta närvaron
som utfört arbete i fotnot 27 på sid 75
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omväxlande fritid. Gardell presenterar istället en överspridningstes enligt vilken man
som regel inte kan upprätthålla idén om att det som brister i ett avseende kan
kompenseras inom ett annat livsområde. Om arbetslivet framtvingar passivitet och
isolering får vi en tendens till passivitet och isolering också utanför arbetet. Detta skulle
innebära att en förändring av det sociala mönstret från arbete till fritid skulle vara svår
att få till stånd. Även annan forskning stöder överspridningstesen och förkastar
kompensationstesen (Eriksson, 1998:48). Likaså Stjernberg (1977:57) påpekar att
överspridningstesen (spillover hypothesis) oftast fått ett större empiriskt stöd än vad
kompensationstesen fått. Stjernberg anser dock att dessa bägge teser inte nödvändigtvis
bör ses som två alternativa hypoteser utan att de istället troligtvis förändras över den tid
arbetstagaren besitter arbetet. När en arbetstagare påbörjar ett passivt och alienerande
arbete försöker han kanske kompensera arbetet med en rik fritid, medan han med tiden
påverkas och uppslukas av arbetet på så vis att hans energi inte räcker till för att berika
fritiden. Detta kunde uppfattas i Connys berättelse, men i de övriga få fall där detta
explicit framkom i intervjuerna bekräftas inte Stjernbergs antagande helt. Tina har
jobbat på distans fyra år, Svante sex månader. Ingen av dem har utökat sina
fritidsintressen eller sociala umgänge.
”Jag har blivit mera eremit. Jag tycker att jag inte orkar med människor lika mycket som innan.
Jag blir så van att klara mig själv att egentligen skulle man tycka att man tog mera kontakt
utanför jobbet, men egentligen har det gått tvärtom för mig. Jag har blivit lugnare”. (Tina)
”Jag har inte riktigt vågat slå mig lös och utnyttja den här fritiden. Kanske det kommer med
tiden. Jag hade faktiskt tänkt att man skulle kunna gå på kurser eller liknande eller mer åka på
saker som händer i stan, utställningar och liknande men åtminstone i sommar har det inte blivit
mer än tidigare.” (Svante)

Den sociala kommunikationen går i arbetssammanhang även utöver det privata mot det
organisatoriska, mot organisationen som helhet och mot arbetsresultatet. Den sociala
verksamheten blir här en del av produktionen, den stöder och underlättar för
arbetstagaren att se en mening med sitt arbete. Men den sociala kommunikationen har
som diskuterats ovan även en ”icke-arbetande” funktion. Vi kan till och med se den
sociala kommunikationen på arbetsplatsen som nöje. Förutom att den fyller alla
funktioner som diskuterats ovan, d.v.s. möjliggör identitetsskapande, skapar gemenskap
och stöder den personliga sfären kan kommunikationen på arbetsplatsen även ses som
enbart ett nöje. Blir kanske framtidens arbetsplats en nöjesplats där vi går hem för att
koncentrera oss på vårt arbete och återvänder till vår arbetsplats för att roa oss?
4.4.3 Arbetsplatsen skänker trygghet och tillhörighet
Det innebär en trygghet att vara som andra, att följa det invanda mönstret, att gå till en
arbetsplats varje morgon. För de informanter som utför sitt arbete på en traditionell
arbetsplats symboliserar arbetsplatsen ofta trygghet. Speciellt regelbundenheten är en
trygghet för många. Allvin et al. (1999) ger arbetsplatsen betydelsen av ett
sanktuarium37. I en i övrigt rörlig och splittrad värld blir arbetsplatsen ett rum, som man
efter behov kan smycka med personliga kännetecken och göra till ett personligt rum
som skänker trygghet och tillhörighet. Tillhörigheten symboliseras även av byggnaden
37

Sanktuarium= särskild helig och skyddad plats
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som i detta fall blir en totem, en plats man förbinder sig med, en förenande symbol för
organisationens arbetstagare (Berg & Kreiner, 1990).
”Det är en fast punkt i tillvaron. Det hör till min dagsrutin att gå dit på morgonen och att
komma hem på kvällen. Då känns det tryggt och bra.” (Daisy)
”Jag känner mig trygg här. Här finns allt vad man behöver och ingenting är nytt. Jag får
känslan av att jag alltid har varit här och alltid kommer att vara här, man känner alla och man
är på något sätt anpassad till den här miljön. Då känns det tryggt, behagligt är ett annat ord.”
(Alexandra)

Arbetsplatsens visuella symboler ger arbetstagaren en trygg sinnebild av arbetet, vilket
medför en övergripande trygghetskänsla i livet. I de fall där individen dessutom har
möjlighet att vara med och utforma arbetsplatsen stärks känslan av tillhörighet. Morgan
(1999) liknar i sitt verk ”Organisationsmetaforer” organisationen och dess tillhörande
föremål vid dockor och nallar. De står här för den snuttefilt som vi som barn ägnade stor
uppmärksamhet och energi och som vi i grunden var oskiljaktiga ifrån. Genom att
utveckla psykoanalytikern Winnicotts syn på Kleins objektrelationsteori ger Morgan
dockorna och nallarna (organisationen och dess föremål) uppgiften att upprätthålla en
känsla av identitet samt att förmedla trygghet och tröst (1999:260). Som tidigare
diskuterats påverkar arbetsplatsen den identitet som man antingen skapar åt sig själv
eller som andra ger en. Ifall våra dockor och nallar försvinner eller ifrågasätts skulle
detta enligt Morgan leda till att grunden för identiteten ifrågasätts. En fruktan för förlust
och separationsångest leder ofta till en reaktion, som betraktad på avstånd eller med
objektiva ögon, kan vara helt irrationell och oproportionerligt stark. Alexandra hyser
starka känslor för den plats hon arbetar på. Som exempel på detta nämner hon att hon
inte ville byta arbete inom sin organisation eftersom det skulle medföra att hon skulle
bli tvungen att byta rum. Tryggheten skulle brytas. Platsen står nämligen för mycket av
den identitet vi vill förmedla till andra och den står för många informanter i denna
studie för det trygga, det invanda, det som står för stadga i vardagen.
Trygghet är inte enbart att veta till vilken byggnad man skall gå utan även att veta i
vilket rum man skall arbeta, med vem man skall dela rum och hur det ser ut
runtomkring en. Astrid har arbetat i samma rum i 25 år. Hon trivs uppenbarligen i sitt
rum och ser det som ett andra hem. När någon ringer och frågar efter henne och hon inte
befinner sig i arbetsrummet kan man höra henne ropa i korridorerna ”Jag går hem” och
det betyder att hon går till sitt rum för att svara i telefonen. Låt oss återgå till Alexandra
och hennes motvilja till att byta arbete inom organisationen eftersom det skulle innebära
att hennes fysiska arbetsplats skulle förändras. Alexandra bytte rum och när hon nu
sedan tänker tillbaka på sitt rumsbyte längtar hon inte längre tillbaka till sitt gamla rum.
Hon säger sig ha funderat över vad det kan bero på och har kommit fram till att det är de
små sakerna hon omgav sig med och som hon nu också omger sig med i sitt nya rum.
De skapar trygghet.
”När jag kom in i mitt gamla rum idag så hade hon en orm på lampan och andra mappar och
det var ju inte mitt. Det fanns ingenting av mig kvar i det rummet längre. Mina blommor är
borta, mina kort. Det var lite lustigt.” (Alexandra)
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Detta är ett uttryck för personalisering, ett begrepp som ofta diskuteras inom
miljöpsykologin. Begreppet står för den avsiktliga utsmycknad, dekoration, modifiering
eller omstrukturering av en miljö som görs av dess innehavare i avsikt att uttrycka sin
individuella identitet (Sommer, 1974:111). Det är vanligt att kontorets opersonliga miljö
ofta fått ge vika för personliga detaljer såsom fotografier av familjen, barnteckningar,
växter, maskotar etc. Även informanterna i denna studie uppfattade att de på sin
traditionella arbetsplats ofta hade personliga föremål som visade att det var deras plats.
En undersökning gjord av Buffalo Organization for Social and Technological
Innovation år 1981 (presenterad i Sundstrom, 1986:222) visar att 61 % av de tillfrågade
kontorsarbetarna har personliga föremål såsom exempelvis teckningar, fotografier,
klockor, växter och mattor på sina arbetsplatser. Samma undersökning visar att graden
av möjlighet till personlisering även korrelerar med trivseln på arbetsplatsen. De
personer som efter byte av rum fick tillgång till rum som gav dem större möjlighet att ta
med sig personliga föremål visade även större tillfredsställelse med sin arbetsmiljö. En
annan undersökning, Steelcase 1978 (även presenterad i Sundstrom, 1986:222), visar att
77 % av de tillfrågade såg möjligheten till personalisering som mycket viktigt. Även i
studier av Wells (2000) och Wells & Thelen (2002) betraktas möjligheten till
personalisering som viktig. Vikten av personlisering mättes i Steelcase undersökning
genom påståendet ”I feel like an individual on the job, not just as a cog in a machine”.
Detta påstående kan jämföras med Connys berättelse om sin situation som
distansarbetare i fallstudie I där orden ”man finns på det sättet att man är en maskin som
är undanstoppad i en skrubb för att göra sina uppgifter” användes. Arbetsplatsen får här
en betydelse i och med att den fungerar som en hjälp att visa den egna identiteten
samtidigt som den är ett medel för att skapa tillhörighet och för att visa uppskattning.
Även denna studie ger indikationer på att det upplevs som viktigt att kunna utsmycka
sin plats och på så sätt känna att man är en del av den. Man upplever till och med en
känsla av att man äger platsen även om man innerst inne naturligtvis vet att det inte är
så. Möjligheten att utsmycka sin egen plats visar att arbetstagaren upplevs som individ,
att man uppskattas som individ och ges tillåtelse att uttrycka detta jag. I Wells (2000)
undersökning framkom att speciellt kvinnor skulle känna sig begränsade, kontrollerade
och oönskade ifall deras möjligheter till att sätta personlig prägel på arbetsplatsen skulle
inskränkas. Här kan vi återgå till den diskussion kring en utökning av Marx’
alienationsbegrepp som fördes på sid 91. En avsaknad av plats i traditionell bemärkelse
leder till att man är separerad från produkten, man äger inte sina verktyg, man äger helt
enkelt inte sin plats. Den frustration och det förlorade människovärde som förknippats
med alienationsbegreppet kan även ses i ’Steelcase’ och ’Buffalo Organization’
undersökningarna kring möjligheten till personalisering som kort presenterades ovan.
Att arbetsplatsen tilldelas en specifik person samt att de övriga arbetstagarna även
uppfattar denna plats tillhörande denna person skapar som ovan diskuterades en känsla
av tillhörighet i organisationen. Man blir en del av organisationen. På många
arbetsplatser råder det en s.k. skrikkultur där det faktum att man sitter på sitt rum och
ropar något till personerna i rummen bredvid för många arbetstagare ses som ett tecken
på att man är värd något och med i ett större sammanhang.
”Det är skriket i korridorerna som gör att man känner sig trygg och att man finns någonstans
med i någonting fast man skulle vara i sitt eget arbetsrum och jobba. Det får man inte när man
distansarbetar.” (Tanja)
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I samband med den tidigare diskussionen kring en återgång till taylorismen vid
avsaknaden av en fysisk arbetsplats presenterades Astrids uppfattning om att hon anser
sig vara mera inne i ett arbete när hon hör vad de andra gör och vad de andra pratar om.
Detta kan illustrera att den traditionella arbetsplatsen fungerar som en
informationsskapande faktor i syfte att öka tillhörigheten med själva organisationen.
Tillhörigheten kan alltså omfatta både den organisation som man arbetar inom och den
arbetsgemenskap som existerar inom denna organisation. Vi kan uppfatta detta som att
arbetsplatsen bidrar till att skapa en gruppidentitet. Vi formas enligt gemensamma regler
och normer och blir således medlem i en grupp (Mazzi, 1996). Forsman (1990) ser
denna grundläggande känslomässiga samhörighet som en embryonal solidaritet. Denna
solidaritet byggs inte enbart upp av arbetet i sig utan av det dagliga småpratet om stort
och smått, privat och gemensamt. Tillhörigheten till arbetsgemenskapen upprätthålls till
stor del av de gemensamma kaffepauserna. På dessa diskuteras såväl arbete som saker
av mera allmän karaktär. Som tidigare framkommit tenderar dessa pauser dock att
övervägande tillhöra den privata sfären.
”Kaffepauser är bra, det är det bästa som finns. Då pratar vi och då skojar vi, vi ventilerar
saker, vi skvallrar och vi har roligt. Skulle vi inte ha kaffepauser skulle det nog bli tråkigt.
Ibland pratar vi arbete, men då ropar chefen att vi skall vara tysta för att vi har kaffepaus och
skall prata om något annat. Ibland vinner han och då måste vi prata om något annat. För det
mesta pratar vi nog fritid, vad man har gjort, vad man skall göra och hur folk har uppfört sig. Vi
brukar diskutera vad som står i tidningen, ja det är allt möjligt och vi har väldigt roligt. Vi
skojar mycket på kaffepausen, bråkar med varandra, men på skoj”. (Astrid)

Arbete på en traditionell arbetsplats innebär en existentiell dimension. Utan de
relationer och de reaktioner som tidigare bekräftat ens person kan man uppleva en
känsla av att man är utkastad i ett tomrum (Allvin et al., 1999). Ingen vill ses som en
opersonlig maskin. En uråldrig syn på arbetet har varit att man arbetade av en skuld;
man ärvde en skuld och lämnade den i arv till sina barn som i sin tur skulle arbeta av
den. Detta synsätt medförde att arbetskraften, människan som arbetstagare, blev en
enhet som kunde köpas och säljas oberoende av köparens och säljarens person och deras
personliga förbindelse. Det är denna attityd till arbete vi motsätter oss när vi inte vill
fungera som en maskin (Forsman, 1990:104). Vi vägrar att skilja vår arbetskraft från vår
person. Vi vill i arbetet fungera som något mer och något annat än enbart det blotta
utgivandet av muskelkraft. Vi vill ses som den människa vi som arbetstagare är och inte
enbart ses som arbetstagare. Arbetsplatsen hjälper oss med detta och får därmed en
betydelse.

Slutsats:

Arbetsplatsen fylls av sociala funktioner som hjälper oss att bibehålla
vår psykiska hälsa. Den låter oss uttrycka vår identitet och umgås med
andra människor, på ett såväl arbetsmässigt som ett personligt plan.
Samtidigt förmedlar den en känsla av trygghet och tillhörighet.
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5 ARBETSPLATSEN – EN BETYDANDE PLATS FÖR
ARBETE?
Peter Gärdenfors ställer i sin bok ”Fängslande information” (1996) frågan ”Vad är ditt
förhållande till din dator?” Med denna fråga avser han att poängtera det faktum att de
flesta av oss använder datorn under en stor del av dygnet, utan att för den skull
reflektera kring vad vi egentligen gör med den (eller vad den gör för oss). Samma fråga
kan vi ställa oss angående den plats vi utför aktiviteten arbete på, arbetsplatsen. Varför
är den en fysisk plats? Har den en betydelse som rättfärdigar detta faktum? Vilken är i
så fall denna betydelse? Rent intuitivt kan vi säga att arbetsplatsen har en betydelse. I
många fall är aktiviteten arbete av sådan art att den inte kan ske var som helst, utan den
kräver en specifik plats, med specifik utrustning och specifikt material. Här blir platsen
en självklarhet, eftersom dess motsats, avsaknad av arbetsplats, vore en omöjlighet för
att uppfylla syftet med arbetet som aktivitet.
Men om man övergår till att se på traditionellt kontorsarbete, som utförs med hjälp av
exempelvis datorer eller över telefon behöver aktiviteten arbete, i takt med
informationsteknologins utveckling, inte längre vara platsspecifik. Arbetet kan göras
nästan var som helst. Oftast sker även detta gränslösa arbete på en speciell plats,
nämligen i hemmet. Trots denna nya gränslöshet förblir den traditionellt, fysiska platsen
långt självklar i vårt tänkande kring arbetsplats. Detta påvisar den genomgång av
ämnesrelaterad forskning som gjorts i denna studie. Platsens innehåll och aktiviteter har
inom arbetsplatsforskningen stått i fokus medan reflektioner kring vilken roll platsen (i
avseendet fysisk, traditionell) i begreppet ’arbetsplats’ spelar och vilken betydelse
arbetsplatsen kan ha, har hamnat i skymundan.
I och med att nya teknologier erbjuder möjligheten att frångå platsen och på så vis även
frångå självklarheten bör arbetsplatsens betydelse lyftas fram. Nu erbjuds två alternativ:
att arbeta på en traditionell fysisk arbetsplats eller att låta aktiviteten ske mera gränslöst
där exempelvis det traditionella kontoret inte längre bör framstå som lämpligare än
exempelvis det egna hemmet i egenskap av arbetsplats. För att kunna förstå och bevara
betydelser och värden i dessa situationer och för att helt enkelt veta vad som är
väsentligt att överföra från det traditionella till det virtuella, bör betydelsen av
arbetsplatsen klarläggas. Betydelsen av denna plats för arbete bör övergå från
självklarhet till medvetenhet.
Vi har en relation till vår arbetsplats. Vi ser den som betydelsefull i och med att den
exempelvis underlättar vårt arbete, ger oss vänskap, självkänsla, skratt och gemenskap.
Genom att vara ”placerade” uppfattar andra och vi själva oss som arbetstagare som utför
handlingen arbete. Arbetsplatsen erbjuder oss helt enkelt en möjlighet att gå till arbetet
för att arbeta. Utgående från de intervjuer som utförts med distansarbetare och
traditionella kontorsarbetare har en förståelse för hur de uppfattar betydelsen av en
traditionell arbetsplats kunnat skapas. De fyra beskrivningskategorier som presenterades
i föregående kapitel är bevis på att arbetsplatsen har en betydelse, att det ligger ett värde
i att arbetsplatsen existerar fysiskt. Denna uppfattade betydelse kan visualiseras i figur
13.
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Figur 13. Arbetsplatsens betydelse
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Ovanstående figur visar att arbetsplatsens betydelse ligger i att platsen legitimerar
arbetet som aktivitet, att arbetsplatsen avgränsar arbetet i tid och rum, att arbetsplatsen
stöder arbetet samt att arbetsplatsen stöder arbetstagaren. Att utföra arbetet på en
traditionell arbetsplats medför att man inte ständigt känner ett behov av att förklara sitt
agerande för samhället. Redan det faktum att aktiviteten utförs på en arbetsplats leder
till att förståelsen för och värdet av denna aktivitet blir större. Samtidigt medför den
traditionella arbetsplatsen att vi lättare kan se aktiviteten som arbete och aktören för
denna aktivitet vid lönearbete blir sedd som arbetstagare. Arbetsplatsen legitimerar
således både arbetet och arbetstagaren.
Vårt liv består inte enbart av arbete. Vi beträder inte en arbetsplats i egenskap av en
mekanisk arbetare, utan den odelade människa som fungerar som arbetstagare har även
en fritid och en tid hon använder exempelvis till arbete i hemmet t.ex. i form av
hushållsarbete och barnomsorg. Därför kan och bör dessa funktioner även ställas i
relation till arbetsplatsen. Att den traditionella arbetsplatsen befinner sig på en specifik
plats, vilket innebär att man åker till och befinner sig på en plats utanför hemmet leder
till en avgränsande funktion. Eftersom arbete och fritid för den traditionella
kontorsarbetaren sker på olika platser har denna arbetstagare lättare att begränsa arbetet
till arbetsplatsen och inte låta det göra intrång i hemmet. De båda sfärerna hem och
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arbete riskerar därför inte att påverka varandra så frekvent som vid distansarbete. Att
välja att inte uppfatta arbetstagaren som mekanisk innebär även att behovet av pauser,
med andra ord fritid under arbetstid, kan poängteras. De rutiner som på många
arbetsplatser är ingrodda, tillåter, eller till och med tvingar, arbetstagaren att ta paus från
sina arbetsuppgifter för att ”rensa” hjärnan. I samband med dessa pauser, och även
annars, tar sig den odelade människan även personlig tid på en arbetsplats. Till exempel
en stressad småbarnsmamma kan få några minuter av egen tid, vuxentid, på en
arbetsplats, vilket hon kan uppleva som svårt i hemmet. Arbetsplatsens betydelse kan
på så vis ses som att platsen avgränsar tiden och rummet.
Den traditionella arbetsplatsen intar en stödjande funktion. Den stöder dels arbetet som
aktivitet och dels arbetstagaren som människa. Det förstnämnda sker i samband med de
arbetsrelaterade funktioner, såväl materiella som icke-materiella som den erbjuder
arbetstagaren. Utrustning och material är koncentrerade till det traditionella kontoret
och effektiverar det konkreta arbetet. Ifall dessa materiella funktioner inte fungerar
ändamålsenligt erbjuder den traditionella arbetsplatsen hjälp. Hjälpen består även av en
samlad kunskap som arbetsplatsen förenar. Arbetstagare upplever det som lättare att
fråga sina kollegor om man befinner sig fysiskt nära dem. Ett nära fysiskt avstånd
underlättar även flödet av information och kunskap, samt erbjuder en intern kontroll för
hur man i jämförelse med andra utför sitt arbete. Bekräftelse och det faktum att man
helt enkelt har en (välstädad) plats att utföra arbetet på är andra funktioner som nämns i
samband med stöd av arbete som aktivitet och som den traditionella arbetsplatsen
erbjuder. ”Att synas är att finnas” är ett påstående som informanterna tagit ställning till.
Den traditionella arbetsplatsen ökar arbetstagarens möjlighet att som arbetstagare synas
för andra, något som blir av betydelse vid exempelvis klättring på karriärstegen. Du
syns, du märks, de vet att du finns. Arbetsplatsens betydelse skapas av att platsen
förmedlar och erbjuder kriterier för att arbetstagaren skall kunna utföra arbetet som
aktivitet på ett ändamålsenligt sätt.
Genom att synas kan man som individ även förmedla sin identitet genom sina kläder,
föremål och sin blotta uppenbarelse. Att detta tillåts kan ses som ett tecken på
tillhörighet i organisationen eller snarare i den arbetsgemenskap som existerar inom
organisationen. Denna tillhörighet skapas för övrigt även genom de kaffepauser och
övriga informella diskussioner som äger rum på en traditionell arbetsplats. Samtidigt
skapas en tillhörighet till organisationen eftersom arbetstagaren får mera information än
han egentligen behöver. Han blir något mer än enbart en kugge i ett maskineri.
Arbetsplatsen ger en känsla av trygghet. Man vet vart man ska skall gå, var man skall
sitta, hur det ser ut och var ens saker finns. I sin egenskap av stödjande funktion till
arbetstagaren som människa låter arbetsplatsen individen skapa sig ett socialt nätverk.
Detta nätverk har inte en funktionell uppgift med syftet att underlätta arbetet som
aktivitet utan värdet blir snarare en social faktor bortkopplad från själva aktiviteten. Det
sociala nätverket har således i uppgift att finnas till, lyssna, ta del av vardagen, berätta
och roa. Man kan helt enkelt kalla det en vänskapsfunktion. Att få fungera som enskild
individ, även på arbetsplatsen, underlättas av den identitetsskapande funktion
arbetsplatsen innehar. Att tillhöra en arbetsplats förmedlar vissa koder som gör att man
automatiskt förstärker sin yrkesidentitet. Arbetsplatsens betydelse utgörs därför av det
faktum att platsen inte enbart stöder individen som arbetstagare utan även som
människa.
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Inledningsvis ställdes frågan huruvida värden bör överföras från en traditionell
arbetsplats till ett mera virtuellt sätt att utföra arbetet på och i så fall vilka värden. I
enlighet med resultaten från denna studie kan vi besvara frågan med att det finns värden
hos den traditionella arbetsplatsen som borde tas i beaktande när man utformar nya
miljöer för arbete. Dessa värden grundar sig på det som ovan diskuterades, den
traditionella arbetsplatsens synlighet och möjlighet till kontrastering samt på den
traditionella arbetsplatsens yrkesmässiga och sociala stöd38. När man utformar virtuella
arbetsplatser bör det exempelvis beaktas att en strävan efter att frångå platsens
begränsningar vanligtvis medför en minskad synlighet av aktiviteten, de fysiska
attributen och aktören. Att besitta förmågan att kunna synliggöra sitt arbete, sin insats
och sig själv som arbetstagare leder dock till att arbetet får en bättre förståelse och
acceptans såväl hos arbetstagaren som hos övriga parter. När man utformar virtuella
arbetsplatser blir det därför väsentligt att kunna säkerställa att arbetet synliggörs och på
det viset accentueras och lyfts fram. En strävan efter att frångå platsens begränsningar
borde därför innebära att arbetet som aktivitet betonas framom arbetet som plats.
Aktiviteten arbete borde således vara viktigare än den plats som aktiviteten sker på. Det
är det virtuella arbetets grundtanke. Det virtuella rummet bör emellertid ge individen
och hans prestation en möjlighet att synas. Först då kan även det virtuella rummet bli ett
rum och en plats för arbete ur såväl den enskilda individen som ur samhällets
perspektiv.
Förutom möjligheten att genom platsen synliggöra sig själv och sin insats bör det även
beaktas att det är viktigt att genom platsen kunna kontrastera de olika skeenden som ens
liv innehåller. Vid ett lyckat distansarbete borde arbetstagaren ha möjlighet att utföra
arbetet under sådana förhållanden att arbetet inte sammanblandas med det övriga livet.
En sammanblandning av fritidens och arbetets attribut kan dels leda till att arbetet störs
av fritidens särmärken, men en sammanblandning kan även leda till att fritiden på grund
av arbetets intrång inte uppmärksammas eller värdesätts. Kontrasteringen mot det
övriga livet samt det att arbetsplatsen tillåtas sticka ut som en enskild plats skild från
hemmet gör att den tidigare diskuterade synligheten stärks. Genom kontrasteringen
framträder gränserna mellan sfärer mera tydligt och arbetets unika drag blir skarpare. En
ökad synlighet gör att det konkreta handlandet följer medvetenheten om platsens
innehåll, t.ex. privata samtal och besök görs inte till platsen för arbetsutövande
samtidigt som yrkesrelaterade samtal inte gör intrång i fritidens sfär.
Många av de stödtjänster och den hjälp som arbetstagaren nämner som nödvändiga för
att kunna utföra ett effektivt arbete visar sig de facto vara mera knutna till arbetet som
plats än arbetet som aktivitet. Vid övergången till ett virtuellt arbete bör det därför
beaktas att medan arbetet byter plats stannar stödtjänsterna vanligtvis kvar.
Stödtjänsterna visar sig således vara relativt platsspecifika. Utan en fysisk anknytning
till en traditionell arbetsplats försämras eller försvagas dessutom ofta utrustningen i
arbetet. Den virtuella arbetsplatsen bör jämställas med en traditionell arbetsplats i det
hänseendet att utrustningen, stödtjänsterna och platsen bör vara jämförbara på bägge
platser. Exempelvis utrustning och hjälp bör vara anknutna till arbetet och inte till
platsen. Det får inte redan vid utformningen av platsen för distansarbete framkomma att
platsen är mindre värd och påkostad än vad en traditionell arbetsplats är. Om platsens
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Mera praktiska och konkreta förslag på hur dessa värden kan ta sig uttryck i ett virtuellt
arbetsförhållande återfinns på sid 119 i reflektioner kring studiens bidrag till praktikern.
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utrustning inte markeras blir det även svårare för samhället att uppleva platsen som
arbetsplats, med den bristande legitimitet för arbetet och dess aktör som en dylik
misstänksamhet medför.
Den traditionella arbetsplatsen visar sig ha en viktig social funktion i våra liv. Utan
platsen känner sig distansarbetaren många gånger ensam och utanför. Vid ett virtuellt
arbete borde därför arbetstagaren starkare kunna integreras i en social gemenskap. Att
höra samman med ett företag borde inte vara synonymt med att befinna sig på en
specifik plats och mötet mellan människor får inte enbart ha en yrkesmässig funktion.
Det bör även beaktas att den traditionella arbetsplatsen föder en känsla av trygghet hos
arbetstagaren. Tryggheten grundar sig på att förflyttningen från hemmet till
arbetsplatsen representerar det samhälliga föredömet. För att kunna förmedla denna
känsla även till distansarbetaren bör en förändring ske på samhällsnivå, där attityden till
distansarbetet bör bli mera godkännande. Ur studien har emellertid noterats att attityder
till distansarbetet främst är ett resultat av attityder till platsen. Här kommer vi åter fram
till att synligheten innehar en viktig funktion. Synligheten av platsen föder en ökad
medvetenhet av platsen och dess innehåll, vilket i sin tur leder till att attityder till arbete
utanför den traditionella arbetsplatsen förändras eller förstärks.
Att den traditionella arbetsplatsen har konstaterats vara av betydelse för den enskilda
arbetstagaren innebär inte att det gränslösa ses som något man bör undvika. Relph
(1976) skriver att en känsla av ångest när betydande platser försvinner endast är ett
tecken på sentimentalitet och inte får överskugga de fördelar som kan förknippas med
det nya39. Många distansarbetare trivs med sina gränslösa arbetsplatser och vi får inte
glömma bort att för dem har även dessa arbetsplatser en betydelse. Den gränslösa
arbetsplatsen kan existera och kommer högst troligen att i framtiden vara ett alternativ
till dagens traditionella arbetsplats. I och med att den traditionella arbetsplatsen i denna
studie har konstaterats vara betydelsefull kan den gränslösa arbetsplatsen dock formas i
enlighet med vad som upplevs som väsentligt för en arbetsplats och för en plats i
allmänhet. När platsen får en mera gränslös karaktär bör kanske dessa värden konkret
uttryckas annorlunda, men den övergripande förståelsen för vad som skapar betydelse
på platsen bör finnas även vid utformningen av mera gränslösa arbetsplatser.

5.1 Reflektioner kring uppnått syfte
Avhandlingens syfte var att förstå arbetsplatsens betydelse, sedd ur arbetstagarens
perspektiv. Denna förståelse skapades utgående från arbetstagarens uppfattningar om
sin arbetsplats och dess blotta existens. Samtidigt bildade dessa uppfattningar en bas för
vidare sökning inom den tvärvetenskapliga diskussionen efter teorier och diskussioner
som kunde förklara eller belysa de uppfattningar arbetstagarna har kring betydelsen av
arbetsplatsen. Detta trots att varken teorierna eller diskussionerna ursprungligen varit
avsedda för att behandla platsen som ett specifikt begrepp. Teorins roll har därför enligt
Andersen et al. (1995) blivit att förmedla begrepp och modeller med vilka man kan
fånga och underlätta en mera distinkt tolkning av observationer gjorda i empirin.
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Fördelarna på individnivå med distansarbete kan exempelvis ses som ökad autonomi, större flexibilitet,
färre avbrott i arbetet, frånvaro av konflikter på arbetsplatsen, bättre balans mellan arbete och familj eller
minskad stress (Kurland & Bailey, 2000; Mann, Varey & Button, 2000).
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Arbetstagarna i denna studie uppfattar att betydelsen av deras arbetsplats främst utgörs
av fyra separata sakförhållanden, trots att dessa i viss mån överlappar varandra. Den
traditionella arbetsplatsen är betydelsefull eftersom den (1) legitimerar den aktivitet
som utförs på platsen och på så sätt ger den ett värde och en acceptans. Arbetsplatsen
(2) hjälper även både arbetstagaren och hans omgivning att göra en distinktion mellan
arbete och fritid. Platsen får en avgränsande funktion. Betydelsen av arbetsplatsen kan
även ses som ett resultat av (3) det stöd för arbetet som aktivitet som platsen ger. Detta
genom att platsen erbjuder en koncentration av hjälp, stöd, utrustning, material,
kunskap, information och utrymme samtidigt som den möjliggör en visuell
presentation. Den sista uppfattningen arbetstagarna hade gällande betydelsen av deras
arbetsplats var att den (4) stöder dem som människa. Platsen gör det lättare för
arbetstagaren att förmedla sin identitet, sociala behov tillfredsställs och platsen
förmedlar känslor av trygghet och tillhörighet. Med tanke på de uppfattningar
arbetstagarna i denna studie har förmedlat och den förståelse kring arbetsplatsens
betydelse som kan skapas i enlighet med dessa uppfattningar upplever jag att studiens
syfte har uppnåtts.
Till studiens syfte hörde även att utgående från studiens empiriska resultat kunna se en
koppling mellan arbetsplatsens betydelse och vetenskapliga diskussioner inom olika
discipliner. Dessa teorier och diskussioner har ursprungligen inte uppstått i syfte att
diskutera platsen och dess betydelse, men gör det de facto i skenet av studiens empiriska
resultat. I denna studie har tidigare forskning presenterats för att belysa och verifiera
empiriska resultat, samtidigt som generaliserbarheten har ökat i och med att studiens
tankegångar även har behandlats inom forskning med andra perspektiv. Samtidigt kan
man få in en ny dimension i tidigare forskning eftersom den kanske inte tidigare använts
i anknytning till platsbegreppet. Ett exempel på detta är att platsen kan ses som en
determinant för huruvida en aktivitet kan klassificeras som arbete eller ej. Detta har inte
tidigare framkommit i arbetsforskningen och diskuteras närmare på sidan 117.
En vidare förståelse för varför arbetsplatsen kan ses som legitimerare av aktiviteten
arbete kan fås i forskning och diskussioner som berör det faktum att likhet ökar
legitimitet (se exempelvis Canter, 1977; Westfall, 1997; Elsbach, 1994; Zerubavel,
1997). Den samhälleliga syn som skulle krävas för att betrakta arbete utanför en
traditionell arbetsplats som äkta arbete befinner sig i ett brytningsskede. Man är
medveten om att fenomenet distansarbete existerar, men steget till att se det som
likvärdigt med ett traditionellt kontorsarbete är inte taget. Om detta steg kommer att tas
beror på den omfattning som detta nya gränslösa arbete kommer att få. Arbete utanför
det traditionella kontoret, och då främst distansarbete, har inte haft den genomslagskraft
som förutspåddes, antalet distansarbetare ökar långsamt. Detta gäller emellertid främst
den typ av distansarbete där merparten av lönearbetet sker hemifrån. Om man däremot
avser den typ av arbete där arbete hemifrån sker någon dag i veckan, kvällstid eller mera
sporadiskt så ökar denna form av arbete (Pekkola, 2002:69). Samtidigt kommer det nya
gränslösa arbetet inte att utökas om arbetstagarna inte själva upplever det som värdefullt
och accepterat. Detta blir en ägget – höna problematik40 eftersom valet här blir vad som
bör leda till vad. En ökad förekomst av distansarbete ökar acceptansen av arbetsformen i
40
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och med att medvetenheten ute i samhället ökar, men distansarbete ökar inte i
omfattning om det inte ses som acceptabelt.
Att arbeta hemifrån är ju i och för sig inget nytt fenomen. Charles Handy (1995)
beskriver sin uppväxt på Irlands landsbygd:
”I hardly knew anyone, as I recall, who went out to work. They lived above the shop they
owned, beside the school they taught in, on their farm, above their surgery, next door to the
church if they were a priest, or in the same house as their office if a solicitor. Works and life
were intertwined. There was one life, not two; one community for each, not two. They were
their own men and women, not someone else’s role occupants. Villages then were places
where people lived not just slept at night or relaxed on Sunday”. (Handy, 1995)

Detsamma kan sägas om min uppväxt i Östra Korsholm i Finland. Mattfolk bodde i
rummet bredvid sin butik, Anita hade sitt postkontor i ett rum i sitt hus och Sixten gick
genom sitt vardagsrum och så var han bankdirektör. Dessa personer var inte
distansarbetare i den bemärkelse vi idag ger distansarbete och samtidigt hade de alla
yrken där de fick sina sociala behov uppfyllda. Inte desto mindre arbetade de och levde
på en och samma plats. Med detta kan vi se att vårt sätt att arbeta går i vågor, ibland kan
likhetstecken sättas mellan arbetsplats och hemmet, medan hemmet och arbetsplatsen
ibland ses som varandras motsatser. Åberg (1990:311) påpekar att en
samhällsförändring även innebär en förändring av människorna på så vis att deras syn
på samhället, på sig själva och på andra människor påverkas av den tid de lever i41.
Eriksson (1998:9) tolkar i samband med arbetets betydelse detta som att en drastisk
förändring på arbetsmarknaden även påverkar den betydelse människor ger åt sitt
arbete. Beträffande arbetsplatsen kan det tolkas som att en förändring av arbetsplatsen
ute i samhället påverkar den syn vi har på arbetsplatsen, på dess betydelse och på oss
själva och på andra i rollen som arbetstagare. Vi är eventuellt idag på väg uppför vågen,
där vågens topp utgör en förnyad acceptans av hemmet som arbetsplats. Om detta sker
kommer den traditionella arbetsplatsens betydelse som legitimitetsskapande faktor att
försvinna (åtminstone när det gäller kontorsarbete), det kanske till och med ses som
omodernt och tråkigt att arbeta traditionellt. Det blir då gränslösheten som står för
likheten.
Denna vågrörelse kan även ses i den enskilda individens liv. Arbetsplatsen har olika
betydelse beroende på den fas man befinner sig i som arbetstagare och människa. Såsom
denna studie indikerar, men emellertid inte generellt kan bevisa, tenderar personer med
kortare arbetserfarenhet att ha ett större behov av den traditionella arbetsplatsen som
legitimitetsskapande faktor. På samma sätt kan man tänka sig att arbete utan
begränsning av den traditionella platsen skulle passa bättre under turbulenta perioder i
ens liv, t.ex. under åren med småbarn när det finns många tider att passa och pussla
ihop. Men denna studie har även visat att en arbetande mor med småbarn värdesätter
den traditionella arbetsplatsen med dess lugn och ro. Dessutom framkommer i studien
att det inte enbart är fråga om en vågrörelse i den enskilda individens liv utan att vissa
personer även ständigt simmar tryggt i vågdalen medan andra gärna surfar på vågens
topp.
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Mattfolk, Anita och Sixten hade alla yrken där deras arbete som aktivitet inte kunde
ifrågasättas eftersom deras arbete som aktivitet var synligt för andra trots att det
utfördes hemma. De är därför kanske inte relevanta exempel på diskussionen om
arbetsplatsen som legitimitetsskapande faktor. Däremot skulle de kanske ha haft ett
behov av arbetsplatsen som avgränsare av sin tid. Förståelsen för arbetsplatsens
betydelse som avgränsare av tid kan utökas genom att man kompletterar förståelsen med
de sfärteorier där arbetstagarna ses som resenärer mellan två separata sfärer,
arbetsplatsen och hemmet. Resandet mellan två sfärer beskrivs av Zerubavel (i NippertEng, 1995:107) som att antingen integrera eller separera sina liv, Simmel (i NippertEng, 1995) ser det som att resa över broar, medan Campbell Clark (2000) ser det som
att krossa gränsen mellan två länder. Alla avser de dock förmågan att kunna särskilja
(eller kombinera) två aktiviteter eller två sfärer på ett sätt som tillåter människan att
uppnå en jämvikt som för henne känns tillfredsställande. Gränsöverskridandet
underlättas med hjälp av en mängd attribut, allt från arbetskläder och bilresor till
telefonsamtal, nycklar och fotografier (Nippert-Eng, 1995). Dessa attribut har varit
föremål för forskning och kan således även belysa arbetsplatsen och dess avgränsande
funktion.
Den tredje uppfattningen av betydelse som arbetstagarna förmedlar är att arbetsplatsen
utgör ett stöd för deras arbete som aktivitet. För att utöka denna förståelse kan vi se på
andra studier där arbetsplatsen som plats förändrats och vilka innebörder detta lett till.
Ett stort fält är här den litteratur som uppkom i och med industrialismen då
förändringarna på organisations-, samhälls- och individnivå var stora. Ett annat exempel
på motsvarande förändringar av senare datum kan ses i organisationer där en
datorisering av arbetsuppgiften skett (ex. Zuboff, 1989) eller där arbetet varit föremål
för annan automatisering (ex. Hirschheim, 1985). Övriga studier av intresse kunde
beröra arbetsplatser där designen har förändrats, t.ex. i samband med övergången till
landskapskontor (ex. Brennan, Chugh & Kline, 2002). Ett sätt vore även att se på
studier som visar ursprungskällan och/eller typen av hjälp en arbetstagare använder sig
av, d.v.s. någon typ av hjälpnätverk. Den sistnämnda typen av undersökningar har inte
kunnat hittas, vilket medför att det antingen krävs en fortsatt sökning eller en fortsatt
forskning. Ett område där platsen behandlats såväl direkt som indirekt är
kunskapsgenerering och kunskapsspridning. Bland annat den litteratur som berör tyst
kunskap kan belysa tankegångarna kring platsen och dess betydelse. Det sista specifika
område som tas upp inom denna uppfattning av betydelse är behovet av att synas. Här
har fenomenet tidigare diskuterats under namnet ”out-of-sight, out-of-mind” –
syndromet. Dessa teorier kan ses som psykologiska teorier i en mera arbetsspecifikt
funktionell form.
Att arbetsplatsen stöder arbetstagaren som människa har även upplevts som
betydelsefullt av arbetstagarna i denna studie. Här kan bland annat skapandet och
upprätthållandet av vår identitet ses som ett område som kan användas i syfte att erhålla
en mera synergistisk förståelse av platsen och dess betydelse. Vi kan se identiteten som
en kollektiv egenskap i den bemärkelsen att den bör ses av andra för att kunna skapas,
bevaras och uppskattas och att den tar näring från och påverkas av en samverkan med
andra personer. Dessutom kan en gruppidentitet, att man är något i ett större
sammanhang, av många personer upplevas som eftersträvansvärd. Detta påverkar den
tillhörighet och trygghet man upplever som människa. Förståelsen för att den
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traditionella arbetsplatsen förmedlar en känsla av tillhörighet och trygghet kan belysas
med studier kring exempelvis personalisering (t.ex. i Wells, 2000; Wells & Thelen,
2002) och symbolism (ex. Berg & Kreiner, 1990) samtidigt som en diskussion kring
arbetets grundläggande betydelse och värdering kan belysa platsens plats i
sammanhanget. Att arbetsplatsen stöder arbetstagaren som människa kan även förklaras
med social teori som övergripande teori. Här tar man fasta på vårt mänskliga behov av
sociala kontakter och vad det kan innebära att stå utanför denna sociala gemenskap. Här
kan exempel på relaterade teorier och vetenskapliga diskussioner erhållas från ett stort
tvärvetenskapligt område, som omfattar allt från fysiska åkommor inom medicin till
psykiska åkommor inom psykologin samt även problem med den sociala delen av vårt
liv som familjen, vänner, samhälle etc., ämnesområden som berörs inom sociologin. Ett
område för forskning som uppstått under det senaste årtiondet och som kunde vara värt
att närmare betrakta är den relation som uppstår i cyberrymden, t.ex. ”på chatten” via
Internet.
Genom att ge exempel på var man kan finna vetenskapliga diskussioner som kan belysa
arbetsplatsens betydelse anser jag mig ha uppfyllt även den senare delen av mitt syfte
med detta arbete. Den förståelse för arbetsplatsen som plats som denna studie genererar,
utvinns ur de uppfattningar arbetstagare har om sin arbetsplats och belyses av teorier
och vetenskapliga diskussioner kring relaterade ämnen presenterade i anknytning till de
empiriska resultaten .

5.2 Reflektioner kring studiens bidrag
Det är i vetenskapliga sammanhang sällan skäl att försöka uppnå studiens syfte om
studien inte kan bidra till att den teoretiska diskussionen framskrider eller till att
studiens resultat används med målet att åstadkomma förbättringar i vårt samhälle, vårt
näringsliv och för dess individer. Larsson (1994) påpekar att en kvalitativ studie som
beskriver en företeelse på det sätt som folk i allmänhet ser den framstår som poänglös.
Istället bör man eftersträva en studie där resultatet kan tillämpas i människors tankesätt.
En lyckad studie resulterar i nya sätt att se på verkligheten, nya kategorier för tänkandet,
nya begrepp, något som gör det orimliga rimligt. Johansson Lindfors använder
begreppet ’studiens praktiska tillämpbarhet’ (1993:168), vars sanna mening kan
avgöras först efter att andra individer, grupper av individer, organisationer etc. än de
som teorin är utvecklad för, tar den till sig och använder den för att bättre förstå
och/eller hantera sin verklighet. Studiens bidrag kan ses ur såväl ett vetenskapligt som
ett vardagligt perspektiv i den mån dessa inte sammanfaller.

Studiens bidrag till den teoretiska diskussionen kring plats
För en forskare med intresse för arbetsplatsen och dess betydelse som plats kan
ursprungsverken av Canter (1977) och Relph (1976) som övergripande teori vid
skapandet av förförståelse väl fylla sin funktion. Detta uttalande kan göras efter att de
uppfattningar arbetstagarna i denna studie gett arbetsplatsen och dess betydelse jämförts
med Canters och Relphs generella platsteorier och funnits liktydiga. Att i efterhand
reflektera kring de tankar om arbetsplatsens betydelse, vilka denna studie kommit fram
till, leder till att man kan indela dem i en aktivitet (möjliggör arbete), en uppfattning

116

(legitimerar) och en fysisk aspekt (avgränsar tiden, möjliggör arbete). Samtidigt har
arbetsplatsen en betydelse av identitetskapande faktor, den ger trygghet och tillhörighet
och fyller våra sociala behov. Dessa betydelser kan tillföras samtliga dimensioner
eftersom exempelvis individens identiteten påverkas av den uppfattning man har om
den plats individen befinner sig på och identiteten bör kunna ses av andra. Identitet kan
även skapas genom att man tillåts personalisera sin plats med hjälp av föremål, något
som kräver en fysisk plats. Jag anser dock att Canter och Relph förklarar fenomenet på
ett övergripande sätt, men någon känsla för den vardagliga platsen är svår att få ur deras
teorier. Teorierna uttrycker inte heller specifikt platsens betydelse utan den kan endast i
efterhand grupperas enligt deras allmänna termer, man kan så att säga inte gå i motsatt
riktning och säga något om betydelsen utgående från deras begrepp. Med detta kan man
se att det ligger ett värde i denna studie kring arbetsplatsen, både som specifik som
generell plats, eftersom den kan bidra med en större förståelse kring en plats och dess
betydelse än den ursprungliga förståelse som man finner i Canters och Relphs generella
platsteorier.
Gustafson (2001) har specifikt uttalat sig om platsens betydelse. Även här kan man se
stora likheter med hans modell, med huvudindelningarna individen, andra människor
och miljön, och de uppfattningar kring arbetsplatsens betydelse som framkommer i min
studie. Vi kan utgående från studiens resultat rita upp en tredelad modell, liknande
Gustafsons, med huvudgrupperingarna arbetstagaren, andra människor och
arbetsplatsen. Många av arbetstagarnas uppfattningar kan sättas in i den modell dessa
huvudgrupperingar bildar i enlighet med det som tidigare diskuterades på sidorna 20-21.
Genom att bekanta sig med Gustafsons modell kan man även uppfatta betydelser av en
arbetsplats som plats, vilka informanterna i min studie inte gett. Exempel på dylika
betydelser är att Gustafsons modell påvisar att platsens betydelse skapas av att platsen
innefattar en historia eller en dåtid, att man besitter en kunskap om platsen eller denna
dåtid eller att man förknippar vissa traditioner med en specifik plats. Detta har inte
informanterna i min studie specifikt berört i sina berättelser. Man kan konstatera att inte
heller Gustafsons modell kring platsers betydelse kan erbjuda samma förståelse för
betydelsen av arbetsplatsen som plats som denna studie erbjuder. Man kan så att säga
endast se likheterna om man redan känner till studiens resultat. Resultaten kan inte ges
enbart genom att man betraktar modellen. Om man studerar Gustafsons modell och ser
på de teorier han baserar sig på när han förespråkar att hans modell kunde användas
generellt42 så är även en del teorier väldigt långt från den förståelse min modell ger.
Man kan av allt att döma ta nästan vilken platsmodell som helst och strukturera
resultatet enligt den, men man kan aldrig få förståelsen för två modeller att sammanfalla
trots samma strukturering. En modell säger aldrig något utan den kontext den är skapad
i. Min och Gustafsons studie har skett i olika kontexter. Gustafsons modell har delvis
använts med inriktning på rörlighet och platsen representeras av individens boningsort.
Platsen i min studie utgörs av en arbetsplats. Det visar sig att arbetsplatsen för en del
informanter visserligen sammanfaller med deras boplats, men med boningsort avser
Gustafson städer, regioner och land. För en äkta förståelse behövs således en
noggrannare undersökning av den subjektiva verklighet som modellen baserar sig på. I
denna studie har grundregeln varit att empirin skall styra den uppfattning av
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Gustafson faller tillbaka på Jaaksons (1986) och Kalternborns (1997) studier av betydelsen hos
fritidsstugor samt Sixsmiths (1986; se Sixsmith 1995) studie av hemmets betydelse när han påvisar
generella drag hos sin studie kring platsers betydelse
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arbetsplatsens betydelse som skapas i detta arbete. En betydande uppgift för de tidigare
platsmodellernas blir emellertid att dels ingå i forskarens förförståelse, där de indikerar
centrala frågeställningar som kan användas vid insamling av empiri och dels till
teoretisk sampling där uppgiften blir att verifiera eller belysa resultat som framkommit i
studien. På så sätt kan generaliseringen av resultaten anses öka ifall samma resultat även
framkommit i övriga studier. Samtidigt bör man emellertid vara försiktig med att sätta
för stort värde vid att resultaten på detta sätt kan verifieras, eftersom det kan vara ett
tecken på att resultaten tillför föga till den vetenskapliga diskussionen eller att resultaten
är så generella att de är tillämpbara överallt och ingenstans.

Studiens bidrag till den teoretiska diskussionen kring arbete
Vid diskussioner kring arbete – icke arbete har nödvändigheten, ansträngningen,
målinriktningen och lönen ofta varit det som gett en aktivitet karaktären arbete. Detta
diskuterades i kapitel 2.2.1 där det även framkom att aktiviteten måste sättas in i en
samhällelig kontext för att man bättre skall förstå den uppdelning i arbete eller nöje vi
medvetet eller omedvetet gör. Det som denna studie vill tillföra arbetsdiskussionen är
att även den plats aktiviteten utförs på blir en determinant för arbete – icke arbete.
Distansarbetande kvinnor i Hulténs studie (2000) menar att arbete kan definieras på ett
sådant sätt att det antas att man arbetar när man befinner sig på en arbetsplats utanför
hemmet. Som exempel nämner kvinnorna att när man på en traditionell arbetsplats gör
något annat, såsom ringer privatsamtal eller talar med arbetskamraterna om privata ting,
blir det inte ifrågasatt om aktiviteten arbete utförs eller inte. När dessa kvinnor utför den
egentliga aktiviteten arbete hemma, tillskrivs deras sysslor emellertid privatsfären.
Hultén drar således slutsatsen att de sysslor som utförs på en arbetsplats anses vara
arbete och de sysslor som utförs i hemmet hänförs till något annat – ibland fritid, ibland
omsorg och ibland oavlönat arbete (2000:165). Detta skulle innebära att aktiviteten
överhuvudtaget inte tas i beaktande utan enbart platsen den sker på. Även i denna studie
framkommer att arbete i högre grad ses som Arbete om det utförs på en traditionell
arbetsplats.
Om man ser på hur aktiviteten arbetet inom distansarbetet idag presenteras exempelvis i
media, är det tydligt att man ofta betonar platsen (eller snarare avsaknaden av
arbetsplats), d.v.s. möjligheten att arbeta var som helst. Denna studie kan endast
spekulera i huruvida denna betoning av platsen påverkar vårt sätt att se aktiviteten som
äkta arbete eller inte. Urvalet av de tidningsannonser som presenteras i bilaga 6 har inte
följt ett urvalsförfarande som är brukligt vid vetenskapliga studier43, eftersom det är
utanför studiens egentliga syfte. Jag vill istället presentera ett alternativt sätt att tänka
kring det faktum många distansarbetare beskriver, att de upplever det som mera värt
både av dem själva och av samhället att utföra aktiviteten arbete på en traditionell
arbetsplats än utanför dess traditionellt fysiska gränser. Även här blir den samhälleliga
kontexten framträdande. I den syn på arbetsplatsen som presenterades på sid 21 ”en
fysisk plats, innehållande fysiska attribut där ett arbete, som är överensstämmande med
den individuella eller samhälleliga tanken kring aktiviteten arbete, utförs av en eller
flera individer”, visar sig den samhälleliga tanken bli ett centralt begrepp. Om denna
inte finns är påståendet inte längre gångbart som utpekande av arbetsplats. En
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Jag har helt enkelt utan medvetet sökande enbart samlat på mig annonser jag mött under årens lopp i de
tidskrifter jag råkat läsa.

118

arbetsplats finns då endast på individnivå, men ur ett samhälleligt perspektiv
representerar platsen inte en arbetsplats trots att aktiviteten arbete där utförs. Detta är en
synpunkt på arbete som sällan uttalas, nämligen att platsen skulle vara viktig vid
bestämningen av arbete. Kanske kommer denna diskussion att bli livligare i och med att
alternativ till en traditionell arbetsplats blir vanligare. Denna studie av arbetsplatsens
betydelse kan ses som ett exempel på en dylik diskussion.

Studiens bidrag till den teoretiska diskussionen kring arbetsplats
Jag anser att min undersökning fyller två funktioner, en vetenskaplig och en praktisk
funktion. Mitt vetenskapliga bidrag är i form av grundforskning kring ämnet arbetsplats.
Eftersom arbetsplatsen tidigare har behandlats som en näst intill självklarhet inom den
vetenskapliga forskningen kring fysisk arbetsplats, kan denna studie utöka förståelsen
för arbetsplatsen som ett enskilt koncept, som kan och bör tas i beaktande.
Arbetsplatsen och dess betydelse är något som de flesta av oss tar för givet, vilket gör
det svårt för oss att reflektera över vilken betydelse den egentligen har. Eftersom min
studie, i fenomenografisk anda, syftar till att påvisa en variation av uppfattningar ger
detta en bättre förståelse för hur andra uppfattar sin arbetsplats. Habermas (1972:61)
understryker att kritisk reflektion över de antaganden som man har i sin verksamhet kan
leda till att man upphör att ta antagandena för givna – att det är objektivt fastslagna
sanningar. Kanske ökar vårt intresse för arbetsplatsens existens om och när vi upptäcker
att arbetstagare kan se på sin arbetsplats på många olika sätt. Arbetsplatsens betydelse
blir inte längre självklar för oss. Inom företagsekonomisk forskning blir studiens bidrag
att ta ifrån arbetsplatsen det skimmer av självklarhet som den vanligtvis omgetts med i
tidigare forskning. På samma gång utgör den en bas för fortsatta studier när
självklarheten transformeras till ett behov av att öka sin medvetenhet om inte enbart
arbetet som aktivitet utan även om arbetet som plats.
Trots att forskningen kring distansarbete i hög grad berör platsen eller snarare
avsaknaden av platsen, har platsen även här behandlats som en fysisk punkt utan en
vidare betydelse (Gillespie & Feng, 1994; Pekkola 2002:35-36). Genom att ge platsen
en betydelse kan distansarbetet även utformas för att bättre motsvara de betydelser en
arbetstagare söker hos en plats. Vid dylika studier kan denna studie fungera som allmän
referensram för arbetsplatsen och dess betydelse.
Utan företagsekonomiska förtecken kan denna studie även användas tvärvetenskapligt
eftersom arbetsplatsen är ett område som frekvent berörs inom exempelvis den
psykologiska och sociologiska disciplinen. Inom övriga vetenskapliga discipliner där
platsen är ett föremål för forskning kan även denna studie användas som generell
referensram. Vid en jämförelse med andra studier, exempelvis Gustafson (2001) och
Sixsmith (1995), kring platsers betydelse ser man att liknande faktorer även
framkommer i deras undersökningar. Detta påvisar att den förståelse som kan skapas ur
denna studie gällande arbetsplatsen som plats även kan användas som en mera generell
förståelse vid studier av andra typer av platser. Detta är ett faktum som även Gustafson
(2001) påpekar när han säger att empiriska studier, trots att de undersöker en specifik
plats, inte behöver begränsa sig till det specifika utan kan bidra till en mera allmän
diskussion kring betydelsen av en plats i vårt moderna samhälle. Vid deduktiva studier
kan dessa teorier vara grund för dithörande hypotesgenerering. Eftersom det medvetna
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arbetssättet i denna studie inledningsvis var långt induktivt eftersträvades en kontakt
med empirin utan inblandning av existerande teorier. Detta kan förespråkas vid varje ny
kontakt med en specifik plats där förståelsen måste få skapas utgående från empirins
uppfattningar om den generella teorins värde. Under studiens gång har emellertid
teorierna fått belysa, exemplifiera och verifiera de empiriska resultaten och
undersökningen har då även fått en mera abduktiv karaktär. Vid fortsatt forskning där
den specifika platsen redan uppmärksammats och behandlats och där syftet nu blir att
utöka denna förståelse på djupet istället för på bredden, kan dessa teorier dock fylla en
viktig funktion.
En upptäckt av att arbetsplatsen existerar som enskilt fenomen och att dess betydelse
kan verbaliseras ökar förhoppningsvis intresset för fortsatt forskning inom ämnet och
även en mera målmedveten pragmatisk satsning på att utveckla för arbetstagaren
positiva arbetsmiljöer.

Studiens bidrag till praktikern
Resultatet av min studie kan även användas på en pragmatisk nivå. Att förstå på vilket
sätt arbetstagaren uppfattar sin arbetsplats som betydelsefull är av vikt såväl vid
utformningen av virtuella arbetsmiljöer utanför organisationen som vid utformningen av
traditionella arbetsmiljöer inom organisationens fysiska gränser. Vid arbete utan en
fysiskt traditionell arbetsplats kan studien ge indikationer på vilka värden som borde
transformeras från det gamla till det nya sättet att arbeta. Ett exempel är den genererade
förståelse studien ger för hur den traditionella arbetsplatsen ger arbetstagaren möjlighet
att synas och utveckla sin personlighet. Detta kunde i en konkret arbetssituation på
distans uppmärksammas genom att distansarbetare på ett mera naturligt sätt integreras
även på den traditionella arbetsplatsen, eller genom att utforma en medvetenhet där
synligheten inte enbart behöver förknippas med en visuell synlighet. Utanför den
traditionella arbetsplatsen blir det arbetsgivarens uppgift att se till att även
distansarbetaren kan identifieras med företaget i fråga. För att kunna förknippas med en
arbetsplats eller snarare ett företag vid en avsaknad av traditionell arbetsplats vore det
viktigt att via andra synliga medel, exempelvis logo på kläder och bil, kunna belysa sin
tillhörighet som arbetstagare.
Den bristande legitimitet som arbetstagare utanför den traditionella arbetsplatsen
upplever, har främst att göra med att de inte följer det mönster som är vanligt inom vårt
arbetsliv idag. De går inte iväg till arbetet för att arbeta och därmed ifrågasätter vi om
distansarbetarna anstränger sig tillräckligt för att deras roll som äkta arbetstagare skall
rättfärdigas. För tillfället kan man se en ganska tydlig betoning av platsen (märk väl inte
arbetsplatsen) när det gäller distansarbetet. Betoningen vid distansarbete, t.ex. inom
media, borde dock istället ligga på aktiviteten arbete. På så sätt kunde man även vid
lönearbete öka medvetenheten om och förståelsen för hemmet som arbetsplats samtidigt
som distansarbetaren ses som en arbetsutövare. För att öka legitimiteten kunde man
även exempelvis gå ihop med andra företag och skapa gemensamma telestugor och
satellitkontor som skulle medföra att arbetstagarna hade en plats att gå till. Här skulle
arbetet avgränsas och det sociala behovet skulle uppfyllas, samtidigt skulle man ha
möjligheten att erbjuda distansarbetaren bättre utrustning och service. Satellitstugor och
–kontor har ofta prövats lokalt, men sällan med lyckat resultat. Svårigheten har här
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bland annat varit att locka till sig klienter och resurserna för marknadsföring har varit
för små, vilket helt enkelt lett till en låg social medvetenhet i samhället (Aichholzer,
1998). I en tidig utvärdering av grannskapscentraler (Ranhagen et.al. 1985:10) kom man
även fram till att den låga utnyttjandegraden per arbetsplats i snitt, 30-45 % av en heltid,
ledde till att den sociala samvaro som sågs som en fördel med projektet i verkligheten
inte besannades.
Arbetsgivaren borde kunna erbjuda arbetstagaren tillfredsställande utrustning samt även
utöka den tillgång arbetstagaren har till diverse material via sin dator. Speciella
arbetstelefoner med eget nummer borde kunna användas och tiden borde omvärderas
och respekteras. Måttstocken för välutfört arbete får inte endast bli ’tid’ när det
vanligtvis är resultatet i sig som är intressant. Vid en övergång till arbete utanför det
traditionella kontoret borde den informella kontakten jämställas med den formella. Det
informella samtalet borde få större plats i samtalet med en arbetstagare som är placerade
utanför det traditionella kontoret. Det borde bli mera naturligt att ringa om småsaker
eller att ringa för att enbart hålla kontakten. Genom samtalet visar arbetstagaren sitt
intresse för individen och hans arbete. För att underlätta ett informellt
informationsutbyte mellan kollegor kunde fasta tider för fysisk kontakt fastställas. Det
är eventuellt lättare att förmedla information i de situationer där man på förhand vet när
informationsutbytet kommer att ske än i de situationer där man inte vet när nästa fysiska
möte sker. För att befrämja informationsspridningen mellan arbetsplatsen och hemmet
kunde distansarbetaren även tilldelas en kontaktpersoner inom företaget, vars uppgift
vore att förse distansarbetaren med information. Denna kontaktperson kunde öka
distansarbetarens synlighet i företaget eftersom kontaktpersonen i fråga kunde föra
distansarbetarens talan, förmedla hans åsikter och synpunkter samt vittna om hans
existens. Vid arbete utanför den traditionella arbetsplatsen får den ursprungliga
arbetsplatsen ofta en mera underhållande funktion. Syftet med sammankomster för
traditionella arbetstagare och distansarbetare borde inte enbart vara att behandla
arbetsärenden utan man borde även medvetet gå in för att avsätta tid till att enbart
tillfredsställa sina sociala behov. I takt med att teknologin utvecklas kan de sociala
kontakterna till viss mån även utökas genom att virtuella mötesplatser och kaffepauser
arrangeras.
Exemplen på hur den traditionella arbetsplatsens betydelse praktiskt kan bevaras i
vardagen är många och ibland förvånansvärt enkla. Det är många gånger enbart
förståelsen för arbetsplatsens betydelse som krävs. Syfte med denna studie har, trots
ovannämnda förslag på åtgärder, inte varit att ge konkreta förslag till hur den
traditionella arbetsplatsens betydelse praktiskt kan bevaras i vardagen. Studien vill
istället förmedla den förståelse som skall ligga till grund för dessa praktiska
tillvägagångssätt. Detta är studiens bidrag till praktikern.
Lindfors Johansson (1993:168) beklagar att vetenskapliga teorier ofta inte får den
populärvetenskapliga form som skulle underlätta praktisk tillämpning. Detta anser hon
vara ett problem som hela forskarsamhället borde engageras i. Varje forskare borde
överväga att även ge ut sina resultat i en mera lättillgänglig form. Mitt mål under hela
skrivprocessen har varit att åstadkomma ett arbete som kan läsas av såväl praktikern
som akademikern. Tanken är även att senare kunna överföra detta resultat till en form
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som tilltalar en större läsarkrets. På så vis vill jag låta förståelsen ingå i den verklighet
fenomenet de facto existerar och samtidigt öka samhällsnyttan av min arbetsinsats.

Studiens bidrag till den samhällsvetenskapliga metodologin
I detta arbete har ett alternativ till traditionella intervjuer med frågor utarbetats och
målet har varit att kring självklarheter erhålla levande berättelser istället för svar på
färdigt formulerade frågor. Denna intervjuteknik med stimuluskort bygger på att
informanten utgående från intervjukort med abstrakta ord eller bilder skall kunna
formulera egna frågor som han besvarar i enlighet med sin egen livssituation. På så sätt
försöker forskaren minska risken för negativ påverkan samtidigt som man vid en
explorativ intervju har goda möjligheter att få fram det nya, unika och
eftersträvansvärda. Under denna studies gång har tekniken börjat tillämpas även vid
andra typer av undersökningar, samtidigt som den stått som grund för mera
studiespecifika metodutarbetningar. Eftersom metoden är ny återstår likväl att tillämpa
den i varierande undersökningsområden för att kunna se dess användbarhet i mera
generella situationer. Inte desto mindre torde dess övergripande metodologiska
tankegångar vara tillämpbara vid de flesta kvalitativa studier med intervjuer som
insamlingsmetod för empiri.
Jag har i denna studie vid materialinsamlingen använt fenomenografin som
övergripande metod, om än den filosofiska metodologin snarare hänför sig till
fenomenologi. Detta innebär att fenomenografins tillämpning inom företagsekonomisk
forskning utvecklas och exemplifieras, eftersom metoden hittills enbart använts inom ett
fåtal större studier inom denna disciplin. Fenomenografin har ursprungligen utarbetats
inom vetenskapsområdena pedagogik och didaktik och är relativt okänd utanför dessa
områden. Denna studie visar dock på att forskning kring uppfattningar bör ses som
något tvärvetenskapligt (något som även Uljens [1989], påpekar) och att
fenomenografin som metod därför kan tillämpas inom flertalet discipliner. När det
gäller fenomenografin som forskningsmetod har denna studie även gett indikationer på
att metodens bägge perspektiv, första och andra ordningens perspektiv, kan kombineras
för att bättre kunna belysa, generalisera och verifiera empiriska resultat. På detta sätt
kan den objektiva verkligheten kombineras enligt subjektets verklighetsuppfattningar
och en mera fullständig förståelse kring fenomenet kan erhållas. Den verklighet en
studies empiriska resultat beskriver är ofta en ögonblicksbild av det man studerar. I
samband med att den teoretiska förståelsen tillåts samspela med empirin får ögonblicket
en mera varaktig form. Genom att inom fenomenografin betona detta kunde metoden få
en starkare ställning även inom den samhällsvetenskapliga forskningsmetodologin.

5.3 Reflektioner kring fortsatt forskning
Varje separat uppfattning om arbetsplatsens betydelse kan ses som föremål för fortsatt
forskning. Studiens explorativa karaktär lämnar utrymme för en mer noggrann
behandling av de frågor som lyfts fram och kanske inte alltid besvarats. Under studiens
gång har vissa frågor emellertid väckt ett större intresse och jag vill därför här speciellt
betona dem som föremål för fortsatt forskning. Dessa förslag till fortsatt forskning är
paradoxalt nog mera inriktade på den gränslösa arbetsplatsen än på den traditionellt
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fysiska. Även forskning inom detta gränslösa område kan emellertid på ett märkbart sätt
öka förståelsen för vårt traditionella sätt att arbeta. Som nämndes redan i inledningen av
detta arbete belyser det originella det traditionella och vice versa.
För det första framkom ur studien det intressanta faktum att yngre distansarbetare, med
distansarbetet som ett av sina första arbeten, främst omnämnde känslan av att arbeta
hemma, medan distansarbetare med flera år i yrkeslivet betonade sin organisation, sin
produkt och de sysslor de utförde i hemmet som arbetsplats. Att arbetet utfördes utanför
en traditionell arbetsplats var i deras fall inte lika framträdande, medan de yngre
uppehöll sig betydligt längre kring detta förhållande, som de upplevde som en avvikelse
från det normala. Åldern på arbetstagarna kanske här främst kan relateras till deras
verksamma år i arbetslivet. På så sätt har kanske de äldre arbetstagarna hunnit skapa sig
en starkare yrkesidentitet innan de påbörjat sitt arbete utanför arbetsplatsens
traditionella gränser. Detta medför att de inriktar sig på själva aktiviteten istället för på
att legitimera sig själva som utförare av aktiviteten. Dessa tankar kunde utgöra grunden
för en undersökning där syftet är att närmare betrakta relationen mellan känslan av
legitimitet för sitt arbete / sig själv som arbetstagare och den yrkesidentitet man hunnit
skapa under sina verksamma år i arbetslivet. Detta förslag till fortsatt forskning skulle
öka vår förståelse för arbetsplatsens legitimerande funktion.
Arbetsplatsen är även betydelsefull eftersom den avgränsar arbetstagarens tid. I
samband med denna uppfattning diskuterades Zerubavels (i Nippert-Eng, 1995:107)
uppdelning av personer i den integrerande eller den segmenterande typen. Den
segmenterande arbetstagaren tvingas sätta ner mer energi varje gång han mentalt tvingas
att byta sfär mellan arbete och fritid (arbetsplats och hem) t.ex. när han får ett
arbetsrelaterat telefonsamtal hem eller förflyttar sig mellan hemmet och den
traditionella arbetsplatsen. Detta eftersom han upplever arbete och fritid nästan som två
motsatser. För den integrerande arbetstagaren återigen sammansmälter de båda sfärerna
och ansträngningen att byta från arbetsjaget till hemmajaget blir inte så stor. De bägge
identiteterna sammanfaller till stor del och kompletterar varandra. De bägge sfärerna
utgör en naturlig helhet. Det vore här intressant att sammankoppla denna studie med
den betydelse arbetsplatsen som avgränsare av tid har för enskilda arbetstagare. Detta
genom att till exempel se huruvida personer som trivs i gränslösa dimensioner tillhör
den integrerande typen och huruvida den segmenterande typen främst trivs på
traditionella arbetsplatser som hjälper honom att åtskilja arbete och fritid. På så sätt kan
man se att arbetsplatsens betydelse varierar beroende på den typ av arbetstagare man är,
något som eventuellt kan få oss att förstå för vem distansarbete eller traditionellt arbete
lämpar sig bäst. Till detta kunde man även anknyta Nippert-Engs studie (1995) om
vilka hjälpmedel arbetstagare använder sig av för att segmentera och integrera två
sfärer, exempelvis arbetsplatsen och hemmet44.
Arbetsplatsens betydelse att avgränsa tiden och särskilja de olika sfärerna innebär att en
avsaknad av denna traditionella arbetsplats kan leda till svårigheter att bemästra
övergången mellan de olika sfärerna. I de fall där övergången misslyckas kan man
44

Om man både har nycklarna hem och nycklarna till arbetet på samma nyckelknippa är man en
integrerande person. Om man förbjuder familjemedlemmarna att ringa till arbetet är man en
segmenterande person. För att kunna särskilja dessa sfärer kan men exempelvis alltid säga hej och hejdå
när man träder ur en sfär. Att höra på musik i bilen sägs även vara effektivt…
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exempelvis prata om arbetsmani där arbetet blir för lättillgängligt oberoende av sfär.
Detta upplevs inte alltid som ett problem av arbetstagaren själv, utan det framskymtar
som ett problem i och med att familjen och vännerna klagar över detta (Allvin et al.
1998). Ett förslag till fortsatt forskning vore därför att studera familjens syn på den
enskilde arbetstagarens arbete utanför den traditionellt fysiska arbetsplatsen. Här skulle
arbetsplatsens betydelse ses ur ett annat perspektiv, nämligen ur familjens. Tidigare har
betoningen varit på organisationens säkerställande av effektivitet, denna studie betonar
arbetstagarens trivsel och hälsa, medan fortsatt forskning alltså kunde se på samhällets
och då speciellt familjens syn på arbetsplatsen.
En intressant tanke som även har fötts ur denna studie är likheten mellan arbete utan
begränsning av enskild plats och taylorismen, med inslag av Marx’ diskussion kring
begreppet ’alienation’. Arbetsplatsen har en betydelse i och med att den tillför
arbetstagaren en känsla av att man är en del av en större helhet. Denna helhetskänsla fås
av samtal och sinnesintryck som utgör naturliga inslag på en arbetsplats. Att arbeta utan
en fysisk traditionell arbetsplats innebär att enbart den egna arbetsuppgiften och ens
egen arbetssituation utgör den del av helheten man tillåts ta del av. Eftersom
taylorismens kännetecken bl.a. är en uppdelning av arbetet i fragmenterade bitar, där
arbetstagaren endast förväntas sköta sin del utan inblick i processens övriga delar och
där arbetstagarens kompetens upplevs som tillräcklig om den egna, snäva rutinen
behärskas, kan likhetstecken sättas med arbete utanför den traditionella arbetsplatsen.
Marx alienationsbegrepp kan relateras till detta i och med att begreppet beskriver en
situation där arbetarna inte äger sina verktyg, kapitalet och där de är separerade från sin
produkt och inte producerar en helhet utan en liten del och/eller enbart utför en liten
rutinuppgift. Vid närmare eftertanke är det den situation som många gånger skapas när
den traditionella arbetsplatsen lämnas. Dessa tankar kunde närmare förankras i den
uppsjö av litteratur som finns kring taylorismen och Marx’ alienationsbegrepp. Fortsatt
forskning kunde fokusera på huruvida Marx alienationsbegrepp får en förändrad eller
utökad innebörd i och med arbete i gränslösa dimensioner. Om så visar sig vara fallet
accentueras arbetsplatsens betydelse som stimulansskapande faktor samtidigt som den
ökar känslan av tillhörighet till organisationen.
Den sista uppfattningen av arbetsplatsens betydelse, att arbetsplatsen erbjuder ett stöd
för arbetstagaren som människa, är ett område som kanske hittills inte har setts som
tillräckligt seriöst för att utgöra föremål för vetenskaplig forskning. Arbetsplatsen som
nöjesplats är ett område som väl kunde utgöra föremål för en mera vetenskaplig
diskussion. Samtidigt kunde man se på den roll som våra arbetskamrater spelar. Är det
förleden i ordet arbetskamrater, d.v.s. arbete som vanligtvis kännetecknar en relation på
arbetsplatsen, eller är det kanske efterleden kamrat? Hur fördelas de sociala kontakter
en individ har över tiden, d.v.s. arbetstid/fritid? Hur förändras det sociala mönstret om
arbetsplatsen som platsen för socialt umgänge försvinner? Här kunde forskningen kring
arbetslösa personers upplevelser av att förlora sitt arbete (trots att jag vill påstå att det
snarare är de arbetsplatslösa personernas upplevelser av sin förlorade plats) användas.
Arbetsplatsens betydelse har i denna studie närmast undersökts på ett sätt snarlikt det
induktiva, där empirins ställning varit framträdande. Detta hindrar inte att ett mera
deduktivt angreppssätt vore möjligt. Gustafson (2001) anser att hans genererade modell
gällande platsens betydelse kan användas utan en betoning av det specifika. Detta skulle
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innebära att hans modell kunde fungera som utgångspunkt vid en deduktiv behandling
av arbetsplatsens betydelse. Studiens syfte skulle därmed bli att via hypotesgenerering
undersöka om de värden som framkommer i Gustafsons modell även sammanfaller med
de uppfattningar arbetstagaren har gällande betydelser av hans arbetsplats. Med hjälp av
en deduktiv ansats kunde även styrkan i de olika uppfattningarna, som denna studie om
arbetsplatsens betydelse resulterat i, mera generellt mätas. Detta kunde exempelvis ske
genom att man inför begreppet ’place attachment’, d.v.s. styrkan i en betydelse.
Kaltenborn (1997) delar upp begreppet i dels styrkan i den tillgivenhet man känner för
platsen och dels objektet för tillgivenheten, d.v.s. vad på platsen som förorsakar denna
tillgivenhet. Denna studie har främst ämnat att diskutera det sistnämnda, varvid styrkan
i betydelsen således kvarstår.
Slutligen vill jag dela med mig några smått filosofiska tankar kring arbetsplatsen som
måhända kunde utgöra föremål för fortsatt forskning trots att de hos mig ännu är för
diffusa för en klarare formulering. Sixsmith (1995) nämner i slutet av sin studie
gällande hemmets betydelse det faktum att vi ofta anser att varje människa endast har ett
hem. Hennes studie visade emellertid att hennes informanter upplevde flera platser som
’hem’. Informanterna i min studie har inte klart uttalat sig om en specifik arbetsplats där
exempelvis organisationens eller företagets namn framgått. Det har inte klargjorts vid
intervjuerna om de i sina berättelser åsyftar en eller flera arbetsplatser. Det vore kanske
därför skäl att se på huruvida individen uppfattar sin arbetsplats som en eller flera
platser samtidigt, och om dessa platser i så fall stöder och kompletterar varandra eller
om de existerar oberoende av varandra.
Sixsmiths undersökning (1995) av hemmets betydelse för även in tanken på en
jämförande studie mellan Sixsmiths och min undersökning, eftersom hemmet och
arbetsplatsen ofta ses som varandras motsatser samtidigt som hemmet förutspås bli
framtidens arbetsplats. Resultaten av Sixsmiths studie sammanfaller i hög grad med de
resultat denna studie kommit fram med. Hemmet fyller våra trygghetsbehov, låter oss
uttrycka vår identitet, är en plats där vi kan träffa vänner och tillhandahålla utrustning
för att kunna fullfölja aktiviteter. Intressant och relevant forskning vore att fundera på
varför dessa platser inte kan sammanfalla som arbetsplats om de bevisligen långt fyller
samma behov. Detta eftersom Sixsmith i sin studie även ser hemmet som en ”work
environment”.
När det gäller fenomenet distansarbete eller snarare att ha hemmet som arbetsplats, är
det inget nytt fenomen. Jag beskrev tidigare min barndom och de personer som drev
posten, banken och butiken i sitt eget hem. Hur klarade dessa personer av att särskilja
arbete och fritid? Hur upplevde de att de uppfattades i samhället? Detta är en grupp
människor, vars erfarenheter borde tas tillvara. Av naturliga skäl börjar det i vissa fall
bli ganska bråttom att ta del av deras uppgifter.
När man läser detta kapitel, förvånas man över den mängd av frågor studien resulterar i.
Man kan möjligen tycka att det finns fler frågor än svar och att studiens syfte varit att
generera frågor. Detta är troligen kännetecknande för en explorativ studie av denna
karaktär. Det är även ett exempel på den abduktiva (se exempelvis Alvesson &
Sköldberg, 1994) karaktär som ofta präglar en studie med induktiva förtecken. Med
utgångspunkt i empirin låter vi den genererade förståelsen belysas med teorin, något
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som väcker nya frågor som för oss tillbaka till empirin för vidare sökning efter
förståelse.

Med dagens snabba teknologiska utveckling kanske vi inom en snar framtid slipper
fundera på betydelsen av en traditionell arbetsplats och istället belysa betydelsen med
det gränslösa. I denna framtid har kanske dessa båda platser förenats och det virtuella
har blivit det traditionella. Tuomi påpekar att en tillhörighet till en virtuell gemenskap45
skedde redan när vi som individer började läsa dagstidningar och lyssna på radio
(Tuomi, 2001). Masskommunikationen fick oss att tillsammans med andra människor
uppleva en gemensam plats och tid utan att vår närvaro eller en direkt kontakt med
dessa personer krävdes. Detta är inget vi ifrågasätter idag, eller ens reflekterar över. Att
uppleva saker via vår dator är inget vi ifrågasätter imorgon, eller ens reflekterar över. I
framtiden tar vi på oss våra virtuella hjälmar och åker till arbetet för att arbeta i den
virtuella verkligheten, eller kanske åker vi till arbetsplatsen för att roa oss, medan vi går
hem för att arbeta. Våra datorer förmedlar en tredimensionell verklighet där vi i vår
fysiska frånvaro kan vandra omkring. Det faktum att vi genom att klicka på musen kan
öppna dörrar till våra kollegors rum, besöka dem, öppna dörren till biblioteket eller
arkivet och låna eller hämta dokument och böcker får oss att känna oss närvarande i vår
frånvaro från det traditionella kontoret (NUTEK, 1998). Att ”chatta” på Internet är idag
ett vanligt tidsfördriv och för många fyller denna cybervänskap en social funktion (se
exempelvis Wellman, Salaff, Dimitrova, Garton, Gulia & Haythornthwaite, 1996).
Detta är kanske en arena för framtida sociala kontakter och i så fall skulle exempelvis
kaffepauser för distansarbetaren lätt kunna fyllas med sociala inslag.
I ett radioprogram från Finlands radio X3M presenterade Olov Hedlin 22.7.2002 sin
studie ”Mästerliga företagsledare som sektledare - om manipulativa inslag i modernt
ledarskapstänkande”. Man spekulerade här bland annat kring huruvida företaget och
organisationen kommer att ta över en del av kyrkans och religionens roll i samhället.
Kyrkan och religionens betydelse upplevs nämligen att under de senaste åren enbart ha
minskat såväl för den enskilda människan som för kollektivet. Med tanke på att
arbetsplatsen för många redan idag utgör deras viktigaste sociala funktion ligger
arbetsplatsen som kyrka och själavårdare kanske inte alltför långt borta från det
tänkbaras sfär. Paradoxalt nog ges den plats vars fysiska koncept vi strävar efter att
frångå här en allt mer utökad betydelse. Sist och slutligen hänger allt samman med vår
syn på arbetsplatsen. Är arbetsplatsen där aktiviteten arbete utförs eller där vi befinner
oss när vi inte utövar fri tid? Måhända ligger betydelse inte i platsen i sig utan i tanken
om denna arbetsplats.
Arbetsdagen är slut. Rosita stänger dörren till sitt arbetsrum och åker hem. Anne slutar
arbeta och åker hem. Maqsood stänger av datorn och hämtar barnen på dagis. Annika
åker hem. Conny stänger av datorn och vrider på spisen. Han lyfter datorn från
köksbordet och sätter tallrikarna på bordet. Det skall bli köttbullar till middag.
45

Detta benämns av Vilhelmson (2002:22) som en medial rörlighet, d.v.s. att genom massmedia ta del av
andra platser.
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6 THE MEANING OF THE WORKPLACE
Why is the workplace a physical place? In workplace studies this seems to be a
forgotten or an unnecessary question. Maybe this lack of interest is due to the triviality
of such a question. Every act requires a place, but does the place for the activity ‘work’
have to be a conventional workplace? Many work activities certainly do need a
conventional, physical workplace; the employee at the restaurant, day nursery, factory
or building site cannot usually perform his work outside his workplace. This restriction
is due to the need for the physical attributes the workplace provides. On the other hand,
conventional office work is not exclusively limited to such a physical dimension. The
activity or mental work is often solely performed by the employee and in which case is
not restricted to a certain workplace. Today the need for a computer is not the same as
the need for a conventional workplace, since the computer can easily be transferred
from place to place. The workplace of the future is often envisaged as a space without
boundaries, where the ability to work will not be restricted by physical barriers.
Engeström and Johanson (1998) use the expression “tele presence” for the ability to
attend to an activity at a certain place without being physically present at that location.
However, in such a future the physical workplace can no longer be seen as set, since the
physical aspect is only an alternative to tele presence. The consideration of the research
problem in this thesis can be illustrated in the following way:

Figure 14. The research problem

Workplace = self-evident
Change
Workplace ≠ self-evident
Meaning of the workplace = ?

The home is the place that according to many futurists will replace the physical
conventional workplace of today (Popcorn 1991:66; Handy 1995:142; Holti, 1994;
McGrath & Houlihan, 1998). The movement between the workplace and the home that
was earlier seen as a physical movement will become a mental movement between
spheres. In this new working situation, where the workplace is seen as an unnecessary
place for work, the understanding of the meaning of a conventional workplace, i.e. the
workplace as a physical place, becomes crucial. Without this understanding we risk
deluding the future by designing new situations where original entities of value and
meaning are missing.
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The aim of the study
The aim of the study is to investigate the meaning of the workplace, as given by the
holders of such places, i.e. the employees. In addition to this main purpose the study
will also consider theories and scientific discussions in relation to the employees
perceptions of the workplace. Although these theories and scientific discussions were
not ostensibly focused on the physical dimensions of the workplace, it was clear in the
collection of the empirical material that they could be applied here.
In the study the workplace is represented by Holti’s (1994:261) expression
‘conventional workplace’. Holti sees the conventional workplace as a dichotomy to the
home as a workplace. The knowledge work performed at the conventional workplace is
represented by figures, text, symbols and reproductions. An example of this workplace
is the conventional office where the work could be performed either in an office or at
home with the help of information technology.
In the life of most workers the physical workplace is a reality that is seldom reflected
upon. According to Relph (1976:65) the links to a place or the experienced meaning of
that place may only become apparent under conditions of stress. The teleworker, who
has experienced both working at home and at the office, no longer takes the
conventional workplace for granted, something that increases his ability to depict the
meaning of the workplace. The reason for using the teleworker in a study of the
meaning of the conventional workplace is that an understanding of his perception of the
workplace can be crystallized out of the problems he experiences when he does not have
a conventional workplace to go to. In this study Julsrud’s (1998) definition of telework
as parameters of work, ICT and distance were followed. Firstly, a teleworker works
from home more than 80 % of his total working hours. Secondly, he has an employer
and regular terms of employment, and finally, computer, telephone or fax establishes
the contact between the employer and the employee or the employee and other
employees.

The frame of reference
The workplace is seen as the sum of place + activity + thought. In research on the
workplace, the workplace as a place and the meaning of that physicality are seldom
discussed. Research on the office as a physical workplace mostly results in theories
about effective office design (Donald, 1994). For example, Sundstrom’s famous book
“Work places” from 1986 discusses research concerning lighting, temperature, air,
noise, music, color, supporting facilities and how to arrange the workplace to facilitate
communication etc. The design aspect in workplace research, so common in the 1980’s,
can also be seen in the works of Wineman (1986), Becker (1981) and Vischer (1989). In
the 1990’s the interest in workplace research changed from design to technology,
especially information technology (Tuomi, 2001:1). Over the past few years, there have
been a number of research projects concerned with the ways in which new tools and
technologies feature in everyday organizational conduct. These investigations have
come to be known as workplace studies (Luff, Hindmarsh and Heath, 2000).
Research work in the area of teleworking, telecommuting and eWork is a valuable
source when considering the meaning of the workplace. However, within these areas
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place and space are also treated as self-evident, strangely enough (Pekkola, 2002:3536). Although literature on teleworking from the early 1990’s considers several factors,
including place, there is often no integrated structure and a lack of depth, perhaps due to
the explorative character of research in such a new area. However, the literature is
valuable in the sense that it gives a general overview of the research area in question.
Studies made by Kurland & Bailey (2000) and Mann, Varey & Button (2000) are
examples of comprehensive studies where the lack of a conventional workplace causes
isolation, longer working hours, a non-balance in work/life, greater expenses, a lack of
support, decreased career possibilities, less professional contacts and difficulties to
access resources needed at work. When telework became established as a separate area
of research, more focused work could be found. Examples include social representations
in telework (Araújo, 1998), the lack of institutional legitimacy in telework (Westfall,
1997), Out-of-sight syndrome (Lim & Teo, 2000), the use of time in teleworking
(Steward, 2000), power and control in telework (Brocklehurst, 2001), the
communicative aspect in telework (Watson Fritz, Narasimhan & Rhee, 1998),
workaholism (Hill, Mill, Weiner & Colihan, 1998) and technical support in teleworking
situations (Salaff, Wellman & Dimitrova, 1998). Since this kind of research is pointing
at problems that occur when the conventional workplace disappears, the findings are
valuable when investigating into the meaning of the workplace. Most research within
this field also takes the employees’ perspective, with the concentration on subjective
feelings and experiences. However, the critique given by Donald (1994) that the
numbers of variables are treated independently, rather than attempting to develop
holistic models, is also justified in this research.
An interesting observation concerning research on the workplace is how it can be
applied to many disciplines. For example, when looking into the meaning of the
workplace, indicators can be found within fields such as sociology, social anthropology,
psychology, geography, technology, computer science, architecture, medicine,
futurology and management science. However, the problem is that knowledge within
these fields is fragmented and only reveals a small part of the complex meaning of the
workplace. There is a need for a framework for structuring the research and for
understanding people’s experiences of the workplace as an interrelated whole (Donald,
1994). One other problem when trying to grasp the meaning of the workplace in the
existing literature is that workplace related theories and scientific discussions are often
founded with no explicit relation to place (or more specifically the workplace as place).
An example here is the discussion about unemployment, where the unemployed person
is seen as socially isolated because of his lack of work. It could be seen more correctly
as a social isolation because of a lack of a workplace, since the socially isolated
employee (teleworker) working from home, does not lose the work as an activity but the
work as a place. He becomes out of a workplace. The aim of this research is to connect
the theories and scientific discussions about the workplace as a place into a more
holistic understanding.
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Methodology
The methodological part of this thesis is to a great extent influenced by phenomenology
as a research philosophy, while the more practical procedures in the empirical work
follow phenomenography in the form of empirical phenomenology. The study is
qualitative with strains of inductive logic.
During 1999-2000 the meaning of the workplace was explored through qualitative indepth interviews with ten teleworkers and ten conventional office workers. Both the
teleworkers and the conventional office workers were located in the region of
Ostrobothnia, Finland. The interviews were conducted with the silent-cards technique
(Österåker, 2001), where cards with abstract words or pictures substituted for verbally
asked questions. The cards functioned as stimuli for the interviewee when the
interviewee translated the cards into unspoken meaning and told his story in accordance
with his own ability and understanding of the cards. In this way, the interviewee was
given the possibility to interpret the cards in his own way, according to his own
situation. In an interview situation this can be compared to answering self-formulated
questions. The technique was originally developed in order to gain access to things that
the informant sees as obvious (Haldin-Herrgård & Österåker, 2002). Since the place is
seldom reflected upon and the informant often has difficulties to separate the work as a
place from the work as an activity, the technique was found suitable for the interviews
concerning the workplace.

Research findings
Four meanings of workplace form the main outcome of this study. The informants in the
study (i.e. teleworkers and traditional office workers) state that the meaning of the
workplace is built from the fact that it firstly legitimizes work and secondly divides
work and leisure. Thirdly it supports the employee in work and finally sustains the
employee in life. These four meanings can be divided into more descriptive sub
meanings. The workplace increases the value and acceptance of work and worker. Many
teleworkers in the study experience the feeling that their performance is questioned
when it is performed in a workplace that is not considered as a conventional workplace.
The acceptance and understanding of the performer and the activity can be given by the
family, the boss and colleagues, the society and by the worker himself. The workplace
both separates work from leisure and vice versa. First of all, the conventional workplace
gives work a structure and indicates that it is time to get something done. Secondly, it
allows the employee to relax, to have some time off during the workday and to have
some leisure at work. Thirdly, the conventional workplace keeps the professional part of
life concentrated to one sphere and to one time and allows the employee to remain
relaxed when not working. The workplace contains equipment, material and a place for
work. It provides help and supporting activities for work, mediates information and
knowledge and makes the employee visible. These statements are examples of the
workplace as a supportive surrounding for work. The final meaning of the workplace as
supporting the employee in life can be seen from the fact that the workplace satisfies the
social needs of the employee. At the same time the workplace offers a physical place,
where the employee can express his identity, giving him a sense of belonging.
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As earlier stated, the aim of this thesis was also to connect theories and scientific
discussions about the workplace as a place into a more holistic understanding of the
meaning of the workplace. The empirical study of the meaning of the workplace, with
the statements given by the informants, has functioned as a selective mechanism in the
search for the workplace theories and discussions. In this sense, the empirical data has
been a driving force in the search for the overall pattern when the theoretical concepts
have functioned as words that have facilitated and led to a new understanding.

Conclusions
The meaning of the workplace has seldom been made explicit. The conventional
workplace has existed and exists as a physical space, without a reflection on the
question ‘why?’ By giving four conceptualized meanings of the workplace, this thesis
presents an answer to this question. From the employees view, the workplace exists as a
place since the physicality legitimizes the activity as work and the performer of that
activity as a worker. The workplace as a place also functions as a divider between work
and leisure and lets these two spheres remain separate in the life of the individual. The
physical character of a conventional workplace supports the employee both in work and
in life. The place contains equipment, help and information necessary to perform
effective work. The place also contains social support, attributes for belongingness and
gives the possessor an opportunity to express his identity.
In a study of the meaning of the workplace the choice of solely using the office as a
workplace must be discussed in relation to the possibility of generalizing the findings.
The empirical findings in this study are based on the office as a conventional workplace.
This will lead to the fact that some of the findings here may be limited to the office,
while other findings can be related to a more general view of the meaning of the
workplace. In this latter case the generalization is possible since many elements of the
office such as work-mates, work, place, information, and equipment are not a result of
the office itself but of the workplace. At the same time a difference between task and
task, office and office and workplace and workplace can be seen. Some employees have
for example a closer relation to customers or suppliers than others and this difference
influences how we conceptualize the specific case in mind. In this way a generalization
will always be difficult. Larsson (1994) talks about heuristic quality: the ability of a
study to make the reader see some aspect of reality in a new light. The heuristic quality
of this study, by using the office as a conventional workplace, is to transform the
meaning of the workplace from a given fact to awareness. This awareness will make it
easier to think about the workplace and its design, both in conventional offices and in
work outside the conventional workplace. However, to stress the meaning of the
workplace and the physicality of a conventional workplace does not mean that the value
of the alternative ways of working is depreciated, e.g. telework as virtual work. To try
to free work from the physical limitations of a workplace though requires that the
meaning of place is known. In this way, the values of the workplace can be present in
the absence of a conventional workplace.

131

LITTERATURFÖRTECKNING
Ahrne, G. (1987) : Att ha ett arbete. En kritik av tesen om arbetets minskade
betydelse. I Björnberg, U. & Hellberg, I. (red.), Sociologer ser på arbete.
Arbetslivscentrum.
Aichholzer, G. (1998) : A social innovation in its infancy. Experiences with telework
centers. I Jackson, P.J. & van der Wielen, J.M. (red.), Teleworking:
International Perspectives. London: Routledge.
Alerby, E. (1998) : Att fånga en tanke. En fenomenologisk studie av barns och
ungdomars tänkande kring miljö. Doktorsavhandling från Luleå Tekniska
universitet.
Alexandersson, M. (1994) : Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. I
Starrin, B. & Svensson, P-G (red) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund:
Studentlitteratur.
Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., Lundberg, U. & Skärstrand,
E. (1998) : Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser. Arbetslivsinstitutet:
www.niwl.se/ah/
Allvin, M., Wiklund, P., Härenstam, A. & Aronsson, G. (1999): Frikopplad eller
frånkopplad. Arbetslivsinstitutet: www.niwl.se/ah/
Altman, I. & Low, S.M. (1992) : Place Attachment. New York: Plenum.
Alvesson, M. & Sköldberg, K (1994) : Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.
Andersen, I., Borum, F., Kristensen, P.H. & Karnoe, P. (1995) : On the Art of Doing
Field Studies. An Experience-based Research Methodology. Copenhagen:
Handelshojskolens Forlag.
Anderson, N., Herriot, P. & Hodgkinson, G.P. (2001) : The practitioner-researcher
divide in Industrial, Work and Organizational (IWO) psychology: Where are we
now, and where do we go from here? Journal of Occupational and
Organizational Psychology. Vol. 74
Anthony, P.D. (1977) : The Ideology of Work. London: Tavistock
Araújo, E.R. (1998) : To a problematic about Telework: Social Representations. Paper
presented on the 3rd International Workshop on Telework in Turku, Finland,
1998.
Arendt, H. (1998) : The Human Condition. Chicago : University of Chicago Press

132

Bachelard, G. (1969) : The Poetics of Space. Boston: Beacon Press
Baethge, M. & Oberbeck. H. (1989) : The Future of the White-Collar Worker. I
Ernste,H. & Jaeger, C. (red) Information Society and Spatial Structure.
London: Belhaven Press.
Becker, F.D. (1981) : Workspace: Creating Environments in Organizations.
New York:Praeger
Bèlanger, F. (1999) : Workers’ propensity to telecommute: An empirical study.
Information & Management. Vol. 35, No. 3, March., 139-153
Berg, P.O. & Kreiner, K. (1990) : Corporate Architecture: Turning Physical Settings
into Symbolic Resources. I Gagliardi, P. (red.) Symbols and Artifacts: Views of
the Corporate Landscape. Berlin: de Gruyter
BIZNIZ, (1998), Homo Sapiens Consultus –den nya människan i informationsåldern.
April, 1998. (Skribenter: Arnberg, Björk, Carlberg, Andrén & Engberg).
Björnberg, U. & Bäck-Wiklund, M. (1990) : Vardagslivets organisering i familj och
närsamhälle. Göteborg: Daidalos AB.
Brennan, A., Chugh, J.S. & Kline, T. (2002) : Traditional Versus Open Office Design.
A Longitudinal Field Study. Environment and Behavior. Vol. 34, No.3, 279-299
Brocklehurst, M. (2001) : Power, Identity and New Technology Homework:
Implications for ’New Forms’ of Organizing. Organization Studies 22/3,
445-466
Burke, R.J. (1999) : Workaholism among women managers: personal and workplace
correlates. Journal of Managerial Psychology, Vol. 15., No. 6, 520-534
Burrell, G. & Morgan, G. (1979) : Sociological Paradigms and Organisational
Analysis. Aldershot: Ashgate
Campbell Clark, S. (2000) : Work/family border theory: A new theory of work/family
balance. Human Relations, Vol.53, No. 6, 747-770
Canter, D. (1977) : The Psychology of the Place. London: The Architectural Press Ltd
Canter, D. (1997) : The facets of place. I Moore, G.T. & Marans, R.W. (red),
Advances in Environment, Behavior, and Design, Vol. 4: Toward the Integration
of Theory, Methods, Research and Utilization. New York: Plenum.
Canter, D. & Craik, K.H. (1981) : Environmental psychology. Journal of
Environmental Psychology. Vol. 1

133

Carroll, L. (1897) : Through the looking-glass and what Alice found there.
Philadelphia. http:// www.sabian.org/Alice/lgchap06.htm
Casey, E. (1993) : Getting back into place: toward a renewed understanding of the
place-world. Bloomington : Indiana University Press
Casimir, G. (1998) : Notions from the home: changes in household activities due to
telecommuting. Paper presented on the 3rd International Workshop on
Telework in Turku, Finland, 1998.
Czarniawska, B. & Wolff, R. (1998) : Constructing new identities in established
organization fields. International Studies of Management & Organization.
Vol. 28, No. 3, 32-56
Cummings, T.G. & Srivastra, S. (1977) : Management of Work. A Socio-Technical
Systems Approach. Kent: Kent State University Press.
Dall’Alba, G. (1996) : Reflections on phenomenography –an introduction. I
Dall’Alba, G. & Hasselgren, B. (red) Reflections on phenomenography:
toward a methodology? Göteborg:Acta Universitatis Gothoburgensis.
Daniels, P.W. (1991) : Some Observations on Information Technology in the Office
Environment. I Huib, E. & Jaeger, C. (red) Information Society and Spatial
Structure. London: Belhaven Press.
Devine-Wright, P. & Lyons, E. (1997) : Remembering pasts and representing places:
The construction of national identities in Ireland. Journal of Environmental
Psychology. Vol. 17, 33-45
Donald, I. (1994) : The structure of office worker’s experience of organizational
environments. Journal of Occupational & Organizational Psychology. Vol.
67, No. 3, 241-258
Dürrenberger, G. (1991) : Vocational Territories. I Huib, E. & Jaeger, C. (red)
Information Society and Spatial Structure. London: Belhaven Press.
Dubois, A. & Gadde, L-E. (2002) : Systematic Combining. An Abductive Approach
to Case Research. Journal of Business Research, Vol. 55, Iss. 7, July, 553-560
Engström, M-G. & Johanson, R. (1998) : IT and alternative forms of working, living
and communication –by flexibility in time, space and organization. Paper
presented on the 3rd International Workshop on Telework in Turku, Finland,
1998. www.tucs.abo.fi/events/teleworking.
Engström, M-G. & Johanson, R. (2000) : Flexiblare levnadsformer i tid och rum –med
IT som symbiotisk funktion. Stockholm: KFB-rapporter

134

Elsbach, K.D. (1994), Managing organizational legitimacy in the California cattle.
Administrative Science Quaterly. Vol. 39, No. 1, 57-88
Eriksson, N. (1991) : Arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd –komponenter i den
psykosociala arbetsmiljön. I Furåker B. (red) : Arbetets villkor. Lund:
Studentlitteratur
Eriksson, B. (1998) : Arbetet i människors liv. Doktorsavhandling från sociologiska
institutionen vid Göteborgs universitet.
EUROPEAN COMISSION STATUS REPORT ON EUROPEAN TELEWORK
(1998) : Annual Report from the European Commission: September 1998.
http://www.eto.org.uk/twork/tw98/index.htm
Fontana, A. & Frey, J.H. (1994) : Interviewing –The Art of Science. I Denzin, N.K. &
Lincoln, Y.S.(red) Handbook of Qualitative Research. Sage Publications.
Forsman, P. (1990) : Eftertankar om arbetet. Stockholm:Arbetarkultur.
Fryklindh, P.U. & Johansson, S.O. (1978) : Arbete och fritid. Den lekande människan
–en framtidsdröm som blir verklighet? Stockholm: Sekretariatet för
framtidsstudier.
Fulton, C. (2001) : Organizations, Home-based eWorkers, and the Provision of Work
Tools in the eWorkplace. In Proceedings of t-world 2001. Finland: Ministry of
Labour.
Furåker, B. (1991) : Vad är arbete? I Furåker B. (red) : Arbetets villkor. Lund:
Studentlitteratur
Gardell, B, (1976) : Arbetsinnehåll och livskvalitet. En sammanställning och
diskussion av samhällsvetenskaplig forskning rörande människan och arbetet.
Stockholm:Prisma
Giddens, A. (1984) : The constitution of society: outline of the theory of structuration.
Cambridge : Polity Press
Gieryn, T.F. (2000) : A space for Place in Sociology. Annual Review Sociology,
Vol.26, 463-496
Gifford, R. (1997) : Environmental Psychology. Principles and Practice. 2nd Ed.
Boston: Allyn and Bacon
Gifford, R. (1998) : Introduction –special places. Journal of Environmental Psychology.
Vol. 18, 3-4

135

Gillespie, A. & Feng, L. (1994) : Teleworking, work organization and the workplace.
I Mansell, R. (red), The Management of Information and Communication
Technologies. London:Aslib.
Groat, L. (1995) : Introduction: place, aesthetic evaluation and home. I Groat, L.
(red.) Giving Places Meaning. London: Academic Press
Goh, S.C. (2002) : Managing effective knowledge transfer. Journal of Knowledge
Management. Vol. 6, No. 1., 23-30
Gummesson, E. (1991) : Qualitative Methods in Management Research. Newbury
Park: Sage
Gummesson, E. (1993) : Case Study Research in Management. Methods for Generating
Qualitative Data. Stockholm: Stockholm University.
Gustafson, P. (2001) : Meanings of Place: Everyday Experience and Theoretical
Conceptualizations. Journal of Environmental Psychology. Vol. 21, 5-16
Gustafson, P. (2002) : Place, Place Attachment and Mobility. Three sociological
studies. Department of Sociology. Göteborg University.
Gustafsson, C. (1994) : Produktion av allvar. Om det ekonomiska förnuftets
metafysik. Stockholm: Nerenius & Santérus
Gärdenfors, P. (1996) : Fängslande information. Stockholm:Natur och Kultur.
Habermas, J. (1972) : Knowledge and human interests. Boston (Mass.): Beacon Press
Hall, E. (1959) : The silent language. New York.
Haldin-Herrgard, T. (2000) : Difficulties in diffusion of tacit knowledge in
organizations. Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 4, 357Haldin-Herrgard, T. & Osteraker, M. (2002) : Turning Murderers into Midwives –
Using Cards in Interviews. Paper presented on EURAM 2002, Stockholm.
http://www.sses.com/public/events/euram/
Hammersley, M. & Atkinson, P. (1983) : Ethnography: Principles in Practice.
London:Routledge.
Handy, C. (1995) : The Age of Unreason. London : Arrow Business Books
Hansen, M.T., Nohria, N. & Tierney, T. (1999) : What’s your strategy for managing
knowledge? Harvard Business Review, March/April.
Hay, R. (1998) : Sense of place in developmental context. Journal of Environmental
Psychology. Vol. 18, 5-29

136

Helenius, R. (1990) : Förstå och bättre veta. Stockholm: Carlsson.
Hidalgo, M.C. & Hernández, B. (2001) : Place attachment: conceptual and empirical
questions. Journal of Environmental Psychology. Vol 21, 273-281
Hill, E.J., Hawkins, A.J. & Miller, B.C. (1996) : Work and Family in the Virtual Office.
Perceived Influences of Mobile Telework. Family Relations. Vol. 45, 293-301
Hill, E.J., Miller, B.C., Weiner, S.P. & Colihan, J. (1998) : Influences of the virtual
office on aspects of work and work/life balance. Personnel Psychology. Vol.
51, 667-683
Hirschheim, R.A., (1985), Office Automation: A social and organizational
perspective. Chichester : Wiley
Hochschield, A.R., (1997), The Time Bind. When work becomes home and home
becomes work. New York : Metropolitan
Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1991) : Forskningsmetodik. Om kvalitativa och
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur
Holti, R. (1994) : Telematics, Workplaces and Homes. The Evolving Picture of
Teleworking. I Andriessen, J.H.E & Roe, R.A. (red.): Telematics and Work.
Hove: LEA
Hultén, K. (2000) : Med datorn på köksbordet. Doktorsavhandling från Lunds
universitet.
Ihde, D. (1977) : Experimental phenomenology. Canada: Longman.
Jaakson, R. (1986) : Second-home domestic tourism. Annuals of Tourism Research.
Vol. 13, 367-391
Janesick, W.J. (1994) : The Dance of Qualitative Research Design –Metaphor,
Methodolatry, and Meaning. I Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (red), Handbook of
Qualitative Research. Newbury Park: Sage Publications.
Jimenez, J. (2001) : Surveillance in a Context of Remote Work: the Janus Syndrome,
from Trust to Electronic Control. In Proceedings of t-world 2001. Finland:
Ministry of Labour
Johansson, B., Marton, F. & Svensson, L. (1985) : An approach to describing learning
as change between qualitatively different conceptions. I West, L.H.T. & Pines,
A.L. (red), Cognitive structures and conceptual change. Orlando, Florida:
Academic Press.
Johansson, U. (1998) : Om ansvar. Ansvarsföreställningar och deras betydelse för
den organisatoriska verkligheten. Doktorsavhandling från Lunds universitet.

137

Johansson Lindfors, M-B. (1993) : Att utveckla kunskap: om metodologiska och
andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund:
Studentlitteratur.
Johnson, J.W. (1986) : The Impact of Workplace Social Support, Job Demands and
Work Control upon Cardiovascular Disease in Sweden. Stockholm :
University of Stockholm
Julsrud, T.E. (1998) : Combinations and tracks: An investigation of the relationship
between homework and mobile work. The 3rd International Workshop on
telework. Turku, Finland, 1998.
Kaltenborn, B.P. (1997) : Nature of place attachment: A study among recreation
homeowners in Southern Norway. Leisure Sciences. Vol. 19, 175-189
Kanter, R.M. (1977) : Work and Family in the United States: A Critical Review and
Agenda for Research and Policy. New York: Russell Sage Foundation
Karlsson, J.Ch. (1986) : Begreppet arbete. Definitioner, ideologier och sociala
former. Lund: Studentlitteratur
Kleeman, W.B.Jr. (1986) : The Office of the Future. I Wineman, J.D. (red)
Behavioral Issues in Office Design. New York: Van Nostrand Reinhold
Company
Kosik, K. (1979) : Det konkretas dialektik: en studie i människans och världens
problematik. Göteborg : Röda bokförlaget
Kroksmark, T. (1987) : Fenomenografisk didaktik. Göteborg : Acta Universitatis
Gothoburgensis
Kurland, N.B. & Bailey, D.E. (2000) : Telework: The Advantages and Challenges of
Working Here, There, Anywhere and Anytime. IEEE Engineering
Management Review. Second Quarter., 49-80 (also in Organizational Dynamics,
Autumn 1999)
Kvale, S. (1997) : Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur
Lafargue, P. (1988) : Rätten till lättja: vederläggning av Rätten till arbete från 1848.
Stockholm : Symposion
Larsson, S. (1986) : Kvalitativ analys –exemplet fenomenografi. Lund:
Studentlitteratur.
Larsson, S. (1994) : Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I Starrin, B. &
Svensson, P-G. (red), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund:
Studentlitteratur.

138

Lekvall, P. & Wahlbin, C. (1979) : Information för marknadsföringsbeslut.
Göteborg: IHM
Leonard, D. & Sensiper, S. (1998) : The Role of Tacit Knowledge in Group Innovation.
California Management Review. Vol. 40, No. 3., 112-132
Lim, V. & Teo, T. (2000) : To work or not to work at home. An empirical investigation
of factors affecting attitudes towards teleworking. Journal of Managerial
Psychology, Vol.15, No. 6., 560-586
Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985) : Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA : Sage
Low. S.M. & Altman. I. (1992) : Place Attachment: A Conceptual Inquiry. I
Altman, I. & Low, S.M. (red), Place Attachment. New York: Plenum.
Luff, P., Hindmarsh, J. & Heath, C., (2000) : Workplace studies. Cambridge:University
Press
Mann, S., Varey, R. & Button, W. (2000) : An exploration of the emotional impact of
tele-working via computer-mediated communication. Journal of Managerial
Psychology. Vol. 15, No. 7, 668-690
Marton, F. (1981): “Describing conceptions of the world around us”. Reports from the
Institute of Education. University of Göteborg. No.66
Marton, F. & Booth, S. (1997) : Learning and Awareness. Mahwah: LEA
Marton, F. & Svensson, L. (1978) : Att studera omvärldsuppfattningar: Två bidrag
till metodologin. Rapport nr 158, Pedagogiska institutionen, Göteborgs
universitet.
Marx, K. (1857) : The Grundrisse.
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch16.htm
Massey, D. (1994) : Space, Place and Gender. Cambridge: Polity Press
Massey, D. (1995) : The conceptualization of place. I Massey, D. & Jess, P. (red) : A
place in the world? :places, cultures and globalization. London: The Open
University.
Mazumdar, S. (1992) : “Sir, please do not take away my cubicle”. The phenomenon
of Environmental Deprivation. Environment and Behavior, Vol.24, No. 6,
691-722
Mazzi, A.L. (1996) : Alternative Office Structures for Telecommuting. Proceedings
from Telecommuting ’96 in Jacksonville, FL, 1996

139

McGrath, P. & Houlihan, M. (1998) : Conceptualising telework: modern or
postmodern? I Jackson, P.J. & van der Wielen, J.M. (red.), Teleworking:
International perspectives. London: Routledge
Merriam, S.B. (1994) : Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur.
Milligan, M.J. (1998) : Interactional past and potential: The social construction of
place attachment. Symbolic Interaction. Vol.21, 1-33
Minstrell, J. (1999) : Expertise in Teaching. In Sternberg, R.J. & Horvath, J.A. (eds),
Tacit Knowledge in professional practice. Researcher and Practitioner
Perspectives. Mahwah (N.J.) : Lawrence Erlbaum
Mirchandani, K. (1998) : No longer a stuggle? Teleworkers’ reconstruction of the
work-non-work boundary. I Jackson, P.J. & van der Wielen, J.M. (red.),
Teleworking: International perspectives. London: Routledge
Mischler, E.G. (1986) : Research Interviewing: context and narrative. Cambrigde,
MA: Harvard University Press.
Moran, D. (2000) : Introduction to Phenomenology. London: Routledge
Morgan, G. (1999) : Organisationsmetaforer. Lund: Studentlitteratur
Nippert-Eng, C. (1995), Home and Work. Chicago: University of Chicago Press
Nonaka, I. & Konno, N. (1998) : The Concept of ”Ba”. Building a foundation for
knowledge creation. California Management Review, Vol. 40, No. 3, 40-54
NUTEK (1998), Telework –Good practice for the future! Paavonen, W. & Paavonen,
H. (red.). Stockholm: NUTEK
Patton, M.Q. (1990) : Qualitative Evaluation and Research Methods. 2:nd ed. Sage
Publications.
Pekkola, J. (2002) : Etätyö Suomessa. Fyysiset, virtuaaliset, sosiaaliset ja henkiset
työtilat etätyöympäristöinä. Doktorsavhandling från Svenska handelshögskolan
nummer 104
Perlow, L.A. (1998) : Boundary Control: The social ordering of work and family time in
a high-tech corporation. Administrative Science Quarterly, Vol. 43, No. 2,
328-357
PonTell, S., Gray, P. , Markus, M.L. & Westfall, R.D. (1996) : The demand for
telecommuting. Proceedings från konferensen Telecommuting ’96.
Jacksonville, FL, April, 25-26, 1996.
Popcorn, F. (1991) : Popcorn-rapporten. Uddevalla: Risbergs tryckeri

140

Porkka, P. (1995) : Etätyö työntekijän näkökulmasta. Doktorsavhandling från Turun
kauppakorkeakoulu.
Powell, W.W. & DiMaggio, P.J. (1991) : The New Institutionalism in Organizational
Analysis. London: Chigaco Press
Prohansky, H.M., Fabian, A.K. & Kaminoff, R. (1995) : Place-identity. I Groat, L.
(red.) Giving Places Meaning. London: Academic Press
Ranhagen, U., Berg, H., Jägbeck, A. & Stjernberg, T. (1985) : Bostadsnära
arbetsplatser med ny teknik. Grannskapscentralen i Nykvarn och andra visioner.
Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning.
Relph, E. (1976) : place and placeness. London: Pion
Riley, R.B. (1992) : Attachment to the ordinary landscape. I Altman, I. & Low, S.M.
(red), Place Attachment. New York: Plenum.
Rognes, J. (2002) : Telecommuting resistance, soft but strong: Development of
telecommuting over time, and related rhetoric, in three organizations. SSE/EFI
Working Paper Series in Business Adminstration No 2002:1. Stockholm School
of Economics. http: //swoba.hhs.se/hastba/papers/hastba2002_001.pdf
Rubinstein, R.L. & Parmelee, P. A. (1992) : Attachment to place and representations
of the life course by the elderly. I Altman, I. & Low, S.M. (red), Place
Attachment. New York: Plenum.
Salaff, J.W., Wellman, B. & Dimitrova, D. (1998), There´s a Time and Place for
Telework: How Social Networks Affect Telework. The 3rd International
Workshop on telework. Turku, Finland, 1998.
Salzer-Mörling, M. (1998) : Murderous Ink: A case of rhetorical killing.
Studies in Cultures, Organizations and Societies, Vol.4, pp.125-145.
Sandberg, J. (1994) : Human Competence at Work. An interpretative approach.
Göteborg :BAS
Sandberg, J. (1996): Are phenomenographic results reliable? I Dall’Alba, G. &
Hasselgren, B. (red), Reflections on phenomenography. Toward a
Methodology? Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
Seamon, D. (1980) : Body-subject, Time-Space Routines, and Place-Ballets. I Buttimer
& Seamon (red.) The Human Experience of Space and Place. London: Croom
Helm
Sime, J.D. (1995) : Creating places or designing spaces? I Groat, L. (red.): Giving
Places Meaning. London: Academy Press

141

Sime, J.D. (1999) : What is environmental psychology? Texts, content and context.
Journal of Environmental Psychology. Vol. 19, 191-206
Sixsmith, J. (1995) : The meaning of home: An exploratory study of environmental
experience. I Groat, L. (red), Giving Places Meaning. London: Academic
Press
Solér, C. (1997) : Att köpa miljövänliga dagligvaror. Stockolm: Nerenius och
Santérus
Sommer, R. (1974) : Tight spaces: Hard Architecture and How to Humanize It.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Stefanovic, I.L. (1998) : Phenomenological encounters with place: Cavtat to Square
One. Journal of Environmental Psychology. Vol. 18, 31-44
Stenbacka, C. (1998) : Brand visibility –en referensram för marknadskommunikation
med ett relationsmarknadsföringsperspektiv. Doktorsavhandling från Svenska
handelshögskolan nummer 74.
Steward, B. (2000) : Changing Times. The meaning, measurement and use of time in
teleworking. Time & Society. Vol. 9, No. 1, 57-74
Stjernberg, T. (1977): Organizational change and quality of life: Individual and
organizational perspectives on democratization of work in an insurance
company. Stockholm : Stockholm School of Economics
Strauss, A. & Corbin, J. (1994) : Grounded Theory Methodology –An overview. I
Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S (red) Handbook of Qualitative Research Sage
Publications.
Sundstrom, E. (1986) : Work Places. The psychology of the physical environment in
offices and factories. Cambridge: Cambridge University Press
Svensson, L. (1989) : Fenomenografi och kontextuell analys. I Säljö, R. (red), Som vi
uppfattar det. Elva bidrag om inlärning och omvärldsuppfattning. Lund:
Studentlitteratur.
Svensson, L. & Theman, J. (1983) : The relationship between categories of
description and an interview protocol in a case of phenomenographic
research. Mölndal : University of Göteborg
Theman, J. (1983) : Uppfattningar av politisk makt. Göteborg: Göteborgs Universitet
Thomasson, B. (1993) : Tjänstekvalitet. Kundorienterad och kompetensbaserad
kvalitetsutveckling. Stockholm: Företagsekonomiska institutionen, Stockholms
universitet

142

Tuomi, I. (2001) : From Periphery to Center: Emerging Research Topics on
Knowledge Society. Technology Review 116/2001, TEKES, the National
Technology Agency of Finland
Uljens, M. (1989) : Fenomenografi –forskning om uppfattningar. Lund:
Studentlitteratur
Uljens, M. (1996) : On the philosophical foundations of phenomenography. I Dall’Alba,
G. & Hasselgren, B. (red), Reflections on phenomenography. Toward a
Methodology? Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
Vilhelmson, B. & Thulin, E. (2001) : Is regular work at fixed places fading away?
The development of ICT-based and travel-based modes of work in Sweden.
Environment and Planning. Vol. 33., 1015-1029
Vilhelmson, B. (2002) : Rörlighet och förankring. Geografiska aspekter på människors
välfärd. CHOROS 2002:1. Göteborg: Kulturgeografiska insitutionen, Göteborgs
universitet. http://www.handels.gu.se/hgeo/personal/privat/bertil_vilhelmson/
bertil_vilhelmson.htm
Vischer, J.C. (1989) : Environmental Quality in Offices. New York: Van Nostrand
Reinhold
Våland, T.I. (2002) : Emergence of conflicts in complex projects. The role of informal
versus formal governance mechanisms in understanding interorganizational
conflicts in the oil industry. Doctoral dissertation from Norwegian School of
Management
Wadel, C. (1984) : Det skjulte arbeid. En argumentation for et utvidet arbeidsbegrep.
Oslo: Universitetsforlaget.
Watson Fritz, M., Narasimhan, S. & Rhee, H-S. (1998) : Communication and
Coordination in the Virtual Office. Journal of Management Information
Systems. Vol.14, No. 4, 7-28
Weber, M. (1978) : Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Lund: Argos
Wellman, B., Salaff, J., Dimitrova, D., Garton, L., Gulia, M & Haythornthwaite, C.
(1996) : Computer networks as social networks: Collaborative Work,
Telework, and Virtual Community. Annual Review of Sociology, Vol. 22,
213-238
Wells, M. (2000) : Office clutter or meaningful personal displays: the role of office
personalization in employee and organizational well-being. Journal of
Environmental Psychology. Vol. 20, 239-255

143

Wells, M. & Thelen, L. (2002) : What does your workspace say about you? The
influence of Personality, Status, and Workspace on Personalization.
Environment and Behavior. Vol. 34, No. 3, 300-321
Westfall, R.D. (1997) : The telecommuting paradox. Information Systems
Management.Vol. 14, No. 4, 15-20
Wilenius, R. (1981) : Ihmninen ja työ. Jyväskylä: Gummerus
Wineman, J.D. (red) (1986) : Behavioral Issues in Office Design. New York: Van
Nostrand Reinhold Company.
Wittgenstein, L. (1922) : Tractatus Logico-Philosophicus.
http://www.kfs.org/~jonathan/witt/tlph.html
Wittgenstein, L. (1953) : Philosophical Investigations.
http://www.handprint.com/SC/WIT/philinv.html
Woodruffe-Burton, H. (1998) : True Life Tales of Postmodern Consumers –Emily’s
Story. Irish Marketing Review. Vol. 11, No. 2,5-15
Worsley, P. (1970) : Introducing Sociology. Harmondsworth: Penguin Books
Yin, R.K. (1989) : Case Study Research. Newbury Park, CA: Sage.
Zerubavel, E. (1997) : Social Mindscapes. An Invitation to Cognitive Sociology.
Cambridge: Harvard University Press.
Zuboff, S. (1989): In the Age of the Smart Machine –the Future of Work and Power.
New York:Basic Books Inc.
Åberg, R. (1990) : Industrisamhälle i omvandling: människor, arbete och socialt liv i en
svensk industristad från femtiotal till åttiotal. Stockholm: Carlssons
Österåker, M. (2001), “To put your cards on the table –collection of data through
silent interviews.” Management Decision. Vol.39, No.7, 578-582
Muntliga källor:
Edfeldt, Å. (1998) : Opponens vid Caroline Stenbackas doktorsdisputation. Svenska
handelshögskolan, Vasa, 18.12.1998 kl 12.
Hedlin, O. (2002) : Presentation av sin studie ”Mästerliga företagsledare som sektledare
- om manipulativa inslag i modernt ledarskapstänkande” i Radio X3M, YLE, Finland,
22.7.2002 kl. 16.25.
Marton, F. (2002) : ”Fenomenografin som forskningsansats i doktorsavhandlingar”.
Föreläsning vid Österbottens Högskola, 19.4.2002 kl. 9.15

144

TEORISÖKNING

BILAGA 1

Följande vetenskapliga tidskrifter har genomsökts med avsikt att finna en
diskussion kring arbetsplatsen, platsen och dess betydelse som plats. Ur listan
framgår även vilka årgångar som genomsökts och med vilka sökord sökningen
gjorts. Denna lista är ett utdrag ur min forskningsdagbok.

1) Företagsekonomi
Academy of Management Journal 1985-2001
Sökord: workplace, 21 träffar, kollat alla
Academy of Management Review, 1985-2001
Sökord: workplace, 21 träffar, kollat alla
Organization studies, 1999-2001, även nummer från 1984
Sökord: workplace, 9 träffar, kollat alla



The international journal of Human Resource Management, 1997-2001
Sökord: workplace, 181 träffar, kollat alla
Journal of management studies, 1997-1999
Kollat genom alla
Organization, 1997-2001
Kollat genom alla
Administrative Science Quaterly, 1982-2001
Kollat genom alla
Scandinavian Journal of management, 1995-2001
Kollat genom alla
Strategic Management journal, 1996-2001
Kollat genom alla

2) Sociologi (främst med inriktning arbete):
American Journal of Sociology, 1985-2000
American Sociological Review, 1936-1996
Annual Review of Sociology, 1975-1996
Contemporary Sociology, 1972-1996
Social Psychology Quaterly, 1979-1996
Sökord: workplace, 522 träffar
Kollat alla
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Work, employment & Society, 1999-2001
Kollat genom alla
Work & Occupations, 1999-2001
Kollat genom alla
Work Study, 1994-2001
Sökord: workplace, 6 träffar, kollat alla

Community, work, and family, 2000-2001
Sökord: workplace, 22 träffar, kollat alla

Human Relations, 1997-1999
Sökord: workplace, 16 träffar, kollat alla
Environment & Behavior, 1999-2002
Kollat alla

3) Psykologi (främst med inriktning på arbete):
Journal of Occupational & Organizational Psychology, 1990-2001
Sökt genom alla
Journal of social psychology, 1985-2001
Sökord: workplace
Kollat genom alla
European Journal of Work and Organizational Psychology, 1997-2001
Kollat genom alla
Journal of Environmental Psychology, 2001-1995
Kollat genom alla
Journal of Vocational Behavior, 1993-2001
Kollat genom alla
Journal of managerial psychology, 1994-2001
Sökord: workplace, 23 träffar, kollat alla

4) Övriga *
Facilities, 1994-2001
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Flexible working (populärvetenskap)
New Technology, work and employment (teknisk)
Work (medicinsk och psykologisk)
Basic and applied social psychology
European management journal
Futures, 1995-2001, (vetenskaplig?)
Kollat
Scandinavian Journal of Work, environment and Health (krämpor)
* dessa tidskrifter har valts ut på basen av titel. I de fall där enbart ett fåtal
nummer gåtts genom har orsaken varit att journalen fallit utanför forskningens
intresseområde.

5) IT
Accounting, management and Information Technologies, 1995-2001
Kollat
Information and Organization, 2001-2002
Kollat
Information Technology and people, 1994-2001
Kollat
(Jag tycker att jag har ganska bra överblick av hur arbetsplatsen behandlats inom
IT-litteraturen eftersom de flesta böcker i distansarbete och framtidens arbete
och arbetsplats innehåller mycket av detta. )

Dessutom har föjande databaser gåtts igenom:

MBC/EMERALD
Gått genom journallistan
Sökt på workplace : 102, kollat alla
Sökord: workspace: 23 st, kollat alla, bara teknik och industri, robotar e t c
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EBSCO
Har kollat genom hela journallistan
Sökord: workspace, 450 träffar, kollat alla

 endast populärvetenskap och ergonomi

Eller International Journal of Robotics
Research

JSTOR
Sökord: workspace i tidningar i ekonomi, sociologi och antropologi , 10 träffar,
LINDA (databas över universitetsbibliotek i Finland)
Sökord: workplace, 510 träffar av dessa lämpliga böcker 17 st, kollat dessa på Amazon

AMAZON
Sökt böcker på workdesign och workplace.

PSYCHOLOGY PRESS
Kollat genom tidskrifterna
INGENTA
Kollat genom journallistan inom psykologi och sociologi.
Inget intressant
Hemsidor för följande förlag har besökts:
SAGE
Har kollat genom tidskriftslistan.
De GRUYTER
Sökt genom journallistan
ELSEVIER SCIENCE
Sökord: workplace, 4 träffar
Sett genom journallistan inom psykologi, ekonomi, management och sociologi.
ROUTLEDGE, TAYLOR & FRANCIS
Kollat genom journallistan
KLUWER
Kollat genom journallistan inom psykologi och sociologi
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INTERVJUKORT

BILAGA 2

INTERVJU MED STIMULUSKORT
Kort som användes i intervjuerna vid materialinsamlingen av arbetstagares
uppfattningar av arbetsplatsens betydelse:

1.

2.

3.
Skillnader

Symbol

4.
Fritid

7.

5.

6.

8.

9.

Kontroll

10.

Känslor

11.

Status

12.
Plats

13.

14.

Kontor

15.

Gräns

16.

Identitet

17.
Acceptans

Kontakt

18.
Stress
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19.

20.

21.
Effektiv

22.

23.
Utrustning

25.

Rutin

28.

24.
Hjälp

26.

Flexibilitet

29.

Samhälle

Krav

Skolning

36.
Förändring

39.
Förväntningar

”Att synas är
att finnas”

33.

35.

38.

Information

30.

32.

34.

27.

Samarbete

Frihet

31.

Teknik

40.
Fortsättning
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41.

42.
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BILAGA 3

PRESENTATION AV STUDIENS INFORMANTER

Namn

Ålder

Yrke

Conny
Marina
Lisa
Kenneth
Tina
Tanja
Svante
Sara
Anna-Maria
Ann-Sofie

27
25
56
37
38
32
45
24
27
41

Byggnadsingenjör
Informatör
Telefonsekreterare
Byggnadsingenjör
Ekonomichef
Forskare
Byggnadsingenjör
Forskare
Redaktör/forskare
Verksamhetsledare

Susanne
Johan
Alexandra
Rosita
Jörgen
Daisy
Tom
Anders
Astrid
Maria

36 Verksamhetsledare
34
Forskare
25
Forskare
31
Kursplanerare
49 Byggnadsingenjör
46
Kontorsanställd
28
Diplomingenjör
36
Journalist
60
Kontorsanställd
34
Telefonist

Antal år
År som distansarbetare Orsak till distansarbete
i företaget (om annat än tidigare svar)
8 mån
6 mån
25 år
5 år
7 år
2 ½ år
10 år
8 mån
2 år
7 mån
3 år
2 år
5 år
5 år
26 år
4 år
5 år
26 år
10 år

3 år
4 år
6 mån

inget kontor
Avstånd
Egen önskan +inget kontor
Avstånd
Avstånd
Avstånd
egen önskan
avstånd +egen önskan
egen önskan
inget kontor +egen önskan
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Den flytande fördelningen mellan distansarbete och kontorsarbete bland studiens
informanter:
Distansarbete

Conny
Marina
Lisa

Tanja
Kenneth
Svante
Sara
Tina

Kontorsarbete

Ann-Sofie
Anna-Maria

Susanne

Johan
Rosita
Alexandra

Astrid
Daisy
Maria
Tom
Anders
Jörgen

Ingen annan arbetsplats än hemmet
Distansarbetet är en nödvändighet för
att arbeta i företaget, främst p.g.a. att
företaget inte har ett traditionellt kontor

Företaget har ett traditionellt kontor,
dock på en annan ort, vilket medför att
distansarbete är en nödvändighet.
Distansarbetet kan även ske på eget
önskemål (Svante).Kontoret besöks
vid behov (max 20 % av arbetstiden).
Denna grupp kan således erfarenhet
av såväl kontors- som distansarbete.

Huvudsysslan utförs hemifrån, främst på
eget initiativ, men andra alternativ som
exempelvis kontorsarbete vore möjliga. Bisysslor
utförs som arbete utanför hemmet, vilket medför
att personerna får del av bägge världar

Arbetet utförs på ett
traditionellt kontor och
personen ifråga har
aldrig utfört arbetet
utanför denna plats,
d.v.s. som distansarbete.

Arbetet utförs i huvudsak på ett kontor,
men personerna använder sig även av ett
mycket sporadiskt hemarbete. Denna
grupp har således erfarenhet av såväl
kontors- som distansarbete. I denna grupp
finns även tidigare erfarenheter av
distansarbete (Johan).

Personen besitter ett traditionellt kontor där arbetet formellt utförs.
Möjligheten till distansarbete är emellertid stor och utnyttjas även
flitigt. Detta medför att personen i denna grupp får del av bägge
världar.
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Nedan följer en kort beskrivning av den situation som varje informant* i studien
befinner sig i vid intervjutillfället. Beskrivningarna följer inget fast mönster utan
är beroende av den information som informanterna återger i sina berättelser.
* Connys och Rositas berättelser återfinns i kapitel 1.1.1 och 1.1.2
* Tanja och Alexandras berättelser återfinns i bilaga 4

Marina
Marina är 25 år och arbetar som informatör. Detta innebär att hon till företagets kunder
söker information via Internet. Arbetet är hennes första jobb efter avslutad utbildning
och har hela tiden, under en period av 6 månader, skett på distans. Orsaken till varför
arbetet sker på distans är att hennes arbetsgivare befinner sig på ett långt avstånd från
hennes hem. Marina har ingen arbetsplats förutom hemmet, där arbetet sker i
sovrummet i Marinas och hennes pojkväns gemensamma lägenhet. Arbetet utgör
ungefär 40 h per månad och det är Marinas enda jobb. Marina söker andra jobb, gärna
på traditionellt kontor, eftersom hon vill träffa människor. Ändå skulle hon gärna åka
iväg till en arbetsplats trots att hon skulle vara ensam även där. För samtidigt som
fördelarna med distansarbetet är att det är så flexibelt så tycker Marina att det inte känns
som ett jobb på samma sätt när man inte går någonstans. – “Det är tråkigt hemma, jag
hade kanske trott att det skulle vara mera glamoröst”.

Lisa
Lisa är 56 år och arbetar som telefonsekreterare i ett läkemedelsföretag. Detta arbete har
skett i hennes hem, i ett separat arbetsrum, i 25 år. Orsaken till att Lisa började som
distansarbetare var att hon ville vara hemma när barnen var i skolåldern. Nu är barnen
stora och Lisa bor ensam med sin man. Ibland har hon fått förfrågan om att övergå till
ett mera traditionellt sätt att arbeta, men hon har alltid trivts med sitt distansarbete och
vill fortsätta så här (Lisa är den enda personen som inte haft något negativt att säga om
att arbeta på distans). Orsaken till varför arbetet sker på distans är således en
kombination av egen önskan och att företaget för tillfället inte har några planer på att
inrätta ett separat kontor. Lisa träffar de övriga personerna i firman 3-4 gånger i året,
men kontakten med hennes arbetskamrater går enligt henne bra att upprätthålla via
telefon, även den personliga kontakten.

Kenneth
När Kenneth för tre år sedan bestämde sig för att flytta från utlandet till hemorten
fortsatte han sin anställning som byggnadsingenjör på företaget där han då jobbat i två
år. Orsaken till Kenneths distansarbete blev sålunda det långa avståndet till
arbetsgivaren. Trots detta avstånd besöker han sin tidigare arbetsplats allt från en dag i
veckan till en gång i månaden. När ett nytt projekt inleds reser Kenneth även iväg för att
träffa sina kunder, ibland även under projektets gång. Kenneth trivs jättebra med att
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jobba hemma. Han är 37 år, har fru och två småbarn, och en viktig orsak till att han trivs
så bra hemma är att han på så sätt får naturlig tid med familjen under dagens gång.
Friheten och flexibiliteten är andra faktorer som Kenneth starkt betonar. Familjen bor i
hans hemgård på landet så hans gamla pojkrum får tjäna som arbetsrum. Kenneth har
p.g.a. sitt distansarbete blivit ganska positivt uppmärksammad i media. Trots detta är
distansarbetet inte något som Kenneth tror att han kommer att bli pensionerad ifrån.
– ”Jag har funderat på andra arbeten, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att byta
jobb. Inte för att jag skulle vilja avsluta distansarbetet, att det är relaterat till
distansarbetet, utan det är andra saker som verkar intressanta och inverkar”.

Tina
Tina började som ekonomichef på ett företag som efter några år såldes och bytte
verksamhetsort. Tina slutade för en period av några månader att arbeta, men blev sedan
ombedd att fortsätta i företaget, vilket ledde till att arbetet övergick i distansarbete. Tina
är 38 år och vid intervjutillfället har hon arbetat fyra år på distans. Hon bor i lägenhet
med sin man. Tina uppger att hon i princip besöker det traditionella kontoret ”max två
dagar varannan vecka”. Tina fortsätter gärna att arbeta på distans, men skulle vilja
minska på antalet resdagar till kontoret. Dessa resor tar bara tid av hennes arbete och är
dessutom tråkiga. Det idealiska vore enligt henne att ha kontoret i hemstaden, att i viss
mån ha tillgång till en social kontakt med arbetskamraterna, men ändå kunna jobba en
stor del hemifrån.

Svante
Svante är 45 år och byggnadsingenjör. När han arbetat 9 ½ år på företaget bestämde han
sig för att försöka få ledningen att gå med på att han skulle jobba hemifrån. Till en
början var de skeptiska, men nu skall han precis avsluta ett halvårigt kontrakt, som
fungerat som prövotid. Han tror att han har stora chanser att få grönt ljus till att få
fortsätta jobba hemifrån. Distansarbete är emellertid inte något han kan tänka sig att
hålla på med ”hela livet”, utan det är främst för barnens skull som han jobbar hemifrån.
Svante har tre barn, två i skolåldern och ett på dagis. Genom att jobba hemma har han
bättre tid att sköta deras morgonrutiner och han har t.ex. bättre ork att hjälpa till med
läxläsning på kvällarna. Den största fördelen är friheten att själv få bestämma, men i
praktiken visar det sig att han arbetar normal arbetstid. – ”Man måste ju vara
anträffbar”. Svante tillbringar till största delen sin arbetstid hemma, det är enbart när
han påbörjar och avslutar ett projekt som han åker till kontoret för att hämta information
och använda printern. Hemma, i deras egnahemshus på landet, har Svante ett eget
arbetsrum. Rummet tycker han är riktigt trevligt, men en förutsättning för att jobba
hemma är dock att han utan ersättning använder sin egen utrustning.
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Sara
Sara är 24 år och bor med sin pojkvän och deras katt i en lägenhet i en småstad. Ett av
rummen har hon inrett till arbetsrum. Där sitter hon och arbetar som doktorand, trots att
hon medger att även soffan och matbordet blir använda som arbetsplats. Sara har jobbat
hemifrån i 8 månader och orsaken är avståndet mellan hennes arbetsplats och hennes
boningsort. På det här sättet sparar hon 2½ timme i restid varje dag. Hon har enbart
sporadiskt fysisk kontakt med sin arbetsplats och vid intervjutillfället har hon inte fått
möjligheter till e-post. Hon är således ganska avgränsad från sin traditionella
arbetsplats, men trots detta är distansarbete i framtiden inte något som hon ställer sig
negativ till. Eftersom hennes sambo även har ett väldigt fritt arbete kan de utforma sina
arbetsdagar så att de kan utföra gemensamma saker när det lämpar sig. Om hon vill
fortsätta bo på samma ställe, men dock ha ett större utbud av potentiella arbetsplatser,
anser hon att distansarbete automatiskt blir ett alternativ att räkna med.

Anna-Maria
Anna-Maria, 27 år, har många arbeten. Hon skriver på sin doktorsavhandling, hon är
redaktör för en tidning och på kvällarna undervisar hon. De två första arbetsuppgifterna
utför hon hemma i sin stadslägenhet där hon med bokhyllor balkat av en vrå i
vardagsrummet. I lägenheten bor också hennes man och deras kanin. På somrarna flyttar
familjen ut till sommarstugan och därifrån pendlar hon in till hemmet i stan för att
jobba. Orsaken till varför Anna-Maria valt att jobba hemma är när det gäller
forskningen möjligheten att få jobba ostört och att få tillgång till ordentlig utrustning. På
arbetsplatsen tvingas hon nämligen att dels dela rum och att dels jobba med en uråldrig
dator vid ett jätteobekvämt skrivbord. Om det inte skulle förhålla sig på det sättet skulle
hon bra kunna arbeta på den traditionella arbetsplatsen. Anna-Maria besöker sin
arbetsplats någon dag i veckan, mest för att visa upp sig och bli ihågkommen av sin chef
och sina arbetskamrater. Även sina uppgifter som redaktör utför hon hemma. Eftersom
den tidigare redaktören även jobbade hemifrån så blev det liksom bara så. Hon reser
även en hel del i sina jobb och pratar med en hel del människor i telefonen. Detta
tillsammans med hennes undervisning på kvällarna gör att hon inte direkt kan säga att
hon känner sig socialt isolerad. Att fortsätta jobba hemifrån skulle för Anna-Maria inte
vara något problem, det som hon istället saknar är stabilare arbetsförhållanden.

Ann-Sofie
Även Ann-Sofie, 41 år, tillhör den grupp av arbetstagare som delar upp sin
arbetskapacitet mellan en mängd olika arbeten. Hon benämner sig verksamhetsledare,
en uppgift som hon utför hemifrån 14 timmar i veckan. Vid intervjutillfället har detta
pågått i sju månader. Till arbetsuppgifterna hör inget fast kontor, förutom det kontor i
huvudstaden där hennes chef sitter. Sitt distansarbete utför hon när hon vill, ofta på
kvällar, helger och nätter. Orsaken till denna dygnsrytm är att hon ofta är tvungen att
träffa människor under deras lediga tid, d.v.s. på kvällstid. Därtill har hon under resten
av arbetstiden, som hon säger ett ”närarbete” där hon sysslar med utbildning. Hemma är
egnahemshuset på landet. Där finns även man och flera barn, av vilka det yngsta är i
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dagisåldern. Platsen hon utför sitt arbete på ett eget trivsamt arbetsrum bredvid
sovrummet. Ann-Sofie tycker att förändringar är viktiga. En förutsättning för att
överleva är att man inte fastnar i rutiner. Att sitta hemma på vinden medför emellertid
en risk att man inte alltid hänger med i samhällets förändringar, så när det gäller en
fortsättning på distansarbetet så kan hon inte svara på hur det blir. Det blir som det
blir...

Susanne
Susanne, 36 år, har i tre års tid arbetat som verksamhetsledare. Hennes kontor befinner
sig inne i stan, men hennes arbete kräver att hon ofta är ute på språng. Hennes arbete är
långt en livsstil och arbete och fritid sammanfaller ofta. Det är för Susanne naturligt att
arbeta i princip dygnet runt hela veckan. Detta innebär att arbetet även till en viss del
utförs hemma, exempelvis genom telefonsamtal eller genom att sitta och reflektera över
nya verksamhetsidéer. Susanne anser att hon behöver två arbetsplatser –kontoret och
hemmet. Hemma vid datorn så föds hennes idéer, där är hon kreativ, medan hon på
kontoret verkställer och förverkligar sina drömmar. Susannes aktiva liv består även av
kommunpolitik och rollen som mamma. Susanne har två barn i dagis och eftersom hon
fungerar som ensamstående mor är det för henne naturligt att involvera barnen i sitt
arbete. Susanne trivs.

Johan
Johan är 34 år, bor i egnahemshus och har fru och två barn i dagis och skola. Johan har
erfarenheter av både distansarbete och kontorsarbete, men för tillfället arbetar han som
doktorand med eget arbetsrum. Johan intervjuas i egenskap av kontorsarbetare, men
relaterar ständigt sin situation till när han jobbade på distans. Största fördelen med den
traditionella arbetsplatsen är att han anser sig få så mycket gratis. I samma hus sitter alla
som sysslar med likadan typ av forskning så har man ett problem så finns det alltid
någon att fråga. En annan stor fördel med den traditionella arbetsplatsen är att man får
ordning på sitt eget liv, man vet när man har olika roller, när man är hemmapappa eller
när man jobbar.

Jörgen
Jörgen arbetade tidigare som lastbilschaufför och byggnadsarbetare, men p.g.a.
hälsoproblem tvingades han omskola sig till byggnadsingenjör. Nu har han i fem års tid
arbetat som planerare i eget rum vid en elementfabrik. Att köra lastbil var ett väldigt
fritt yrke enligt Jörgen och arbetet på kontor gör att han känner sig styrd. På kontoret
styr klockan för mycket. Det är som att vara fången i sitt rum, i en byggnad. Samtidigt
upplever Jörgen att platsen är viktig. Det är viktigt att han känner att platsen är hans.
Jörgen är 49 år och bor med sin sambo i lägenhet. Jörgen refererar ofta till distansarbete.
Detta trots att han aldrig har prövat på utan främst har fått insikt i det genom en
arbetskamrat. Med distansarbetet kan han tänka sig många positiva sidor, men även
negativa. Han skulle vara intresserad av att prova på periodvist distansarbete, men att
jobba hemifrån på heltid tror han skulle bli för tungt.
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Daisy
Daisy, 46 år, är då hon utför sina ekonomiuppgifter på en relativt stor arbetsplats en äkta
kontorsarbetare. Storleken på arbetsplatsen gör att hon har många arbetskamrater, men
hon upplever ändå att atmosfären är god och personlig. Liksom Daisy har många av
kollegorna arbetat tiotals år på firman. Till hösten blir det 26 år sedan hon började på sin
nuvarande arbetsplast och hon har aldrig utfört sitt arbete utanför platsen. Platsen är
hennes fasta punkt i tillvaron och på arbetsplatsen har hon ett eget rum. Hemmet är en
separat sfär där hennes man och två tonåringar finns. Arbetsplatsen är trygghet för
Daisy och hon har inga planer på att förändra sitt arbetsliv. Daisy trivs med sitt arbete
och hon är mycket nöjd med sin arbetsplats. Där finns allt hon behöver.

Tom
När Tom utbildade sig till diplomingenjör hade han jämt dåligt samvete för att han inte
gav mera tid åt studierna. Detta tror han beror på att han hade skrivbordet i sovrummet
och på så vis sammanföll fritid och arbete. När han nu, 28 år gammal, utför sitt arbete
på ett kontor är det just arbetsplatsens avgränsande funktion som han betonar. Hemmet
har blivit en plats där han umgås med sin fru och deras två små barn. Tom trivs med sitt
jobb, vilket är fullt av utmaningar, gemenskapen är bra och det är roligt att åka dit på
morgonen. Att arbeta på distans är för tillfället inte något alternativ, det är för rörigt
hemma och för övrigt så är det ingen på firman som jobbar hemifrån så tanken har inte
direkt fallit honom in. Tom har jobbat inom företaget i fyra år. Karriären har börjat och
Tom tycker det känns bra att säga var han jobbar. Arbetet är flexibelt, resor, möten med
kunder och knappt ingen kontroll så länge man sköter sina uppgifter. Samtidigt påpekar
Tom att flexibilitet medför såväl förväntningar som krav på att man verkligen sköter
sig. Ibland blir kvällarna långa…

Anders
Anders är 36 år gammal. Han bor i en lägenhet i stan med fru och två katter. För Anders
är arbetsplatsen en symbol för att man har ett jobb. Anders är sedan fem år tillbaka
journalist på en dagstidning. I början hade han ingen fast plats utan tvingades cirkla runt
från ställe till ställe och sätta ned sin låda med tillhörigheter där det råkade stå en ledig
dator. Det gick honom verkligen på nerverna att aldrig få ha sina saker ifred på ett och
samma ställe. Idag är han permanent placerad i ett tvåpersoners rum. Han trivs med sin
rumskompis. På rummet sitter han när han skriver ihop sina artiklar, annars befinner han
sig ute i regionen på uppdrag. En stor fördel är att nyheterna skrivs klart samma dag,
vilket innebär att han inte behöver tänka på arbetet under fritid. Att fritiden hålls åtskild
från arbetet är jätteviktigt, så på fritiden gör Anders inte något som kan relateras till
hans arbete. Ändå umgås han med flera arbetskamrater även under sin fritid. Ibland när
arbetet blir för enformigt tycker Anders att det borde hända något, att han skulle vilja ha
förändring. Men å andra sidan säger han sig vara den typen som gillar trygga mönster.
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Astrid
Astrid anser att hennes arbete är ett aprilskämt. Hon började nämligen på firman den 1
april för 26 år sedan. På Astrids arbetsplats är man, p.g.a. få anställda på kontoret, van
att arbeta med diverse kontorsuppgifter, bokföring, svara i telefon och som Astrid
uttrycker det ”springa fram och tillbaka”. Visst kunde hennes arbete utföras hemifrån
men det skulle inte alls vara trevligt. Astrid vill absolut inte sköta sitt arbete hemifrån
(det har hon inte heller någonsin gjort). Man behöver ju nämligen ha kontakt med
arbetskamraterna, få strida och vara glad med dem. Det är ju det som är det roliga med
att vara i ett arbete. Astrid är 60 år gammal och har de sista åren övergått till
deltidspension. Hemma i radhuset väntar maken medan hennes barn och barnbarn finns
på annan ort. Astrid trivs och har trivts med sitt jobb. Viktigt har det emellertid varit att
arbetet inte skall påverka hennes dyrbara fritid. Arbetet ses också som en trygghet. Man
behöver inte gå hemma och fundera vad man skall göra utan man vet vart man åker och
jobbar.

Maria
Maria, 34 år, arbetar skiftesarbete som telefonist. Det har hon gjort i tio års tid. I arbetet
används en dator med hörlurar och nog kan Maria väl tänka sig att arbetet skulle gå att
utföra hemifrån. Som småbarnsmor med två barn i dagisåldern tycker Maria emellertid
att det är väldigt skönt att komma bort hemifrån. Arbetet känns egentligen som en skön
paus från det arbete som hennes liv egentligen består av för tillfället, att uppfostra och ta
hand om sina barn. Det är avkoppling att få sitta ensam i bilen på väg till arbetet.
Hennes sambo jobbar även i skift, vilket innebär att de sällan är lediga samtidigt. På
arbetsplatsen har man ingen egen plats utan alla sätter sig där det är ledigt och det enda
personliga som finns är deras egna kaffemuggar. Om det är få samtal kan de samtala
med varandra (eller skvallra som Maria medger att det rör sig om), men gemensamma
luncher eller kaffepauser tar de inte. Maria vill inte låta sina arbetskamrater komma så
nära inpå henne och pratar sällan om sitt privatliv förutom om barnen. Ändå uppskattar
hon mycket det sociala umgänget med arbetskamraterna. Dessutom har Maria har varit
på sin arbetsplats så länge nu att hon inte säger sig vilja sluta.
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BILAGA 4

TVÅ EXEMPEL PÅ ANALYS OCH TOLKNING AV INTERVJUER GJORDA
MED STIMULUSKORT –från text till beskrivningskategori

Nedan följer två exempel på hur utskrivna intervjuer gjorda med stimuluskort kan se ut.
Den första intervjun är med Tanja som representerar distansarbetarna. Intervjun med
Tanja valdes eftersom hon representerar många av de kategorier som nämns i arbetet
(vilket innebär att en intervju ger många exempel), hon har lätt för att utrycka sig och
hon står därför även för en stor del av citaten i detta arbete. Den andra intervjun är med
Alexandra. Alexandra befinner sig yrkesmässigt i samma situation som Tanja, men
Alexandra utför sitt arbete på ett traditionellt kontor. När kontorsarbetarna intervjuades
ökade mina frågor till dem. Jag anser att orsaken till detta delvis är att kontorsarbetarna,
måhända på grund av arbetsplatsens för dem självklara karaktär, hade svårt att hålla sig
till ämnet arbetsplats utan ofta övergick till att berätta om arbetet i sig.
Nedan presenteras även hur texterna tolkats och fördelats på olika
beskrivningskategorier. Det finns en risk att detta sätt att läsa två intervjuer och se hur
de föder eller bidrar till diverse beskrivningskategorier kan ge läsaren ett felaktigt
intryck. Det kan för läsaren framstå som att kopplingen mellan beskrivningskategori
och textstycke är diffus och ibland kanske till och med motsägande. Läsaren bör därför
komma ihåg att beskrivningskategorierna inte fötts direkt vid textgenomläsningen.
Kategorierna är istället ett resultatet av att intervjutexterna setts som en helhet och av
den känsla som texten i sig förmedlat utan att styckas upp i passager.
Beskrivningskategorierna är följden av att intervjutexterna samspelar med varandra och
utgör på så vis ett resultat som fötts efter otaliga genomläsningar. Genom att
poststrukturalistiskt påstå, att samma text inte kan läsas två gånger, kan man se
beskrivningskategorierna som varierande beroende på de antal gånger texten läses.
Beskrivningskategorierna förändras eller mognar således över tiden.
Beskrivningskategoriernas innebörd förmedlas även enbart med stor svårighet med den
rad av ord (rubrik) som presenteras i exemplen nedan. Förståelsen för
beskrivningskategoriernas innehåll och komplexitet bör utläsas ur den beskrivande text
som följer varje beskrivningskategori inne i arbetet. Inne i arbetet presenteras
beskrivningskategorierna tillsammans med tolkningar av redan existerande teori, något
som gör att beskrivningskategorierna tillförs det slutliga utfallsrum av förståelse som
studien eftersträvar. Samtidigt bör beskrivningskategorierna relateras till varandra för att
deras innebörd klart skall kunna framträda, holism förespråkas således framför atomism.
Forskningen, speciellt den kvalitativa, kännetecknas av den tolkning forskaren gör och
det inflytande han således har på slutresultatet. På frågan om någon annan skulle kunna
analysera samma material med annat resultat blir svaret vid en kvalitativ,
fenomenografisk, undersökning onekligen ja (Uljens, 1989:55). Uljens fortsätter med att
argumenten och resonemanget kring detta nya system emellertid bör vara mera
övertygande än den ursprungliga tolkningen för att den ursprungliga tolkningen skall
kunna ses som bristfällig eller felaktig.
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Med detta i åtanke ber jag läsaren bekanta sig med hur mina intervjutexter bidragit till
att skapa de beskrivningskategorier som utgör resultatet av studien kring arbetsplatsens
betydelse.

I) Intervju med Tanja, 32 år, forskare (doktorand), 27.8.1999
Text med kursiverad stil är intervjuarens uppföljande frågor

Bakgrundsinformation
Jag skriver doktorsavhandling i juridik och det där har nu hållit på två och ett halvt år
och har ungefär lika mycket kvar misstänker jag och jag har sysslat lite liknande, jag har
egentligen hela tiden varit i universitetslivet när jag har jobbat att på det sättet så har jag
inte varit praktiserande jurist på det sättet som det heter och ja vad skall jag säga? För
tillfället är jag i en sådan fas att jag inser att jag måste så småningom börja skriva den
där boken och det där varför jag valde det här alternativet att jag bor här i Vasa och
jobbar i Åbo och Vasa så berodde delvis på det att min man har här jobb och sedan
bodde vi lite här och där i Finland och har pendlat hit och dit och bodde i Helsingfors
och hade svårt att få bostad. Så det blev liksom en sådan här helhetslösning. Och sedan
när det finns bra hovrätt här som har jättebra bibliotek och skulle det inte riktigt ha varit,
för jag behöver ändå något material att jag kan inte ha allt material hemma på det viset.
Lite stressigt är det när de här förbindelserna till Åbo är lite tråkiga, men det är nu
ungefär den här bakgrunden. Sitter du som mest hemma eller tillbringar du tid i Åbo?
Jag sitter nog ungefär ¾ av tiden hemma och sedan en vecka i månaden ungefär så är
jag i Åbo, lite sådär om det finns några seminarier eller något annat så kan jag vara
oftare eller sedan om det inte finns något vettigt där att göra så mera sällan.

Skillnader
Det där får mig att tänka på hur det skiljer sig att vara i Åbo och här i Vasa att jag
märker att jag har alltid jättemassa planer vad jag skall uträtta i Åbo och sedan märker
jag att jag för det mesta bara är social. Det är på något sätt det jag saknar här, det
där umgänget och kaffediskussionerna och den här fria brainstormingen med
kollegorna det är det som jag får i Åbo, men jag får inte sedan särkilt mycket skrivet
där. Här är det sedan det här lugna funderandet, filosoferande skedet här i den här
ändan. Åbo är mera socialt och det här är mera isolerat och ibland också ensamt.

Arbetsplatsen tillfredsställer sociala behov
Arbetsplatsen förmedlar information och kunskap
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Symbol
Det var en svår...ja...det där får mig att tänka på en hel så här löjlig sak. Jag har tänkt på
det här med arbetslivet att och det talas hemskt mycket om det här att hur det blir
annorlunda och det ena och det andra och på något vis är det här en situationstillfälle
med just det nya sättet att jobba att man är hemma och sedan å andra sidan så jobbar
man och det är riktigt så här modernt jobb. Jag är hemskt beroende av Internet och
liksom e-post och sådant där att på något sätt är man väl ganska bra symbol för det här
nya sättet att jobba.

Fritid
Det där med fritid där har jag nog varit tvungen att riktigt fundera på hur jag skall ha
det. Vi har som tur är tillsvidare så har vi ett extra rum där jag kan liksom ha mina
böcker och datorn och allt så där i ett hörn och sedan stänger jag dörren. Men jag
märker nog att det är lite sådär att jag jobbar lite sådär att nåja jag skulle kunna
kanske ha diskmaskinen på samtidigt nu när jag läser den här artikeln sedan gör
jag det. Jag har många olika sysslor på gång samtidigt, jag vet inte om det stör så
hemskt mycket sist och slutligen men det där jag märkte nu på sommaren att när det var
semesterdags att jag vågade inte röra vid datorn. Inte ens för att kolla någon elpost
för jag tänkte att nä sedan fastnar jag sedan får jag det dåliga samvetet att nu
borde jag vara här och sitta. Det finns nog en risk att helt enkelt att man inte har
någon fritid och kvällarna mina blir nog långa och att jag jobbar och pynjar och
det finns inte någon sådan tid att nu är det slut. Det är svårt.

Arbetsplatsen förlägger arbetet från arbetstid och arbetsplats
Arbetsplatsen förlägger arbetet från fritid och hem

Mobiltelefon
Nåja, det där får mig nu att tänka på det här hur beroende jag är av just Internet och
telefonen och modem och allt det där. Det här skulle inte funka om jag inte skulle ha
ordentliga datakommunikationer. Då skulle jag bli helt knäpp. Att fast det inte är samma
sak att skicka en massa e-post åt kollegorna, men ändå är det nog någon typ av ganska
snabb kontakt. Det behövs nog.
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Kontakt
Jag kan kanske fortsätta på det sättet att det som jag nog mest saknar är just de här
kaffestunderna och det här struntpratet som ändå någon gång kan leda till något
professionellt om man säger det på det sättet, fruktbart. På något sätt så alla
sådana här om jag tar ställning till något som sker där på jobbet i Åbo, så det är
ofta redan färdigt tuggade förslag som jag skall ta ställning till och så här. Jag är
inte riktigt så bra med i de här olika brainstormingskedena. Det är lite synd. Ja det
är nog synd. Men jag har nog som tur sådana kolleger att de också skriver massa elpost
och sådant där att de kommer ihåg mig, att jag existerar.

Arbetsplatsen tillfredställer sociala behov
Arbetsplatsen förmedlar information och kunskap
Arbetsplatsen erbjuder material, utrustning och plats (Taylor & Marx)

Kontroll
Ja arbetsgivarna så kan, dekanus kan inte riktigt kontrollera vad jag gör. Det är
förstås...jag har inte upplevt det där som något problem på det sättet att när jag har en
forskartjänst så det är nog ett och det samma för universitetet var jag jobbar bara jag får
något resultat till stånd att det är nog mest problem med självkontroll att jag är dåligt
på att stiga upp och jag är hemskt bra på att ha hemskt diffusa arbetstider och så där och
jag har på känn, fast jag vet, jag har någon gång liksom mätt liksom att hur mycket
jag jobbar per dag och per vecka och jag kommer nog till det här 40 h, men när jag
inte jobbar från 8-4 så har jag en sådan här känsla av att jag bara svävar omkring.
Att jag borde få någon disciplin, disciplinära åtgärder eller någonting. Sedan,
ibland kan de vara sådär att jag inte släpper alls mig själv att det är bara jobb, jobb,
jobb, jag måste nu göra det där. Jag måste göra det där. Det är nog lite problem faktiskt.
Men det är väl samma sak vid universitetet annars också fast man skulle jobba i Åbo
och vara där hela tiden. Tror jag i alla fall.

Arbetsplatsen legitimerar (arbetstagaren själv)
Arbetsplatsen förlägger arbetet till arbetstid och arbetsplats

163

Känslor
Tja, jag vill inte gnälla för jag har själv valt det här, men nog känner jag mig
väldigt ensam ibland. Att på något sätt alltid när jag far till Åbo så är jag jätteglad att
vara där och det är trevligt fast det inte är så hemskt effektiv sådär när det gäller
skrivandet. Sedan när jag skall sticka därifrån så känns det så jättemotigt alltid på något
sätt och jag avundas folk som får fara bara hem till sina familjer och jag måste släpa
mig till tåget och sedan komma hit. På något sätt ja det är lite ensamhet och att man
är annorlunda på något sätt, det är det som är de starkaste känslorna som jag har.
På vilket sätt annorlunda? Nå så där att jag är med i det här arbetsgemenskapen nog
men på ett sätt är jag inte att det verkar som om jag skulle vara ett sådant här trevligt
inslag i kollegornas vardag också när jag kommer, naturligtvis på det sättet att när de nu
inte ser mig hela tiden så det är ju fräscht att se någon som inte är där hela tiden så
sedan blir det sådär att jag inte är med i den här vardagen och på det sättet
annorlunda.
Arbetsplatsen tillfredsställer sociala kontakter
Arbetsplatsen legitimerar (arbetstagaren själv)
(Arbetsplatsen låter identiteten uttryckas)
Status
Ja det där är en bra fråga för det som har irriterat mig alldeles oerhört nu på sommaren
har varit när folk inte förstår vad det handlar om när man forskar och sedan om man
börjar förklara om sin doktorsavhandling så är de för fem penni inte intresserade av
själva temat, man orkar inte tjata om det hela tiden och sedan blir det där liksom att jaha
och när skall du börja jobba då? Och förklara det där att jag jobbar nog hemskt hårt och
sedan det där att skall du ha någon semester? Som om man inte skulle ha rätt till
semester alls på något sätt det här status att man är någon slags evighetsstuderande på
något sätt i de flestas ögon och jag uppfattar nog det inte på det sättet fast det nu är klart
att på ett sätt är det ju utbildning och vidareutbildning, men jag har faktiskt redan en
examen. Jag är nog helt färdig. Det är det som ibland irriterar mig.
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Som distansarbetare? Nå där är det lite samma att man...folk har kanske lite svårt
att förstå det där att jag måste också jobba. Att fast jag är hemma så hinner jag
inte svara i telefonen hela tiden och pladdra en massa att jag har helt enkelt slutat
svara i vår vanliga telefon, jag svarar bara i mobilen när jag ser vem det är. Det
är...jå att man är nog någon slags blandning mellan...ja man är studerande att fast jag har
fria tider så jag måste ändå jobba varje dag. Folk kan inte riktigt placera mig sådär
att var finns jag på den här kartan.

Arbetsplatsen legitimerar (samhället, vänner)
Arbetsplatsen förlägger arbetet från fritid och hem
Arbetsplatsen skapar identitet

Klocka, tid
Jag har kanske redan förklarat hur dålig jag är att ha att göra med tid och sådär och jag
som har haft dåligt med sådant där att stiga upp och justera min tidsanvändning så det
här är kanske lite olyckligt att jag valde ett sådan här fritt yrke att jag får jobba när jag
vill för det blir faktiskt sedan hemskt mycket natt arbete och kvällsarbete, men å andra
sidan så vad gör nu det? Men det är nog intressant hur man har på något sätt i
bakhuvudet det här att man borde jobba från morgonen till eftermiddag att man
inte är riktigt normal om man jobbar några andra tider. Och det är märkligt för
min far har jobbat på nätterna nästan halva min barndom och ändå har jag det
där att man borde nog stiga upp tidigt på morgonen och vara duktig och sedan
klockan fyra, fem färdig. Att jag har dåligt samvete över det hela tiden fast det är
helt löjligt.

Arbetsplatsen legitimerar (arbetstagaren själv)

Plats
Det där har jag inte riktigt något mera att säga om än vad jag sagt hittills faktiskt.
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Kontor
Nå jag har hemma ordentliga grejer och någorlunda bra basbibliotek och sedan bor vi så
pass centralt att jag har kort väg till hovrätten där jag har de flesta källorna, men sedan
det som irriterar är att jag...det känns som om jag alltid skulle ha alla saker på fel
ställe. Jag måste ju när jag far ned till Åbo så måste jag ju ha massa saker med
mig härifrån och vice versa så det är så där att jag har det där kontoret hela tiden
med mig att allt kan man ju inte ha på disketter heller att det är en hel massa
böcker och artiklar som man släpar hit och dit i tåget...ja att man har kontor, men
det är nog med en hela tiden. Hur har du det i Åbo? Vi är ett ganska stort projekt det
är på det sättet, det finns en del sådana här helt fulltidsforskare som jobbar vid
universitetet. Sedan finns det en del som jobbar på kvällarna vid sidan om åklagaryrket
eller något annat och sedan vissa sådana här som är kortare perioder så vi delar ett
sådant här ganska stort utrymme, det är sådan här landskapskontor på ett sätt. Så jag har
en plats dit jag alltid...jag har en dator och egen plats och så där, vilket är ganska
furstligt med tanke på att jag är bara en vecka i månaden i Åbo så det är nog helt bra
ställt. På skrivbordet i Åbo, syns det att det är du som sitter där? Nå jå jag är lite så
här... jag måste nog markera mitt revir. Där finns mina prylar, några foton och
planscher och sådant. De är nog där fast egentligen är det ett och det samma, men
det var viktigt för mig att jag skulle inreda hemskt mycket där fast jag är där bara
en vecka. Jå det syns nog att det är mitt.
Arbetsplatsen erbjuder utrustning, material och plats
Arbetsplatsen låter identitet uttryckas
Arbetsplatsen skänker trygghet och tillhörighet

Gränser
Det där kommer jag nog inte på något. Nä jag kommer inte på något.

Kläder
Det värsta är att jag har jobbat vid universitetet ganska många år, vilket har gjort att jag
har vant mig vid viss stil, jeans och diffusa tröjor och ganska så här ledigt. Och vid Åbo
akademi först där var det ganska ledig stil och sedan när jag kom till juridiska fakulteten
i Åbo så där märkte jag sedan att om man skall föreläsa eller på något sätt delta i något
så kallat officiellt så då skall man klä upp sig och jag märker att jag har inte några
vettiga liksom kläder att jag har jeans och sedan har jag någon långklänningar men jag
har ingenting däremellan.
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Jag har inte sådana...det är ett problem faktiskt att jag har inte sådana där prydliga
promenaddräkter som jag skulle kunna dra på mig. På ett sätt är det ju skönt att man
drar på sig ibland några verrare och sedan jobbar man, men på något sätt man
känner sig kanske lite sådär ofräsch också. Att man borde nog egentligen kanske
klä upp sig också när man jobbar hemma, så där rent psykologiskt skulle det vara
bra, men det känns så onödigt.

Arbetsplatsen låter identiteten uttryckas

Identitet
Distansarbete har nog gjort i och med den här...så att säga den här isoleringen vad
man skall säga, det låter så negativt, men har gjort att jag känner mig nog hemskt
starkt som en forskare att jag kan när jag har tid att fundera och liksom att jag
har inte det problemet som många där i Åbo sedan har, kollegorna, att deras tid
går till en massa administrativa saker, olika projekt och att här har jag faktiskt tid
att bara göra det som jag skall göra, forska. Kanske man håller på och blir lite väl
mycket forskare. Det har stärkt den identiteten. Sedan å andra sidan så kan det
vara...jag har nog undervisat ganska mycket tidigare att nu när jag är så mycket ensam
så sedan måste jag förbereda mig om jag skall hålla några timmar så jag måste
förbereda mig på ett helt annat sätt. Redan det där att aj, aj, jag måste vara med
människor, så det känns lite så där spännande, ja mer spännande än tidigare. Man håller
på och blir en ensam funderare.

Indirekt: Arbetsplatsen låter identiteten uttryckas.

Acceptans
Om det där så skulle jag kunna säga att det har förvånat mig hur väl just universitetet
har ändå att det har gått med på att jag har ett utrymme i Åbo, det finns brist på både
datorer och rum och allt möjligt där så de har nog ändå accepterat dethär att jag har ett
sådant här system. Ingen har någonsin ifrågasatt det här och ok det här är på det sättet
frivilligt att jag får ju inga extra anslag för eller något sådant för att jag jobbar i Vasa
och distansarbetar utan det är nog helt på egen bekostnad, men de tycker att det är
helt ok och sedan det är inte någon som någonsin skulle ha påpekat att jag borde vara
mera på plats. Från arbetsgivarens sida så har det varit hemskt smidigt att när det gäller
den här acceptansen så är det kanske mera det här att folk, ens kompisar och
släktingar och sådana inte riktigt förstår att man nog jobbar när man jobbar
hemma. Att den acceptansen kanske det har varit svårt med.
Arbetsplatsen erbjuder utrustning, material och plats
Arbetsplatsen legitimerar (samhället, vänner)
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Frihet
Man kan nog inte klaga på att man skulle sätta några gränser på det vad jag gör och hur
jag gör det. Att på ett sätt är det jätteskönt att få själv bestämma och fritt disponera
dagarna, men å andra sidan blir det lätt att man bara fastnar liksom och ältar
någon viss sak en hel vecka. Jag har nog helt enkelt varit tvungen att sätta åt mig själv
egna tidtabeller och helt enkelt ett schema att jag kan aldrig hålla upp till de målen men
justerar jag dem, men jag har nog hela tiden ett schema så att det inte blir kaos, att inte
alla deadlines att den artikeln hit och den dit. Så att jag kan hålla i styr allt det här. Sist
och slutligen...först är man nog så där att man bara existerar men ganska snart så börjar
man sätta gränser åt sig själv.

Arbetsplatsen erbjuder information och kunskap

Stress
Ja jag har nog hela tiden dåligt samvete, det har jag. Men det är väl gemensamt för alla
som skriver avhandling, tror jag. Jag minns det redan när jag skrev gradu att det var
delvis så jättetrevligt att skriva, men delvis så jättejobbigt för man visste hela tiden att
nåja jag borde nu kanske läsa och jag borde, jag borde, jag borde. Och det här samma
jag borde så har jag nog fortfarande kvar, kanske ännu starkare nu när man har viss
finansieringsperiod, x antal år och då vet man sedan att ok det är svårare att få
förlängning och gulp att hur mycket har jag nu skrivit. Och på något vis det där att det
går ju inte att börja skriva någon doktorsavhandling så där att man börjar från sid 1 och
sedan börjar man prydligt skriva och sedan har man 350 sidor och där med basta. Att
när man fastnar, vilket är helt naturligt och man vet det att man ibland fastnar, så sedan
får man jättestressigt att nej det får inte framåt, varför blev jag inte häradsskrivare
istället.

Städning
Det är kanske de där mina tvättmaskiner och diskmaskiner. Jag vet inte om det är
hemskt kvinnligt det är kanske dumt att säga så men jag märker nog att när jag är
hemma så idealläget är det att lägenheten, hushållet, är helt i skick så får jag inte
det där svepskälet att jag skall diska först och sedan skriver jag det där. Det går
inte att stänga in sig riktigt, eller jag klarar inte av det att jag skulle stänga in mig i
det där rummet där jag skriver sedan och låta allting falla sedan utanför att det är
nog lite det där att man plockar och funderar och tvättar och sedan jobbar man
lite. Det där hushållsarbetet blandar sig i.

Arbetsplatsen förlägger arbetet till arbetstid och arbetsplats
Arbetsplatsen erbjuder hjälp och stödtjänster
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Effektiv
Jå, det är underligt hur vissa veckor så är man jätteeffektiv, man skriver och det är
otroligt effektivt och vissa andra veckor så kan jag vara helt så där att det blir inte
till någonting och jag skulle ha lust att bara bli kvar i sängen så att säga och då
skulle det säkert vara bra att ha en riktigt fysisk arbetsplats dit man går så...helt
enkelt att det skulle finnas det där sociala trycket att man finns alltid på
arbetsplatsen att fast man inte skulle få så mycket gjort så skulle man åtminstone
få gnälla lite åt kollegorna eller göra någonting. Men nu när man är hemma så kan
man vandra omkring sedan och känna sig jätteusel, när det inte löper och sedan
finns det ju inte så mycket annat att göra hemma än att läsa och skriva att kanske just i
Åbo så skulle man kunna delta i något annat. Det varierar hemskt mycket, vissa veckor
är man sedan så fruktansvärt effektiv.

Arbetsplatsen förlägger arbetet till arbetsplats och arbetstid
Arbetsplatsen tillfredsställer de sociala behoven

Teknik
Teknik har nog kanske också att göra med det här med internet och dator och sådant här
att åtminstone i mitt fall är det nog ett måste. Jag skulle hoppa ut genom fönstret om
datorn skulle paja, det skulle vara katastrof. I början så före jag fick alla
säkerhetsprogrammen och allting i skick och modem och så vidare så jag tyckte det var
jättehemskt att vara här och man visste ingenting vad som hände i Åbo. Oj, oj, oj. Fast
det är inte så mycket man deltar i sådana här nätdiskussioner och liknande, men i alla
fall, det är via tekniken som man är närvarande. Virtualnärvarande i alla fall.

Utrustning
Det är nog ungefär samma saker
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Hjälp
Jag jobbar gärna hemskt självständigt så att jag har färdiga manuskript före jag visar åt
handledaren t.ex, så det har inte hittills varit ett problem att jag kan alltid sedan när jag
far till Åbo så kan jag sedan ha en pratstund. Men sedan ibland när man börjar
fundera på någon helt löjlig detalj, man skriver någon fotnot och skulle vilja veta
att är månne den och den lagen nu i kraft eller vad hände månne med den och den
propositionen så då skulle det vara så enkelt om man hade någon kollega i rummet
att kommer du ihåg eller finns det något skrivet om det här att nu måste man gå
den hårda vägen, man måste börja söka på Internet eller fara till biblioteket. Det
blir ibland sådana småsaker man skall kolla så blir hemskt invecklade när man
inte har den här kunskapsreserven runtomkring sig.

Arbetsplatsen erbjuder hjälp och stödtjänster

Familjen
Vi har för tillfället ett sådan här läge faktiskt att min man jobbar på en annan ort. Han är
veckosluten hemma så vi har riktigt råddigt för tillfället, vilket gör att jag har nu sedan
veckorna helt för det här eget och det han nog gjort att veckosluten har blivit fredade
helt från arbete därför annars skulle vi inte umgås någonsin och barn har vi inte ännu så
det är inte ett problem, om man kan kalla barn problem. Det att han inte är här i Vasa på
veckorna så gör att jag just kan jobba helt sjuka tider, på nätterna och så där och att det
blir lite så här underligt liv, ja att det skulle säkert vara mera stadga i allt det som jag
gör om han skulle finnas i Vasa så då skulle ja inte kunna pynja i arbetsrummet där
klockan elva på kvällen. Att det skulle bli asocialt. Men nu är det ingen skillnad, det är
nästan så där att nåja jag kan ju jobba när han inte ens är hemma. Förstår han att du
jobbar? Jo han gör nog det, det gör han och intressant nog nu hade han på sommaren
semester liksom så att jag inte mera kunde vara ledig, jag hade så mycket saker som
skulle göras så att min semester så att säga var slut så det var egentligen första gången
vi levde sådär ett par veckor att jag jobbade hemma och han var också hemma så han
förstod nog det där och det funkade nog helt bra att han förstod att jag är nog ganska
asocial där i mitt eget rum. Så det är inte ett problem.

Rutin
Jag har sådana där minirutiner att det första som jag gör på morgonen är att jag kollar
om jag fått något e-post, något roligt eller något som jag måste åtgärda och sedan efter
det så på förmiddagen så läser jag oftast för jag har lite svårt att komma igång med
skrivandet på förmiddagen av någon anledning, sedan mot kvällen, eftermiddagen så
börjar jag skriva, skrivandet sker alltid mot kvällen på något sätt. Sedan försöker jag
komma igång att gå lite ut någon gång och handla och äta. Inte har jag på det sättet
några hemskt mycket andra rutiner. Nåja om jag skall till biblioteket så det måste också
ske förstås på dagen, de har nog inte öppet dygnet runt minsann så. Inte har jag riktigt
några andra.
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Flexibilitet
I princip är jag nog ganska flexibel när det gäller mina...men mindre och mindre i början
var det kanske så där att det första året att nåja jag kan ju jobba nästa vecka mera, men
det funkade inte riktigt så, utan det är nog så att jag måste jobba riktigt varje dag och att
jag kan inte flexa på det sättet att nåja du har ju inga arbetstider du kan ju... i
princip är jag flexibel men kanske ändå inte så mycket. Nog har man väl några
invanda, inrutade mönster redan och man skall helst inte avvika, man skall ha bra
orsak.

Indirekt: Arbetsplatsen förlägger arbetet till arbetstid och arbetsplats

Information
Jag tycker att jag sa redan här tidigare så en förutsättning för det att jag kan skriva här i
Vasa uttryckligen är det att det finns jättebra bibliotek här det är väl säkert Finlands
bästa, det är otroligt bra ordning och där finns allting, all finländsk juridisk litteratur så
det här grundbehovet är på det sättet i ordning sedan som tur är så finns alla lagar på
Internet så det går att kolla hemskt lätt. Men det som man nog missar när man
distansarbetar är just den där lilla extra som kollegorna kan komma med att hej
jag råkade läsa i den och den tidskriften någon sådan här grej att skulle det
intressera. För det är ju ofta när man pratar något helt strunt som någon nämner,
som någon börjar diskutera kring något problem som han eller hon funderar på
eller har läst om så kan man få några bra vinkar, det är sedan om någon orkar
skicka e-post om att hej vet du att här finns en sådan artikel, vill du läsa så det är
redan ganska mycket, det sker ganska sällan. Det lilla extra saknas.

Arbetsplatsen förmedlar information och kunskap

Samarbete
Jag tycker inte att det har varit något stort problem det där med samarbete att mitt jobb
uppfattar jag ändå som ganska individuellt. De seminarier och sådana här
skolningstillfällen som vi har så då far jag ner till Åbo och sedan om jag skriver något
så det är så, om jag skall visa något eller läsa någon annans artikel eller om vi skriver
tillsammans så det är så enkelt att skick iväg med e-post. Så det tycker jag inte har varit
ett problem. Sedan har jag nog försökt hålla mig lite med i vissa sådana här extra
projekt, tidskriftsredaktioner och sådant i Åbo. Att man är lite med också i det här andra
vid universitetet och inte bara jobba med sitt. Man försöker samarbeta för det allmännas
bästa.
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Att synas är att finnas
Jå, inte kan jag förstås säga att ja så är det för då finns jag inte förutom en vecka i
månaden, men det kan nog på det sättet finnas sanning i det där nog att sedan när
jag är i Åbo den här ena veckan så är jag så fruktansvärt social och jag talar ihjäl
folk, jag vill umgås med allihopa och systematiskt går jag igenom alla trevliga
typer och ockuperar deras tid. Det är säkert så att om någon utomstående skulle
följa med mig så skulle den kunna säga att jag försöker synas extra mycket när jag
är där i Åbo. Jag kompenserar så att säga och försöker vara hemskt fräsch och rolig
och vara mycket på kaffe och det är säkert därför det blir så ineffektivt där också att jag
är en social person, jag är absolut ingen enstöring så då får jag lite kanalisera det
till den här ena veckan. Du tycker att du finns mera den här veckan? Ja på ett lustigt
sätt nog.

Arbetsplatsen låter identiteten uttryckas

Samhälle
Ibland, det är säkert helt gemensamt för de flesta som jobbar vid universitetet eller som
håller på att forska, jag vet inte, det känns så att just det där att hur skulle det månne
vara att jobba någon annanstans ute i samhället att göra någonting och sedan just i vårt
projekt när vi har många praktiserande jurister, främst åklagare, för det är ett
straffrättsprojekt så sedan lyssnar man på deras dagsrutiner och vad de jobbar med och
sedan funderar man att det skulle nog kunna vara intressant det där också att, jag men
samtidigt blir jag nog ibland själv irriterad på det där att nog är universitetet en del av
samhället också minsann, en viktig institution att varför tänker man alltid att så att där
utanför är det riktiga livet och här sedan här inne är det inte riktigt. Jag vet att många
kollegor funderar på att duger man månne sedan mera där ute när man har varit
tillräckligt länge här innanför.

Krav
Krav, det är att man borde skriva den där doktorsavhandlingen och sedan lite producera
lite artiklar, få trevlig meritförteckning och sedan borde man småningom bilda familj.
Jag upplever nog att det finns hemskt mycket, jag vet inte om det är jag själv som
kräver eller om det krävs av en att...jag har t ex aldrig tidigare tänkt att eller uppfattat att
det skulle vara på något sätt att jag är en kvinna i vår arbetsmiljö, men sedan när jag
blev gravid och skulle framföra ja att hur är det månne med finansieringen, kan man helt
enkelt flytta på de här månaderna och sedan visade det sig att det inte allt är säkert att
det går och ingen visste riktigt och alla bara skakade på huvudet att ja ja. Då blev jag
lite så där att jaha just så att när skall man sedan då kunna göra sådana här saker, att
bilda familj om man inte får göra det nu inte kan man ju kräva att man skriver de där
förbannade avhandlingen heller sådär tre år är hemskt kort uppfattar jag så det finns
många olika... att jobba nu bara med det där avhandlingen sedan när den är färdig så alt
är bra, men å andra sidan borde man skriva en massa artiklar om man skall söka en
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tjänst, sedan finns det alltid den där risken att man splittrar sig på något sätt, sedan finns
det privata, familjen och allting. Det finns nog hemskt mycket olika krav. Som tur så det
där så har jag en man som tycker att det är en bra idé att jag skriver doktorsavhandling
att om han inte skulle stöda det här, om han skulle tycka att de på något sätt är löjligt så
skulle, jag vet inte hur man skulle klara av det.

Kaffe, Paus
Jag har långa frukoster för jag vet att sedan när jag har ätit frukost så måste jag börja
jobba, det har lett till att jag äter hemskt hälsosamma frukoster. När man jobbar hemma
är det alltid det där att jaha nu är jag jättehungrig och nu borde jag hastigt få någon
lunch. Vart skall jag fara? Har vi något i kylen? Äsch vi har ingenting. Sedan rusar man
någonstans och sedan tar det på något sätt alltid längre tid än vad det tar i Åbo, där kan
man fara till matsalen och äta och sedan är det där med basta, men på något sätt är det
alltid ett hemskt projekt här. För jag är inte riktigt den typen att jag skulle börja orka
tillreda matportioner färdigt och sedan plockar jag de där trevliga paketen från
kylskåpen. Det är alltid ett irritationsmoment att nu är jag hungrig nu måste jag få mat.
Av förekommen anledning så har man varit tvungen att äta någorlunda. Hur är det med
kaffepauser? Jo, det har jag nog och i och med att jag inte har någon att prata med så
läser jag tidningar att jag alltid sparar lite att jag läser Vasabladet först på morgonen och
sedan Hesari någon gång när jag har paus och sedan Husis sedan lite senare att det blir
en liten sådan här belöning att man åtminstone umgås med tidningen när man har
kaffepaus.

Skolning
Jag är väldigt beroende åtminstone så där psykologiskt av olika skolningstillfällen och
seminarier och konferenser för det är för mig den där möjligheten att finnas och synas
och höras och vara med folk. Jag märker att jag här är hemsk motiverad alltid. Och
förbereder mig bättre än vad jag gjorde tidigare när jag var i Åbo och det var någon
gästföreläsare det var nog så där att nåja skall man orka, men nu om jag har möjlighet
att delta i något sådant här så jag tycker att det är jättetrevligt. Jag uppskattar det mera
än hittills.
Förändring
Nå det har jag tänkt på att det här skedet kan ju inte fortsätta i all oändlighet. Någon
gång blir de där avhandlingen färdig och någon gång så måste jag ju söka någon annan
typ av jobb också och på något sätt är jag lite rädd för att klarar jag av mera att anpassa
mig till det där, till de där rutinerna som varje arbetsplats har och det där att man inte
har den där enorma fritiden, men det har nog lika mycket att göra med det där
forskandet och att börja göra något annat än att bara forska och sedan som med det där
distansarbetet. Inte är jag så överdrivet orolig, men ibland tänker jag att klarar man
månne av det sedan.
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Bil
Transporter ja, det skulle vara trevligt om det skulle finnas en kustbana mellan Vasa och
Åbo. Det skulle vara behändigt att ta sig ned. Nu är de lite så här att man skall med 6.40
tåget ned och sedan måste man fundera vad skall man ha med sig sedan släpar man med
i tåget en massa grejer. Jag vill ändå åka med tåg för man kan läsa där och använda
tiden på något sätt vettigt och man skulle ha råd skulle man ju flyga, men det är så pass
dyrt. Det går nog dit ned, det är ok, men sedan när man skall släpa sig upp så känns det
nog.

Förväntningar
Det är nog kanske mera det där att jag syndar väl här som många andra också att jag på
något sätt själv också, fast jag uppfattar att det jag gör är ett riktigt jobb helt på samma
sätt som vilket annat jobb som helst, så ändå tänker jag hela tiden på det att sedan när
avhandlingen är klar och det här skedet är slut så. På något sätt uppfattar jag det här
själv också som tillfälligt stadium och har nog vissa förväntningar om hur det skall bli
normalt och trevligt och man har arbetskamrater kring sig varje vardag och så här. För
tillfället förväntar jag mig inte att det här skall bli en livstidsval för mig, att kanske
sedan senare på nytt, men nja. Hade du några förväntningar när du började jobba på
distans om hur det skulle bli? Nå inte egentligen någon hemskt mycket nej. Jag var att
äntligen får jag vara i lugn och ro för före jag började skriva avhandlingen eller fick den
här finansieringen så jobbade jag två år som lärare och hade hemskt mycket
undervisning och hemskt mycket administration och jag fick liksom inte det här med
forskningen eller hade nog också då planer på att forska och forskade redan då också
lite, men det blev inte till något. Så jag hade nog sådana förväntningar att äntligen får
jag göra det jag verkligen vill och det får jag göra.

Febertermometer
Jag kanske tänker på det här, men det har nog inget med distansarbete att göra, den här
graviditeten. Mitt i allt måste man oroa sig för hur finansieringen fortsätter och sjuk har
jag inte varit. Och ingen skulle märka om jag skulle vara sjuk. Fast jag har ju förstås rätt
till att vara sjukledig och så vidare...jag har inte riktigt upplevt, som tur är så har jag inte
behövt termometern.

Fortsättning
Det här har kanske att göra med just det där att jag har inte tänkt mig att distansarbete
skulle vara livstidsval att det är inte sådant som jag har valt för att jag tycker att det är
det bästa sättet att jobba utan för tillfället är det ganska lämpligt.
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Glad gubbe
Jag skulle kanske säga så mycket att då när jag började distansarbeta så var jag nog
medveten om de här riskerna just att det kan vara ensamt och att man känner sig
isolerad och att jag är en social varelse, att hur skall det gå ihop. Jag har försökt göra det
på det sättet att det är en vecka i Åbo och tre här hemma och det funkar nog, fast alltid
är man ju missnöjd över något, fast det funkar nog ganska bra. När jag vet att det här
inte är något som pågår i tio år utan det är ett tillfälligt stadium så funkar det på något
sätt för mig, men jag vet inte sedan i det stora hela, distansarbete så på något sätt finns
det en risk där att vi som annars också lever i ett samhälle där arbete är så hemskt
viktigt att på något sätt när man distansarbetar så det här arbetet, jobbet ditt så
har möjlighet att komma in i det här privatlivet och just det här att du är hemma
när du jobbar så det infiltrerar sig där det där jobbet där i hemmet och blandar
bort din fritid. Visst har det sina fördelar just det här att man kan ta det lugnt och
man kan koncentrera sig och ingen stör en. Samtidigt finns det en risk att hela
livet blir arbete och jag vet inte om det är så hemskt fiffigt för oss finländare när vi
också annars uppskattar arbete så hemskt mycket. Samtidigt så för oss också så där
rent regionalpolitiskt så har det gjort för oss möjligt, för min lilla familj, att flytta bort
från Helsingfors där priserna börjar stiga helt hejdlöst. Att det är möjligt att bo någon
annanstans än i södra Finland och det är också förstås en trevlig sak.

Arbetsplatsen förlägger arbetet från fritid och hem.

Ledsen gubbe
Ingenting utöver ensamheten egentligen. Jag har talat mycket om det här tekniska
medlen, dator och hur jag är beroende av...e-post och det här så det kan aldrig ersätta
kollegers närvaro, inte på något sätt att fast man skulle tala precis lika mycket strunt
som man skickar e-post hit och dit och det går snabbt så det är ändå, man behöver nog
dem så där också nära. Helt så där fysiskt nära, det kan man inte ersätta. Och den
här stämningen på jobbet, skriket i korridorerna som gör att man känner sig trygg
och att man finns någonstans med i någonting fast man skulle vara i sitt eget
arbetsrum och jobba. Det får man inte när man distansarbetar.

Arbetsplatsen tillfredsställer de sociala behoven
Arbetsplatsen skänker trygghet och tillhörighet

Något du vill tillägga?
Inte egentligen. Hoppas att jag inte har varit för negativ bara för det här har nog sina
fördelar och på något sätt, jag skulle nog våga rekommendera det här åt någon att man
kan alltid prova, om det inte fungerar för en så kan man ju sluta. Det som jag borde
göra, borde ha gjort för länge sedan redan var att jag skulle ha skapat här i Vasa också
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någon typ av kretsar för mig själv, professionellt att jag har inte riktigt gjort det. Där har
jag varit lite lat och oföretagsam. Man skulle någon gång också kunna träffa några
människor som sysslar med lite samma saker här i Vasa också. Det skulle vara fiffigt,
att man inte så att säga bara lever mellan Åbo och där är kollegorna och här i Vasa är
sedan hemmet. Man borde ha några umgängeskretsar här. Det skulle jag vilja bättra på,
men det hänger upp till en själv.
Intervjun slut.

II) Intervju med Alexandra, 25 år, forskare (doktorand),15.8.2000
Text med kursiverad stil är intervjuarens uppföljande frågor

Bakgrund
25 år. Har jobbat som överassistent på x i två år som jag tänker som min arbetsplats och
nu sedan 15 dagar tillbaka så är jag heltidsforskare på x. Det är mig själv i relation till
min arbetsplats.

Skillnader
Först tänker jag på allmänna skillnader. Jag tänker på två olika skillnader just nu, för det
första är det universitetslivet, eller jobbet på x kontra jobbet i näringslivet, här på x har
vi det mycket friare, vi har det mera socialt kommunikativt, friare regler och vi får göra
vad vi vill, sådan känsla har jag. Vi har inte piskan på ryggen på samma sätt som man
många gånger har i näringslivet. Det är en skillnad. Och så tänker jag på min nya
skillnad när jag har bytt jobb. Det är den andra skillnaden när jag går till mig själv. Att
skillnaden från att ha varit överassistent till att nu sitta här och forska på heltid. Det är
en ny anpassning, men det har gått mycket av sig själv. Jag har inte behövt fundera så
mycket på det.

Symbol
Jag tänker direkt på status när jag hör symbol, kanske det är fel? Jag kopplar det med
status. Hur förknippar du status med arbetsplats? Jag tycker det är högre status, jag är
traditionell, att vara kanske professor än närvårdare, vad beträffar själva arbetet. Fast jag
tycker att närvårdare också är bra status vad gäller att sköta om gamla människor, det är
inte fel på det. Du pratar ofta om arbetet som yrke, men om du pratar om
arbetetsplatsen som ställe oberoende av om du är forskare eller.... Jätteviktigt,
jätteviktigt.
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....hur ser du då på det med symbol? Då är det jätteviktigt, för att det är jag liksom.
Min arbetsplats det är jag, jag förknippar det med, jag vill att min arbetsplats, jag
tänker mitt rum skall vara som jag är, som jag känner och som jag är. Därför är
det jätteviktigt och har en viktig symbol för mig personligen. Hur tar det sig
uttryck? Just genom saker, sedan det att jag vill ha ett fönster framför mig där jag kan se
ut för det är jag som ser långt och planerar. Det är små viktiga grejer, små viktiga saker
som jag tycker gör det.

Arbetplatsen låter identitet uttryckas
(Arbetsplatsen skänker trygghet och tillhörighet)

Fritid
Jätteviktigt. Har blivit viktigare för mig, helt annat än jobb, arbetsplatsen. Helt skilda
saker, totalt skilda saker. Jag har en annan roll på fritiden än på arbetsplatsen

Arbetsplatsen förlägger arbetet från fritid och hem

Telefon
Nödvändig. Nu tänker jag på min egen mobiltelefon. Jag väntar alltid att någon skall
ringa åt mig att någon skall kunna hålla kontakt med mig. Både på fritiden hemma och
på arbetsplatsen. Jag väntar hela tiden på att någon skall vilja ha kontakt med mig, jag
blir så jätteglad när det ringer.
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Kontakten
På arbetsplatsen är den jätteviktig. Absolut. När det gäller att forska, jag skulle aldrig
kunna tänka mig att jag skulle ha gjort det hemma, aldrig någonsin. Jag har svårt att
vara där ensam, idag borde jag ha läst, jag tänkte jag skulle vara där en timme,
två timmar men jag behöver den här sociala kontakten. Jag tänker på social kontakt,
inte fysisk, att man har den psykologiska kontakten där alla håller på med samma sak.
Det är viktigt att alla sitter i samma båt. För där hemma sitter man i fritiden och med
den roll jag är på fritiden, det går inte lika bra. Kan du ge något exempel? Det är
just det att man får kontakt på arbetsplatsen, när man skall lösa ett problem på
arbetsplatsen, så får du direkt feed-back, du får direkt kontakt med någon. Du får
face-to-face kontakt medan om du är hemma så kanske den viktiga informationen
aldrig kommer för du börjar inte gå till telefonen och ringa att hördu nu håller jag
på och funderar på rubriken till min avhandling utan du får snabb information
och i situationer rätt information eller hjälp.

Arbetsplatsen förlägger arbetet till arbetstid och arbetsplats
Arbetsplatsen erbjuder hjälp och stödtjänster
Arbetsplatsen erbjuder information och kunskap
Arbetsplatsen tillfredsställer de sociala behoven

Kontroll
Det ordet har jag svårt att reflektera kring. Kontrollerar din arbetsplats dig, kontrollerar
du din arbetsplats? Både och. Kanske mera det att arbetsplatsen kontrollerar, för nog
har vi ju prestation och att man skall göra något. Jag styrs av övre makter på
arbetsplatsen för att drivas och ge en miljon till skolan. Mera upplever jag att
arbetsplatsen kontrollerar mig. Vilka element? Vad gäller det jag gör, långt forskning,
vilka konferenser jag springer på, själva miljön kontrollerar mig. Det upplever jag nog.

Känslor
Frihet, harmoni, trygghet på arbetsplatsen och sedan den ständiga strävan framåt,
drivkraftskänslan när jag är på arbetet. Varför sade du trygghet? Jag känner mig trygg
här. Här finns allt det man behöver och ingenting är nytt utan jag har alltid varit
här jag får den känslan av att man alltid kommer att vara här, man känner alla,
man är på något sätt anpassad till den här miljön. Då känns det tryggt, behagligt
är ett annat ord. Varför sade du harmoniskt? Trevligt och lugnt.

Arbetsplatsen skänker trygghet och tillhörighet
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Status
Ja det där var det med symbol. Det där ordet tycker jag om, jag vet inte varför, samtidigt
har det ju en negativ klang på arbetsplatsen, men det är nog. Det känns ju nog som mera
status att ha ett eget rum än att sitta tre i ett rum. Det är lite hur man gör det det där med
status.

Tid
Jag vill inte arbeta övertid. Jag vill vara här regelbundet på min arbetsplats. Jag jobbar
bäst på morgonen och vill gå hem tre eller fyra. Jag tycker att det är bäst så. Helst skulle
jag stiga upp ännu tidigare och komma hit om jag skulle orka. Då har man ju tid för
fritiden sedan att det är helt skilda saker.

Plats
Viktigt, jätteviktigt. Jag är så viktig med var jag sitter, med vem jag sitter. Just för att
jag skall få harmonin och trygghetskänslan och känslorna att jag skall kunna hålla på
med mitt jobb så bra som möjligt. Det är otroligt viktigt. Jag visste direkt när jag kom in
i det här rummet att jag måste sitta mot den där väggen. Det var mitt inre som sade det
att i det här hörnet kan jag tänka, men i det där hörnet kan jag inte tänka. Kanske det är
fönstret och att jag får se träd. Platsen är otroligt viktig. Mitt skrivbord är mitt
skrivbord. Men ändå tänkte jag när jag var till mitt gamla jobb, när jag var till
Anne att nu är inte det här mitt rum längre, jag har inte alls haft ledsamma
känslor till det rummet och jag har själv undrat vad det beror på, men jag har nog
kommit till det att det är de små sakerna. För när jag in dit idag och hon inte var
där så hade hon en orm på lampan och andra mappar och det var ju inte mitt. Det
fanns ingenting av mig kvar i det rummet längre. Mina blommor är borta, mina
kort. Kanske skrivbordet inte är det viktiga för mig utan det är just de
småsakerna som jag har runt mig. Det var lite lustigt. Hur kändes det när du skulle
byta plats? Svårt, det var en av dom svåraste sakerna. Det var jättesvårt för mig.
Därför ville jag ju inte bli forskare för att jag skulle måsta lämna mitt rum. Nu
märkte jag att rummet är nog jätteviktigt, när jag inte visste med vem jag skulle sitta,
var jag skulle sitta för själva rummet är ju nog viktigt. Jag visste vilka personer jag inte
ville sitta med fast det låter illa och vilka personer jag kan jobba med. Men det har gått
jättebra. Jag har inte alls funderat lika mycket på det som jag trodde att jag skulle göra.
Jag reagerade nog en gång. Första gången när jag såg Anne på min plats. Jag måste ta
min stol hit för det är min stol och försöka göra det likadant här som det var på den
arbetsplatsen.

Arbetsplatsen låter identiteten uttryckas
Arbetsplatsen skänker trygghet och tillhörighet
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Gräns
Nu är jag dålig på att tänka på för då tänker jag på gränsen. Kanske jag skall tänka på
mellan arbete och fritid. Det har varit ett problem tidigare, att kunna lämna arbetet, men
genom en personlig inställning så har jag klarat av att hitta gränsen mellan vad som är
fritid. När jag är här på min arbetsplats så jobbar jag men när jag kommer hem så
funderar jag inte mera på forskningen utan då är det bara skönt. Vad bidrar till att du
kan skilja? Det har jag nog funderat på själv också. Jag undrar om det inte är det att
när jag är här så skall jag jobba med en viss sak och jag har intalat mig att när jag
är hemma så arbetar jag med en annan sak, med hemmet, fritidssysslor. Det är
nog mera inställningen och det att alla gör samma sak här på arbetsplatsen. Sedan
när man går hem så går man hem.

Arbetsplatsen förlägger arbetet från fritid och hem
Arbetsplatsen förlägger arbetet till arbetsplats och arbetstid

Kläder
Jag har bytt klädstil när jag har blivit forskare. Jag har blivit mera mig själv. Jag byter
inte så ofta kläder när jag kommer hem.
Identitet
Min identitet tänker jag på. Jag är nog samma människa på arbetsplatsen som hemma.
Lite mera mig själv vågar jag kanske vara hemma. Man kan inte göra allt här. Man kan
inte skrika och domdera hur mycket som helst. Tycker du att du får uttryck för din
identitet? Ja det tycker jag. Det får jag nog, verkligen. Man tillåts också få det. Man får
känna att man gör något och att man uppskattas. Det tycker jag.

Acceptans
Jätteviktigt att bli accepterad. Det tycker jag nog också att man blir, att alla blir det.
Förstås finns det konflikter, men inte på samma sätt. I samhället? Där är det svårare att
säga. För det här är den lilla miljön där man lättare kan säga att blir man accepterad eller
inte, för sina åsikter och tankar. Men i samhället är man bara en liten droppe i havet.
Där är det svårare att säga om man blir det som man är. Här blir man det nog i ett
mindre samhälle.
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Frihet
Det ordet har jag betonat tidigare. Otroligt viktigt och det jobbet som jag har nu har
frihet. Åtminstone att planera. Vilka ord förknippar du med frihet? Ansvar, tid och
planering. Mest ansvar, att man ansvarar för att man inte utnyttjar sin tid till att aldrig
komma hit utan man kommer hit, man planerar, man använder tiden någorlunda
effektivt. Då mår man bra, man mår inte bra av för mycket frihet.

Stress
Det har man ju. Bör undvikas. Vad stressar dig på din arbetsplats? Mycket krav
uppifrån. Allmänna, samhälleliga krav. Det stressar mig på en högre nivå. Sedan
stressar det mig själv att jag ofta planerar in för mycket, att jag får tidsbrist. Jag tar mig
vatten över huvudet när jag inte kan säga nej. Nu har jag emellertid lärt mig bättre att
säga nej och det har definitivt lett till att magknipen har minskat. Men det är ett farligt
ord. Jag reagerar med fara. Om du tänker på att inte ha en arbetsplats? Då skulle jag
inte stressa. Jag stressar absolut inte på fritiden. Stress är för mig förknippat med
arbetsplatsen och mitt arbete.

Hund
Jag tänker på hunden som springer på gården hemma, grannens. Så tänker jag på att
Heidi skulle kunna ta sin hund med hit till jobbet.

Städning
Bra att vi fick städat på arbetsplatsen. Det var jätteviktigt, att man har rent runtomkring
sig. Därhemma är det mindre viktigt då orkar man inte bry sig, men när någon gör det
här så vill man ha det rent och fint.

Effektiv
Jag tycker att jag är effektiv. Både på arbetsplatsen och på fritiden. Effektivitetskraven
ökar hela tiden. Vad gör att du är effektiv? För att jag inte är noggrann. Jag bara skriver
jag bara gör. Kvantitet framom kvalitet. Man skall inte fundera så mycket på punkter
och komman, man skall bara göra saker. Det tycker jag är effektivt, kanske inte
noggrann, men effektivt. Man drivs in i ett effektivt tempo i dagens värld, man kan bli
stressad om man inte är effektiv.

Teknik
Hemskt ord. Jag hatar modern teknik och skulle helst skriva för hand. Skippa datorerna,
skriva brev. Jag är livrädd för framtiden. Vad förknippar du framtiden med? Hemska
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saker, effektivitet, all IT, alla inköp man bara sitter och pöser inte behöver man gå ut
och äta utan allt bara kommer hit. Vi kör med bilar som inte tar bensin alls, och hemska
saker. Framtidens arbetsplats? Det är många arbeten samtidigt och att man byter arbete
jätteofta. Att man arbetar via tekniken, vid datorn, lap-toppar. Datorerna kanske är lika
stora som en telefon och man behöver bara den. Det tror jag jättehårt på.

Utrustning
Jag tänker på samma sak. Jag vill själv ha det enkelt, men det kommer ny hela tiden,
snabbare. Jag tycker inte bara att det är bra utan jag skulle vilja ha det här traditionella.
Jag är anti-teknik, anti-utrustning. Jag tycker inte om teknikprylar.

Hjälp
Här på arbetsplatsen får man hjälp med vad som helst. Frågor, vaktmästaren
springer här hela tiden. Det är lätt att få hjälp och lätt att fråga efter hjälp. Och
lätt att hjälpa.

Arbetsplatsen erbjuder hjälp och stödtjänster

Familj
Det är viktigt att tillbringa mycket tid med familjen. Men det gör du inte på
arbetsplatsen, det gör du hemma. Mer än textmeddelanden på telefonen får jag inte här.
Det är otroligt viktigt för mig att vara med min pojkvän på fritiden. Det är det viktigaste
i livet. Viktigare än teknik.

Rutiner
Här har man ju vissa rutiner på arbetet. När det är te, lunch, när saker och ting skall vara
klara och lämnas in. Det är ganska rutinmässigt. Tycker du det är bra eller dåligt? Jag
behöver nog lite rutin, men det får gärna ploppa in omväxling också, som bandmetoden
skulle jag aldrig vilja ha. Det måste komma överraskningar, men lite rutin nog tycker
jag om. Annars kan jag tappa tryggheten.

Flexibilitet
Viktigt, att man kan anpassa sig till arbetsplatsen. Flexibel till situationen att man kan
verka på rätt sätt i rätt situation.
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Information
På arbetsplatsen får man två slag av information, face-to-face information och via
e-mail. Allt vanligare blir det med e-mail. Vi kan maila åt varandra fast vi sitter
bredvid varandra och det tycker jag är dumt, man borde prata och träffa
varandra mera. Varför är det bättre? Man pratar väldigt mycket med kroppen, jag
tror på body language och det kan du inte visa via e-mail. Du kan ställa frågor när
du träffar en människa, du kan ifrågasätta och förklara dig tydligare än om du
skriver mail. Så jag tror på face-to-face kommunikationen.

Arbetsplatsen förmedlar information och kunskap

Samarbete
Jag vet inte om jag är en jättebra människa att arbeta i team. Jag är ganska individualist.
Icke social ibland. Jag tycker att jag jobbar bra ensam, men i vissa situationer har det
varit helt roligt att skriva med någon annan. Men jag vill inte att vi båda sitter
tillsammans utan att vi jobbar individuellt. Men vid krissituationer, när det är något som
är svårt är det viktigt med samarbete för då får man hjälp och stöd. När det är motgång,
så är det nog delad sorg halv sorg, men också delad glädje dubbel glädje.

Att synas är att finnas
Absolut, face-to-face kommunikation. Det är så viktigt för mig det där. Om jag inte
kommer hit en dag har jag dåligt samvete och tänker varför var jag inte där nu
var de andra där, nu var jag inte där. Varför slarvade jag, nu har jag inte jobbat
tillräckligt. Varför har du dåligt samvete? Varför gör din existens på arbetsplatsen så
att du inte behöver ha dåligt samvete? Det är det där med rutin. Man skall bara
vara här. Komma hit varje dag och komma kl 8. Vara här och jobba här. Om jag
gör något annat känns det dåligt. Då har jag inte varit där jag borde ha varit, här
alltså. Det är plikttrogenheten och man skall göra så. Man skall jobba och fara till
jobbet och vara där. Det är viktigt för mig.

Arbetsplatsen förmedlar information och kunskap
Arbetsplatsen legitimerar (arbetstagaren själv)
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Samhälle
Svår definierat, höga krav, prestationskrav, utveckling, ständig utveckling. Bättre,
större, snabbare. Just flexibilitet, mera flexibelt. Vi går i en värre riktning, det blir inte
bättre.

Krav
Det har just att göra med samhälle att kraven blir bara högre och högre. Både kraven
som samhället ställer på individen och som individen ställer på sig själv, vilket leder till
mera burn-out och stress på arbetet och arbetsplatsen. Fritiden försvinner. Höga krav.

Mat
Kaffepauserna, viktiga. Nu tänker jag direkt på det som jag sa åt Therese idag när vi var
på lunch att för mig är tiden när jag äter lyx. Det bästa jag vet under dagen är att gå
ut och äta med någon kollega. Det är ljuvligt, det är en jättestor och viktig del av
min arbetsdag. Eftermiddagskaffet är inte så viktigt, förmiddagskaffet går man på
om man orkar. Men just lunchen är viktig. Vad får du ut av det? Massor. Prat om
personliga grejer, inte alls forskning. Talar och skvallrar, funderar man får
utlopp... Man får lite fritid mitt i arbetsdagen. Man får en liten snudd av fritiden
inte behöver man något mera. Om det är något man funderar på kan man
reflektera över te eller man kan släppa loss och bara garva. Som idag när vi
började prata om bilder på underbyxor. Man kan helt koppla bort. Det är lyx.

Arbetsplatsen ger fritid under arbetstid
Arbetsplatsen tillfredsställer våra sociala behov

Skolning
Jätteviktigt. Här har vi väl inte fått så mycket skolning. Men det är viktigt att man får
det och nuförtiden får man nog det mycket i allt. Hur man skall vara på arbetsplatsen,
nya grejer, nya tekniker och metoder, nya produkter. Hur man skall vara och bete sig.
Det har med utveckling att göra

Förändring
Ständig förändring, vilket skrämmer mig som söker trygghet, rutin och fritid. Dom
dåliga sakerna vill man ju förändra på, men de bra sakerna vill man hålla kvar. Allt
behöver ju inte förändras
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Bil
Min nya bil. Jag kör bil till arbetsplatsen om det regnar. Kommer snabbt på jobb och
kommer snabbt hem. Jag har bil för att jag skall kunna komma hit på någorlunda bra
humör på vintrarna också och fara hem på någorlunda bra humör. Därför är bilen viktig.

Förväntningar
Själv har jag inte stora förväntningar på framtiden. Jag orkar inte tänka på det ständiga
informationssamhället. På min arbetsplats, ja de har kanske höga förväntningar på mig
att jag skall doktorera. Vad har du för förväntningar på din arbetsplats? Printer,
bekvämlighet, det skall inte vara trögt. Informationen skall löpa klart och tydligt.
Allt skall finnas där när man behöver det. Jag blir galen, idag blev jag på dåligt
humör när det inte fanns någon jäkla printer. Sedan skall det vara smärtfritt. Man
skall kunna skaffa saker man behöver i sitt arbete, pennor, dyrare saker, datorer.
Sådana förväntningar har jag. Inte beröm eller uppskattning förväntar jag mig, men
acceptans förväntar jag mig för mig det jag gör. Och ärlighet. Att informationen löper
om det är fara för jobb eller pengar e t c. Jag har ganska stora förväntningar på min
arbetsplats. Rent städat, ljust, vackert, trevligt, allt.

Arbetsplatsen erbjuder utrustning, material och plats

Sjuk
Jag tänker på stress när jag ser den. Om man är sjuk. Man kommer ju inte hit om man är
sjuk, då är man hemma. Men i vårt jobb kan man ju jobba hemma om man vill. Brukar
du jobba om du är sjuk? Nej, inte fast jag skulle orka läsa. Jag jobbar inte om jag är
sjuk.

Fortsättning
Jag tänker på nästan samma sak som framtid, men framtiden kan vara något annat. Om
jag tänker på arbetsplatsen så tänker jag på att jag vill ju bli här. Det här är min
fortsättning. Jag vill vara på den arbetsplats jag har nu. Jag vill åka till näringslivet, men
sedan vill jag komma tillbaks och undervisa och jobba här.

Glad gubbe
Ur samhällelig synvinkel ser jag min arbetsplats som X men ur individperspektiv ser jag
rummet och ännu närmare är det platsen. De ger lite olika intryck. På X nivå är det
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prestation, förväntningar, utveckling. Det här rummet är samvaron, kommunikation,
information, hjälp. Platsen och mig själv är trygghet, hemtrevligt. Jag ser arbetsplatsen
på olika nivåer. Många trivs inte på sitt arbete men jag trivs jättebra.

Ledsen gubbe
Stress, man måste alltid hit. Störande faktorer, om man blir störd för ofta av
arbetskamrater, kunder som ringer och stör. Man kanske lättare kan stänga av telefonen
hemma än på jobbet. Jag har jättesvårt att säga något negativt om arbetsplatsen, det
beror helt på hur man är som människa. Tycker man om att vara hemma och har t ex
barn...för mig...jag har väldigt svårt att se mig i den situationen själv. Finns inte
arbetsplatsen så tror jag tekniken har tagit över och jag hoppas att jag inte lever mera då.
Att det är om hundra år och att jag inte behöver uppleva det.

Någonting mera?
Just långsiktighet. Jag vill inte flytta. Var är jag om ett år? Med vem sitter jag då?
Hurudana gardiner har vi då? Det kan göra mig orolig. Jag skulle vilja ha
långsiktigheten som inte finns i dagens samhälle. Det är så mycket som jag skulle vilja
med arbetsplatsen som jag tror att inte går i framtiden, som redan på många håll inte
längre finns. Som? Jag börjar tänka på min pojkväns kollega som inte har ett skrivbord
utan han har ett jättebra jobb, jättebra lön, reser, familjen är helt försummad. Han far
överallt i hela världen. Han lever för sitt arbete. Han och jag är motsatser. Det är bara
arbete, barnen växer hemma och han vet inte något om vad som händer där. Det är helt
otroligt. Vad har man då i livet om man aldrig är hemma? Det tänker jag på när jag
tänker på hur det kommer att bli och de kallar det för en virtual organisation. Inte vet jag
ens om de förstår vad ordet betyder, men de säger att det är virtual. De arbetar så. Nu
skall jag sitta här och jobba en timme till idag bara för att njuta av det så länge man kan.
Intervjun slut

186

BILAGA 5
FREKVENSTABELL ÖVER FÖRDELNINGEN AV INFORMANTERNAS
SVAR PÅ BESKRIVNINGSKATEGORIER
Nedanstående tabell presenterar de informanter som befinner sig i respektive
beskrivningskategori samtidigt som tabellen presenterar de beskrivningskategorier som
varje enskild informant ger uttryck för. Tabellen bör läsas så att man ur exempelvis
Kenneths berättelse kan göra tolkningen att arbetsplatsens betydelse ligger i att man
slipper iväg hemifrån, erhåller hjälp och att man erhåller en större synlighet på
arbetsplatsen. Samtidigt ser man att den beskrivningskategori som de flesta informanter
representerar är ”stöder arbetstagaren socialt” (17 personer av 20) medan enbart en
person nämner att arbetsplatsen gör att kollegorna visar större acceptans för ens arbete. I
studien har emellertid varje uppfattning (påstående) getts lika värde oberoende av hur
många personer som delat denna uppfattning. Detta med avsikten att låta antalet
beskrivningskategorier, d.v.s. variationen, bidra till graden av generaliserbarhet och inte
antalet informanter inom samma kategori. Tabellen bör således inte tolkas som att en
kategori där flera informanter är representerade är av större värde än en kategori
bestående av enbart ett enskilt uttalande.
Stöder
Legitimerar
Avgränsar
arbetet
Stöder arbetstagaren
från till
Utrust
KolleIdenTrygghet
Familj gor
vänner själv hem arbete paus -ning Hjälp Info Synas titet Socialt tillhörighet
Namn
Conny
Marina
Lisa
Kenneth
Tina
Tanja
Svante
x
Sara
Anna-Maria
Ann-Sofie
x
Susanne
Johan
Alexandra
Rosita
Jörgen
Daisy
Tom
Anders
Astrid
Maria

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

1

9

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

8

14

10

x
x
x
x
x
x
x
x
x

10

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

9

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

4

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

12 12

4

11

17

x
x

x
x
x
x
x
x

9
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Tabellen ger, tillsammans med bilaga 3 där informanternas bakgrund presenteras, en
fingervisning om vilka frågeställningar som kan ligga till grund för mera kvantitativa
studier. För att kunna besvara frågan varför och således kunna se de kontextuella
variabler som ger upphov till erhållet resultat bör antalet informanter dock vara större än
vad som är gällande för denna studie. Fåtaligheten i denna studie, tillsammans med
tyngdpunkten på variation, innebär att de grupper av informanter som delar samma
kontext är relativt få. Jag har i denna studie beslutat att frågan ’varför’ lämnas
obesvarad och får således utgöra utgångspunkt för fortsatt forskning.
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Källa: Vasabladet 1.10.2002
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Källa: Veckans affärer nr 6 / 99
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