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Förord 

Det har varit väldigt spännande att få möjlighet att studera distansarbete närmare då det är ett 

ämne som blivit alltmer aktuellt för både anställda och företag i Sverige till följd av Covid-19. 

Det har även varit intressant att skriva en uppsats om distansarbete till stor del på distans då det 

har gjort att vi i gruppen i hög grad kan relatera till de anställda på Översättningsbolagets 

upplevelser. 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Nadja Sörgärde för all ovärderlig hjälp samt ditt genuina 

intresse och din upplyftande inställning. Det har varit mycket givande för oss att ha dig som vår 

handledare och vi är övertygade om att ditt stöd har varit avgörande för oss! 

Vi skulle även vilja tacka våra medstudenter som vid flertalet tillfällen har läst igenom vår studie 

och givit oss värdefull feedback och uppmuntran. 

Sist men inte minst skulle vi även vilja ta detta tillfälle i att tacka Översättningsbolaget och de 

anställda som vi har intervjuat för att ni avsatt er tid för vår studie. Vi hoppas att vår studie kan 

bidra med värdefulla insikter för er. 

Tack för oss och fortsatt trevlig läsning! 

Alice Söderberg, John Söderberg, David Weiler 

11 januari 2021                   
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Syfte: Denna studie syftar till att nyansera tidigare forskning om hur interaktioner påverkas av 

distansarbete genom att undersöka hur de anställda på Översättningsbolaget upplever att 

interaktionen med deras kollegor har påverkats till följd av distansarbete och vilka normer som 

inverkar på detta. 

Forskningsfråga: Hur upplever de anställda på Översättningsbolaget att interaktionen med 

deras kollegor har påverkats till följd av distansarbete och vilka normer inverkar på detta? 

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv utgörs av tidigare forskning om 

interaktioner, vad distansarbete är samt hur distansarbete påverkar interaktionerna kollegor 

emellan och vilka konsekvenser detta får. Vidare antar studien ett kulturteoretiskt perspektiv i 

form av sociala normer. 

Metod: För att besvara studiens syfte har en kvalitativ studie som utgår från intervjuer med 

medarbetare på Översättningsbolaget genomförts. Ontologiskt utgår studien från ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Epistemologiskt antar studien ett tolkningsperspektiv. 

Studien utgår ifrån en abduktiv ansats där teorikapitlet anpassats till det empiriska datamaterialet. 

Resultat: Studien kommer fram till att de anställda på Översättningsbolaget upplever sig själva 

som mer självständiga till följd av normers inverkan på interaktioner som har att göra med 



 
 

ställandet av arbetsrelaterade frågor. Studien kommer även fram till att de informella 

interaktionerna på Översättningsbolaget generellt sett blir lidande på distans, men att de inte 

bortfaller helt utan snarare lever kvar inom en reducerad cirkel och att dessa effekter på de 

informella interaktionerna har att göra med de rådande normerna för informella interaktioner. 

Slutsats: Studiens teoretiska kunskapsbidrag är att normer, oavsett vad dessa normer är, kan 

inverka på hur anställda upplever att interaktioner påverkas till följd av distansarbete. De 

praktiska implikationerna är att digitala kommunikationsmedel som används vid distansarbete 

kan tänkas begränsas av de rådande normerna för interaktioner, vilket kan tänkas få till följd att 

de inte används i den utsträckning de hade kunnat. 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

Abstract       

Title: The Importance of the Unwritten Rules 

Seminar date: 15th of January 2021 

Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Organization, 

Undergraduate level, 15 credits 

Authors: Alice Söderberg, John Söderberg, David Weiler 

Supervisor: Nadja Sörgärde 

Five Key-words: Teleworking, norms, interactions, communication, digital communication 

channels 

Purpose: The purpose of this study is to nuance previous research regarding how interactions 

are affected by teleworking by examining how the employees at Översättningsbolaget experience 

changes in the interactions they have with their colleagues due to teleworking and which norms 

that could affect this. 

Research question: How do the employees at Översättningsbolaget experience that the 

interactions they have with their colleagues have changed due to teleworking and which norms 

could affect this? 

Theoretical perspective: The study’s theoretical perspective consists of previous research on 

interactions, what teleworking is and how teleworking affects interactions between colleagues 

and the consequences this entails. The study has a cultural-theoretical perspective that consists of 

social norms. 

Method: The study has been made in a qualitative manner based on semi-structured interviews 

held with the employees at Översättningsbolaget. Ontologically the study has a social 

constructionist perspective. Epistemologically the study has an interpretative perspective. The 

study has been conducted in an abductive manner where the theory chapter has been adapted 

after our empirical findings. 



 
 

Result: The study has shown that the employees at Översättningsbolaget experience themselves 

as more independent due to the effect that norms have on how their inclination to initiate 

interactions that revolve around work-related questions. The study has also found that the 

informal interactions at Översättningsbolaget generally become negatively affected due to 

teleworking, but that they do not disappear completely but rather live on within a reduced circle 

of colleagues and that these effects have to do with the norms for informal interactions. 

Conclusions: The theoretical contribution of the study is that norms, regardless of what those 

norms are, can affect how employees experience the change in interactions that teleworking 

entails. The practical implications of the study are that the digital communication channels that 

are used in teleworking might be constricted by the norms for interactions, which could result in 

these channels not being used as much as they could be.  
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1. Inledning 

Den här uppsatsen handlar om hur medarbetarna på Översättningsbolaget upplever att 

interaktionen med deras kollegor påverkas vid distansarbete och vilka normer som inverkar på 

detta. Detta inledande kapitel inleds med en beskrivning av bakgrunden till studiens ämnesval. 

Därefter kommer studiens problematisering, syfte, frågeställning redogöras för och slutligen 

kommer studiens disposition att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

Världens befolkning firade in nyårsafton 2019 precis som de brukar. Folk reste, besökte 

familjemedlemmar och firade in tolvslaget med nära och kära utan att vara medvetna om att 

världen skulle förändras i början av 2020. I den kinesiska staden Wuhan bekräftades det första 

konstaterade fallet av viruset Covid-19 på nyårsafton 2019 och detta skulle visa sig få stora 

konsekvenser för bland annat länders ekonomi, resmönster och arbetssituationer. Den 11 mars 

2020 klassificerade Världshälsoorganisationen virusutbrottet som en pandemi (SVT, 2020). 

Kort därefter gick Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation om att alla arbetsgivare 

som har möjlighet att låta sina anställda arbeta hemifrån borde överväga det. Denna 

rekommendation gällde främst i Stockholm och åtgärden syftade till att få till stånd en minskad 

smittspridning och därmed även en minskad belastning för det ansträngda läget inom vården 

(Folkhälsomyndigheten, 2020a). Denna rekommendation har vid flera tillfällen stärkts under året 

och idag rekommenderas alla som kan arbeta på distans att göra det, vilket har förändrat 

arbetssituationen för många av Sveriges företag och anställda. Rekommendationen gäller för hela 

Sverige och ser ut att finnas kvar till sommaren 2021 (Folkhälsomyndigheten, 2020b). Under 

pandemins första månader ökade distansarbete med 400 % i Sverige (Tele2, 2020). 

Distansarbete i sig är inget nytt fenomen, utan har funnits i olika former under en längre tid. 

Tidigare studier har i stor utsträckning undersökt effekterna av distansarbete och den inverkan 

detta har på företags och anställdas arbetssituationer. En central problematik inom forskning 

kring distansarbete har varit att anställda inte kommunicerar och interagerar på samma sätt när de 
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arbetar hemifrån, vilket påverkar deras arbetssituation avsevärt (Golden et al, 2008; Wang et al., 

2020; Mulki & Jaramillo, 2011; Marshall et al., 2007; Cooper & Kurland, 2002). Enligt en 

artikel av Blum (2020) upplever många att det är svårare att kommunicera på distans samt att de 

känner sig mindre anslutna till omvärlden. Detta har i samma artikel kopplats till en ökning i 

stress och utbrändhet sedan pandemins början. Näringslivet har dessutom börjat upptäcka att det 

går att ersätta affärsresor med videomöten, vilket talar för att interaktioner på distans kommer att 

bli mer vanligt förekommande, oavsett om man jobbar på distans eller på kontoret (Frost, 2020). 

Med bakgrund i detta har vi valt att studera förändrade interaktioner vid distansarbete som 

fenomen eftersom det är ett högaktuellt ämne som idag påverkar många företag och anställda. 

1.2 Problematisering, syfte och frågeställning 

Det är vedertaget att både formella uppgiftsorienterade interaktioner och mer informella 

interaktioner spelar en stor roll när det kommer till uppnåendet av en organisations mål. Detta 

eftersom de formella interaktionerna är nödvändiga för utförandet av uppgifter samt att de 

informella interaktionerna påverkar arbetsrelaterade processer trots sin avsaknad av ett konkret 

uppgiftsorienterat syfte (Kwantes & Lin, 2015; Fayard & Weeks, 2007). Tidigare forskning har 

påvisat att interaktioner mellan kollegor är något som påverkas negativt vid distansarbete 

eftersom det blir svårare för anställda att interagera med varandra (Cooper & Kurland, 2002; 

Golden et al., 2008; Marshall et al., 2007; Mulki & Jaramillo, 2011; Wang et al., 2020).  

På distans interagerar anställda genom digitala kommunikationsmedel såsom videomöten 

(Andres, 2002; Golden et al., 2008; Mulki & Jaramillo, 2011) och skriftlig kommunikation 

genom till exempel intranät och email (Mann et al. 2000; Morgan & Symon, 2002). Många 

forskare tillskriver begränsningarna i interaktionen vid distansarbete till att dessa digitala 

kommunikationsmedel är underlägsna interaktioner ansikte mot ansikte på grund av en avsaknad 

av emotionella aspekter, djup i kommunikationen och gemensamma referenspunkter (Golden et 

al., 2008; Mann et al., 2000; Marshall et al., 2007). Somliga forskare antar dock en mindre 

pessimistisk hållning till dessa medel och menar att det är tänkbart att tekniska framsteg kan göra 

att de digitala kommunikationsmedlen blir jämförbara med fysiska möten (Golden et al., 2008; 

Wang et al., 2020). 
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Brister i interaktionen är något som många forskare menar får negativa konsekvenser för den 

anställde. Somliga forskare argumenterar för att detta beror på att de anställda avskärmas från 

arbetsplatsen rent fysiskt och att detta gör den anställde mindre synlig för resten av 

organisationen och påverkar den anställde negativt då denne tenderar att få mindre stöd från sina 

kollegor och uppleva det som svårare att interagera med sina kollegor (Bartels & Wrzesniewskis, 

2012; Cooper & Kurland, 2002; Mann et al, 2000; Mulki & Jaramillo 2011). Andra forskare 

argumenterar för att detta huvudsakliga fokus på avskärmningen från den fysiska arbetsplatsen 

förvisso är något som påverkar den anställde, men att andra faktorer såsom hur tillgängliga den 

anställdes kollegor upplevs vara, avsaknaden av den sociala kontexten på arbetsplatsen och 

avsaknad av informella interaktioner (Marshall et al., 2007) samt att den anställde påverkas 

negativt till följd av uteblivandet av dessa mer informella interaktioner även bör beaktas (Bailey 

& Kurland, 2002; Cooper & Kurland, 2002; Wang et al., 2020). 

Den befintliga forskningen menar således att användandet av digitala kommunikationsmedel till 

följd av distansarbete är det som begränsar interaktionen och att begränsade interaktioner på 

grund av distansarbetet i sig i sin tur leder till negativa konsekvenser för de anställda. 

Forskningen utgår således från att det är de digitala kommunikationsmedlen och distansarbetet i 

sig som är den försvårande omständigheten för de anställda. Den utgår därmed också från att de 

digitala kommunikationsmedlen används obehindrat och till sin fulla kapacitet. Ingen hänsyn tas 

till gemensamma föreställningar om hur de anställda förväntas interagera med varandra, vilket 

skulle kunna påverka hur de digitala kommunikationsmedlen används i praktiken. Dessa 

oskrivna regler om hur de anställda ska interagera med varandra kan förstås som normer i det 

avseende att de reglerar hur de anställda förväntas interagera med varandra (Elster 2011, citerat i 

Bearman & Hedström, 2011). Genom att undersöka hur anställda upplever att interaktionen med 

deras kollegor har förändrats till följd av distansarbete och vilka normer som inverkar på detta 

ämnar vi nyansera hur den förändrade interaktionen vid distansarbete kan förstås. 

För att uppnå detta syfte ämnar vi att besvara följande frågeställning: 

Hur upplever de anställda på Översättningsbolaget att interaktionen med deras kollegor 

har påverkats till följd av distansarbete och vilka normer inverkar på detta? 
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1.3 Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel vilka är: inledning, teori, metod, empiri och analys, 

diskussion och slutsats. I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden, problematiseringen samt 

syftet med studien och dess frågeställning. Uppsatsens andra kapitel är teorikapitlet. Här 

presenteras studiens centrala teoretiska begrepp. I studiens tredje kapitel, metodkapitlet, 

presenteras studiens vetenskapliga utgångspunkt samt tillvägagångssättet för studien och 

analysprocessen. Metodkapitlet beskriver även studieobjektet och innefattar en 

kvalitetsbedömning av studien. Det fjärde kapitlet utgörs av empiri och analys. Här redovisas 

och analyseras studiens empiriska data. I det femte kapitlet, diskussionen, kopplas analysen av 

den empiriska datan till tidigare studier och teorier. Det sjätte och avslutande kapitlet utgörs av 

slutsatsen. Här presenteras studiens teoretiska kunskapsbidrag, de praktiska implikationer detta 

får samt studiens begränsningar och möjligheter till vidare forskning inom ämnet.  
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2. Teori 

Detta kapitel ämnar redogöra för tidigare forskning kring vikten av interaktioner mellan 

kollegor och den inverkan distansarbete har på denna interaktion samt det kulturteoretiska 

perspektivet normer. Inledningsvis redogör kapitlet för den roll interaktioner mellan anställda 

spelar generellt. De nästföljande två delarna förklarar vad distansarbete innebär och belyser 

hur detta påverkar hur anställda interagerar med sina kollegor samt hur bristfälligheter i dessa 

interaktioner på distans påverkar den anställde. Nästföljande del presenterar normer som 

studiens kulturteoretiska perspektiv. Den sista och avslutande delen visar på brister i befintlig 

teori. 

2.1 Interaktioners roll i organisationer 

Många forskare är eniga om att interaktioner spelar en stor roll för organisationer och att det är 

möjligt att skilja mellan formella och informella interaktioner. Organisationer kan ses som en 

social enhet som utgörs av organisationsmedlemmar som tillsammans strävar efter att uppnå 

organisationens huvudsakliga mål (Daft et. al, 2017). För att uppnå organisationens mål måste 

således organisationens medlemmar interagera med varandra. Organisationsmedlemmar 

interagerar med varandra på olika sätt, men trots detta genomförs alla interaktioner människor 

emellan med någon sorts underliggande syfte (Hogan & Shelton, 1998). Ett sätt att särskilja på 

olika sorters interaktioner inom organisationer är att skilja mellan formella och informella 

interaktioner där de formella interaktionerna genomförs med ett uppgiftsorienterat syfte och de 

informella interaktionerna innefattar ett mer privat och socialt syfte som inte har att göra med 

utförandet av en specifik uppgift (Kwantes & Lin, 2015). Historiskt sett har dessa informella 

interaktioner utan ett bakomliggande uppgiftsorienterat syfte setts som en ineffektiv distraktion 

från det huvudsakliga arbetet, men i modern tid har det visat sig att dessa interaktioner är en 

viktig del av management-arbete som påverkar hur pass väl ett team samarbetar och är viktigt 

sett till en organisations möjlighet att uppnå sina mål (Fayard & Weeks, 2007). Kwantes & Lin 

(2015) delar denna syn på vikten av de informella interaktionerna för organisationens 

verksamhet i det avseende att dessa interaktioner trots sin avsaknad av ett specifikt 

uppgiftsorienterat syfte påverkar arbetsrelaterade processer. Detta understryks vidare av 
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Rousseau et al. (2008) i det avseende att sociala interaktioner mellan kollegor gör det enklare att 

utföra arbetsuppgifter. De formella interaktionerna är viktiga för organisationer då de krävs för 

utförandet av själva uppgiften, men de informella interaktionerna är även viktiga eftersom de gör 

det möjligt för den anställde att skapa stöttande och motiverande relationer med sina kollegor 

(Kwantes & Lin, 2015). 

Således spelar både formella uppgiftsorienterade och informella interaktioner som inte har en 

konkret uppgift som syfte en stor roll för uppnåendet av organisatoriska mål och den anställdes 

arbete. Tidigare forskning har påvisat att just interaktioner är något som påverkas av 

distansarbete då många forskare menar att distansarbete generellt sett gör det svårare för de 

anställda att interagera med sina kollegor (Golden et al, 2008; Wang et al., 2020; Mulki & 

Jaramillo, 2011; Marshall et al., 2007; Cooper & Kurland, 2002). Således är det även av vikt att 

redogöra för vad distansarbete innebär och hur detta inverkar på den anställdes interaktioner med 

sina kollegor. 

 

2.2 Distansarbete  

Trots att distansarbete kan tyckas vara ett ganska självklart begrepp är det inte helt fastställt vad 

distansarbete faktiskt innebär. Generellt sett har det inte funnits någon bestämd definition av vad 

det innebär att någon arbetar på distans (Marshall et al., 2007). En relativt vedertagen definition 

av begreppet distansarbete är dock att det innebär att en anställd arbetar utanför den 

huvudsakliga fysiska arbetsplatser och att all kommunikation med kollegor och organisationen i 

stort sker genom digitala medel (Cooper & Kurland, 2002; Gainey et al., 1999; Golden et al., 

2008; Mann et al. 2000; Morgan & Symon, 2002). Andra snarlika definitioner av distansarbete är 

att det innebär att en anställd arbetar utanför det huvudsakliga kontoret under någon del av 

dennes arbetstid (Wang et al., 2020) eller som ett frångående av normen att anställda ska arbeta 

på ett fysiskt kontor bredvid sina kollegor och överordnade (Bartel & Wrzesniewski, 2012).  

Vissa forskare ifrågasätter dock denna syn på vad distansarbete är. Bailey & Kurland (2002) 

menar att denna sorts definitioner har en viss tvetydighet i det avseende att den behandlar de som 

arbetar deltid på distans och deltid på kontoret på samma sätt som de som arbetar heltid på 
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distans. Ett liknande synsätt lyfts av Orhan et al (2016) som menar att det som definierar hur pass 

virtuellt eller distanserat ett arbete är främst beror på två variabler, där den första variabeln är 

uppgiftens sammanhängande med andras uppgifter, vilket definieras som den utsträckning som 

den anställde behöver information, material eller stöd från andra för att kunna utföra sitt arbete. 

Den andra variabeln är hur pass virtuell själva uppgiften är, vilket innebär hur pass mycket 

kontakt ansikte mot ansikte en anställd behöver för att genomföra sina arbetsuppgifter. Orhan et 

al (2016) exemplifierar detta med hur en säljare som arbetar heltid hemifrån men har fysiska 

kundmöten har en mindre distanserad arbetssituation än en säljare som jobbar på ett kontor och 

inte har några interaktioner ansikte mot ansikte över huvud taget.  

Med bakgrund i detta väljer vi att definiera distansarbete på heltid som arbete som i helt eller till 

stor del utförs på en annan plats än det fysiska kontoret där den anställde har kontakt med 

organisationen genom digitala kommunikationsmedel där de fysiska kontakterna med 

organisationens medlemmar samt andra intressenter än de som tillhör den anställdes organisation 

är obefintliga eller mycket begränsade. 

 

2.2.1 Digital interaktion vid distansarbete 

Som tidigare nämnts hör det till distansarbetets natur att digitala kommunikationsmedel används 

av anställda som arbetar på distans för att kommunicera med sina kollegor i resten av 

organisationen. Således sker interaktionen med kollegor vid distansarbete med hjälp av dessa 

digitala medel. Vanliga medel som används av organisationer vid distansarbete inkluderar bland 

annat videomöten (Mulki & Jaramillo, 2011; Golden et al., 2008; Andres, 2002) samt skriftlig 

kommunikation såsom kontakt via intranät och email (Mann et al. 2000; Morgan & Symon, 

2002). Dessa möten genom digitala kommunikationsmedel har i forskningen frekvent jämförts 

med fysiska möten ansikte mot ansikte på en arbetsplats (Mann et al. 2000; Golden et al., 2008; 

Andres, 2002; Marshall et al., 2007; Orhan et al., 2016; Albertsson, 1977; Wang et al., 2020; 

Cooper & Kurland, 2002; Mulki & Jaramillo, 2011). 

Många forskare anser att interaktioner som uppstår genom dessa digitala medel överlag är 

underlägsna de som uppstår ansikte mot ansikte. Mann et al. (2000) menar att kommunikation 
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genom digitala medel vid distansarbete saknar en emotionell aspekt som inte kan förmedlas på 

samma sätt som genom fysiska möten i det avseende att kroppsspråk och underliggande 

meningar inte uttrycks på samma vis och att detta leder till en minskad intimitet i interaktionen, 

vilket påverkar både mottagare och avsändare negativt. Detta är även något som Marshall et al 

(2007) belyser då de menar att sådan interaktion saknar det djup som interaktion ansikte mot 

ansikte kollegor emellan har. Golden et al. (2008) delar även denna uppfattning och menar att de 

digitala interaktionerna medför flera hinder kopplade till kommunikation och kontakt mellan 

anställda och att detta skapar färre gemensamma referenspunkter kollegor emellan, vilket ökar 

risken för missförstånd och försvårar utbyten mellan kollegorna. Vidare argumenterar Morgan & 

Symon (2002) att skriftlig kommunikation genom kanaler som intranät och email kan uppfattas 

som mer mekanisk och opersonlig än fysisk interaktion. Ett problem som även belyses med 

videomöten och liknande lösningar är att dessa interaktioner generellt sett har en lägre kvalitet än 

fysiska interaktioner ansikte mot ansikte (Andres, 2002) och att videosamtal aldrig kommer att 

kunna mäta sig med fysiska interaktioner oavsett teknologisk framfart då dessa samtal endast 

presenterar deltagarnas miljöer för varandra istället för att utbytet sker i samma miljö och att 

andra sinnen som exempelvis känsel och lukt inte är lika närvarande som vid fysiska möten 

(Albertsson, 1977). 

Det finns dock forskare som är mindre pessimistiskt inställda till digitala kommunikationsmedel. 

Golden et al (2008) medger att dessa medel är underlägsna fysiska möten, men att vissa medel 

såsom videosamtal och onlinemöten är snarlika möten ansikte mot ansikte och att framtida 

teknologiska utvecklingar möjligtvis kan göra att digitala möten närmar sig fysiska möten sett till 

kvaliteten på interaktionerna som uppstår. Detta är även en uppfattning som delas av Wang et al. 

(2020) som menar att mycket tidigare forskning har utgått ifrån andra förutsättningar på grund av 

skillnad i teknologisk utveckling och att de digitala kommunikationsmedlen som finns idag kan 

tänkas skapa möten som är jämförbara med fysiska möten ansikte mot ansikte.  

Det råder således delade meningar kring hur digitala kommunikationsmedel står sig i jämförelse 

med fysiska möten. Gemensamt för forskningen på detta område är dock att forskare utgår ifrån 

att tekniken utnyttjas till fullo av de anställda för att interagera med sina kollegor och att ingen 

hänsyn tas till möjligheten att detta påverkas av gemensamma föreställningar hos anställda om 

hur de ska interagera med varandra. 
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En annan aspekt av interaktion vid distansarbete som frekvent lyfts fram av forskare är 

svårigheten att få till informella interaktioner kollegor emellan när interaktionen sker genom 

dessa digitala kommunikationsmedel. Cooper & Kurland (2002) menar att anställda som inte 

arbetar fysiskt på ett kontor missar de informella interaktioner som uppkommer där som 

inkluderar bland annat uppsnappande av information i informella samtal och lärande från 

kollegor i en informell kontext. Wang et al. (2020) anser att det bristande i de digitala medlen är 

att de inte medför samma spontanitet och möjlighet för anställda som arbetar på distans att 

initiera informella interaktioner med sina kollegor. Denna inställning delas även av Orhan et al 

(2016) som menar att de som arbetar på distans har svårare att utveckla informella sociala 

relationer med sina kollegor, vilket gör det svårare att ta del av information som uppkommer 

genom dessa informella interaktioner. En annan försvårande omständighet med denna brist på 

informella interaktioner är enligt Mulki & Jaramillo (2011) att många anställda upplever 

informella diskussioner som en möjlighet att bygga relationer med kollegor och söka deras råd, 

vilket hjälper de anställda att vara effektiva i sitt arbete. Den minskade och bristfälliga 

interaktionen som distansarbetet medför skapar således förutsättningar för att den anställde 

upplever en rad negativa implikationer (Gainey et al., 1999; Mulki & Jaramillo, 2011; Orhan et 

al., 2016) där en stor del i detta är bristen på informella interaktioner med kollegor (Wang et al., 

2020). Den rådande forskningen understryker således att interaktioner överlag och i synnerhet 

informella interaktioner blir lidande på distans till följd av de digitala kommunikationsmedel 

som används och antyder således att de är medlen i sig som är bristfälliga snarare än 

gemensamma föreställningar hos anställda om hur dessa medel ska användas för interaktioner. 

 

2.2.2 Avskärmning från arbetsplatsen som konsekvens av bristande 

interaktioner 

Att distansarbete leder till bristfälligheter i interaktioner kollegor emellan är något som anställda 

kan uppleva som negativt då många forskare menar att den anställde som arbetar på distans 

isoleras eller avskärmas från sin arbetsplats. Somliga forskare argumenterar för att detta till stor 

del har att göra med att den anställde inte är på arbetsplatsen rent fysiskt. Mann et al. (2000) 

delar denna uppfattning och menar att anställda tenderar att bli fysiskt distanserade från sina 
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kollegor till följd av distansarbete. Detta är något som Cooper & Kurland (2002) och Mulki & 

Jaramillo (2011) instämmer i då de menar att distansarbete isolerar den anställde och gör denne 

osynlig för resten av organisationen, vilket även är i linje med Bartels & Wrzesniewskis (2012) 

tes om att den anställde isoleras och påverkas negativt genom att bli fysiskt frånkopplad från 

organisationen. Mann et al (2000) menar att distansarbete leder till att kollegor och överordnade 

blir mindre tillgängliga och tenderar att ge mindre stöd till den anställde till följd av ökade 

barriärer för interaktion till på grund av att den anställde inte befinner sig i den fysiska 

kontorsmiljön. 

Andra forskare menar dock att detta fokus på avskärmningen från det fysiska kontoret missar en 

del andra viktiga aspekter som påverkar den anställde. Marshall et al. (2007) instämmer i att 

frånkopplingen från den fysiska arbetsplatsen förvisso påverkar anställda negativt, men att en 

annan dimension som påverkar anställda mer än denna fysiska aspekt är hur pass tillgängliga den 

anställde upplever att sina kollegor är. De argumenterar för att denna sorts avskärmning eller 

isolering till följd av bristfälliga interaktioner på distans har två dimensioner där den första 

innebär att den anställde rent fysiskt är isolerad och osynlig från resten av företaget. Den andra 

dimensionen har mer att göra med det sociala samspelet på arbetsplatsen och innebär att den 

anställde går miste om informella interaktioner, vilket leder till att denne får sämre tillgång till 

informellt distribuerad information, skapar sämre affektiva band till sina kollegor och upplever 

mindre emotionellt stöd från dessa. Vidare instämmer Wang et al. (2020) i denna 

tvådimensionella beskrivning av konsekvensen av denna sorts avskärmning från arbetsplatsen i 

det avseende att det dels har en fysisk aspekt som innebär att den anställde inte befinner sig på 

arbetsplatsen och inte träffar sina kollegor, dels en psykologisk aspekt som innebär en känsla av 

att rent psykiskt vara frånkopplad eller isolerad från ens kollegor. Denna psykologiska aspekt 

medför en upplevelse av att den anställde saknar sociala och influerande nätverk, inte får stöd av 

sina kollegor och heller inte får förståelse från sina kollegor eller saknar andra sociala eller 

emotionella aspekter. Att de sociala aspekterna är viktiga är även något som Bailey & Kurland 

(2002) instämmer i då menar att den anställde som arbetar på distans generellt sett blir mindre 

synlig för sina kollegor och således går miste om informella interaktioner med kollegor som 

exempelvis kontorsskvaller eller information som sprids informellt och spontant på 

arbetsplatsen. Att bristande interaktioner med kollegor på grund av distansarbete försämrar den 

anställdes relation till sina kollegor är även något som Cooper & Kurland (2002) instämmer i då 
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menar att de som arbetar på distans går miste om informella interaktioner och interpersonella 

nätverk på den fysiska arbetsplatsen och även missar möjligheter till lärande av kollegor genom 

spontana interaktioner på arbetsplatsen. 

Med bakgrund i detta kan avskärmning från arbetsplatsen som en konsekvens av bristande 

interaktioner vid distansarbete ses som ett tvådimensionellt fenomen. Detta fenomen inbegriper 

dels ett fysiskt avstånd till kollegorna och arbetsplatsen som gör den anställde mindre synlig för 

sina kollegor och gör att denne går miste om interaktioner som uppkommer på kontoret, dels en 

avskärmning från den sociala kontexten som den anställde går miste om genom att inte kunna 

delta i de interaktioner där dessa företeelser uppstår på samma sätt som på den fysiska 

arbetsplatsen. Gemensamt för den tidigare forskningen är att den utgår ifrån att dessa 

konsekvenser yttrar sig till följd av att distansarbetet i sig inverkar på interaktionerna utan att 

hänsyn tas till gemensamma föreställningar inom organisationen kring hur de anställda ska 

interagera med varandra. 

 

2.3 Kulturteoretiskt perspektiv – sociala normer 

Den här studien utgår från ett kulturteoretiskt perspektiv, med fokus på sociala normer. Detta 

innebär att våra empiriska fynd kommer att studeras med detta perspektiv i åtanke. Sociala 

normer är ett fenomen som har stor betydelse för hur vi människor beter oss och interagerar med 

varandra. Enligt Elster (2011, citerat i Bearman & Hedström, 2011) definieras termen sociala 

normer olika i litteraturen, men en vanligt förekommande, generell och översiktlig definition är 

att det innebär oskrivna regler. Andra författare går in djupare på vad detta innebär och hur 

människor förhåller sig till dessa regler. Enligt Hechter & Opp (2011) upprätthålls reglerna 

genom gemensamma uppfattningar om vad reglerna är, samt sanktioner när avvikelser sker. De 

menar också att en betydande del av vårt beteende regleras av sociala normer. Elster (2011, 

citerat i Bearman & Hedström, 2011) beskriver på ett liknande sätt hur normer är gemensamma 

förväntningar på att andra kommer att reagera på vissa beteenden på ett sätt som är smärtsamt för 

en själv.  I organisationslitteraturen är normer nära besläktat med kultur, som i sin tur ofta 

definieras som gemensamma trosuppfattningar och värderingar som guidar tänkande och 
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beteende av medlemmar (Cooke & Rousseau, 1988). Enklare beskrivet: hur saker blir gjorda. 

Normer har med andra ord en stor betydelse för hur anställda interagerar med varandra. Således 

är normer outtalade förväntningar som dikterar hur vi väljer att bete oss, i vårt privatliv såväl 

som i vårt arbetsliv.  

 

2.4 Argumentation för brister i rådande teori  

Sammantaget har således befintlig forskning påvisat att interaktioner kollegor emellan generellt 

sett försvåras till följd av övergången till distansarbete och användandet av digitala 

kommunikationsmedel samt att detta leder till negativa inverkningar för de anställda. Många 

forskare argumenterar för att detta beror på att de digitala kommunikationsmedlen i sig är 

bristfälliga, medan andra forskare har en mindre pessimistisk syn och menar att det är möjligt att 

dessa medel kan mäta sig med fysiska möten. Gemensamt för tidigare forskning är dock att 

många forskare antar att de anställda väntas interagera obehindrat genom digitala 

kommunikationsmedel vid distansarbete utan att hänsyn tas till gemensamma föreställningar om 

hur de anställda ska interagera med varandra. Det ter sig således som att det finns en brist på 

forskning kring hur de anställda förhåller sig till dessa föreställningar om hur de ska interagera 

med sina kollegor vid distansarbete och huruvida detta får någon inverkan på interaktionen vid 

distansarbete. Genom att anta en abduktiv ansats i vår metod kunde vi identifiera att de anställda 

på Översättningsbolagets upplevelse av interaktionen på distans i stor utsträckning påverkas av 

de rådande normerna för hur interaktionen ska ske snarare än att interaktionen blir svårare på 

grund distansarbetet i sig och användandet av digitala kommunikationsmedel. Vår studie ämnar 

således nyansera rådande forskning om interaktion vid distansarbete genom att belysa hur de 

anställda på Översättningsbolagets förhållning till normer för interaktion kan förklara deras 

upplevelse av hur interaktionen de har med sina kollegor förändras vid distansarbete.  
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3. Metod  

Det här kapitlet kommer att beskriva studiens vetenskapliga utgångspunkt samt den valda 

forskningsprocessen. Därefter kommer analysprocessen av materialet att presenteras. Studieobjektet samt 

studiens urval kommer även att presenteras. Avslutningsvis kommer en kvalitetsbedömning av studien att 

redogöras för.  

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt  

3.1.1 Ontologisk och Epistemologiskt ansats 

Ontologiskt har vår studie utgått ifrån en socialkonstruktionistisk utgångspunkt. Med detta menas 

att det centrala i studien har varit hur de anställda på Översättningsbolaget upplever sin 

verklighet och att detta är något som ständigt ändras i samband med interaktioner de har med 

sina kollegor, vilket skapar de anställdas upplevelse av deras verklighet (Bryman & Bell, 2017). 

Detta passade väl till vår studie då vi har strävat efter att få en djupare förståelse kring de 

anställdas upplevelser av ett fenomen snarare än att försöka bekräfta en objektiv verklighet. 

Epistemologiskt har studien utgått ifrån ett tolkningsperspektiv, vilket innebär att de insikter vi 

som författare har fått har de anställda på Översättningsbolagets upplevelser som grund, vilket är 

lämpligt sett till studiens syfte då vi ämnat att tolka hur de anställda upplever ett fenomen 

(Bryman & Bell, 2017). 

3.1.2 Kvalitativ forskning 

Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod vilket innebär att fokuset är på ord istället för på 

siffror i det avseende att kvalitativa studier går ut på att undersöka den sociala verkligheten och 

hur människor uppfattar en specifik miljö (Bryman & Bell, 2017). De genomförda intervjuerna 

tjänade till att djupgående undersöka hur anställda på Översättningsbolaget uppfattar ett specifikt 

fenomen, vilket gjorde att en kvalitativ metod ansågs vara mest lämplig att använda för att uppnå 

studiens syfte (Bryman & Bell, 2017). Intervjuer ansågs vara det mest lämpliga sättet att samla in 

den empiriska datan eftersom det tillät intervjuobjekten att dela med sig av sina upplevelser på 
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ett djupgående sätt. Detta är svårt att göra i kvantitativa studier som till exempel enkätstudier 

eftersom det är svårt att få ett djup i svaren från dessa studier (Ryen, 2004), vilket gjorde att vi 

snabbt insåg att kvantitativa metoder inte passade för vår studie. I kvalitativa studier är det 

lämpligt att uppmana respondenterna att svara så utförligt som möjligt på frågorna samt gå in på 

sidospår alternativt byta inriktning (Bryman & Bell, 2017). Detta togs även hänsyn till i vår 

studie för att säkerhetsställa att respondenternas tankar och upplevelser kom fram i intervjuerna 

på ett så nyanserat och djupgående sätt som möjligt. 

3.1.3 Abduktiv ansats  

Studien har utgått ifrån en abduktiv ansats, vilket betyder att resultatet av den empiriska datan i 

första hand samlas in, sorteras och reduceras. Därefter väljs teorier och tidigare studier ut som 

anses lämpliga i förhållande till den empiriska datan. Den abduktiva ansatsen ansågs vara 

lämplig eftersom vi ville ha möjligheten att göra en relativ fri tolkning av datamaterialet för att 

möjliggöra en djupgående analys av materialet (Bryman & Bell, 2017). Under studiens gång har 

vi upprepade gånger gått tillbaka till det empiriska materialet och teorikapitlet för att 

säkerhetsställa att alla perspektiv och åsikter blivit bearbetade i studien. Detta har medfört att 

studiens teorikapitel har reviderats efterhand som vi hittade nya teman i datamaterialet, vilket har 

givit oss möjlighet att fokusera på det centrala i våra empiriska fynd utan att hämmas av ett fast 

teorival.   

 

3.2 Empiriinsamling 

3.2.1 Beskrivning av studieobjekt 

Det empiriska materialet i studien är insamlat från intervjuer med anställda från delar av två team 

på Översättningsbolaget. Översättningsbolaget är ett av Sveriges största översättnings- och 

tolkförmedlingsföretag som arbetar med organisationer i både offentlig och privat sektor. 

Översättningsbolaget har funnits i decennier och har kontor i flera länder. Majoriteten av 

medarbetarna i Sverige arbetar vanligtvis på ett fysiskt kontor men i och med regeringens 

rekommendation om att företag ska låta anställda arbeta hemifrån om möjligt på grund av Covid-

19 har nu många av Översättningsbolagets anställda i Sverige gått över till distansarbete.  
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3.2.2 Intervjuprocessen 

Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med tre medarbetare och en chef från 

två team på Översättningsbolaget. Intervjuerna genomfördes över Zoom och Microsoft Teams på 

grund av restriktionerna kring Covid-19 som gjorde det omöjligt att ha intervjuerna fysiskt. Varje 

intervju genomfördes av samtliga av uppsatsgruppens tre medlemmar. Bryman och Bell (2017) 

menar att det är bra att flera personer intervjuar en respondent då en intervjuare kan ställa 

majoriteten av frågorna samtidigt som hen antecknar kortfattade svar medan den andra 

intervjuaren antecknar utförliga svar och utvärderar respondentens reaktioner vilket gör att hen 

får en överblick över intervjun. Den passiva intervjuaren kan även flika in med frågor samtidigt 

som intervjuarna kan prata med varandra och försöka få med respondenten i samtalet. Vi tyckte 

därför att det var lämpligt att två av gruppmedlemmarna var aktiva i intervjuerna medan den 

tredje var passiv för att säkerställa att vi kunde samla in så mycket och så djupgående data som 

möjligt i intervjuerna. 

 

Den första intervjun var en pilotintervju där fokus var på generella frågor om företaget, de 

anställdas arbetssituation och distansarbete. Detta för att få en översikt över hur de anställda 

påverkas av distansarbete samt för att få en förståelse för vilka delar av distansarbete som de 

anställda upplever som mest centrala. De fem resterande intervjuerna med medarbetarna utgick 

från denna anpassade intervjuguide. Intervjuerna med cheferna i varje team utgick från samma 

intervjuguide som medarbetarnas, men med ett tillägg på några frågor om ledarskap kopplat till 

distansarbete. Initialt ville vi även studera distansarbete utifrån ett ledarskapsperspektiv, men 

eftersom enbart två chefer blev intervjuade och deras upplevelser till stor del belyste 

interaktionen mellan dem och deras chefer ansåg vi att de istället skulle vara mer relevant inte 

skilja på medarbetare och chefer i studien. Majoriteten av intervjufrågorna handlade om hur 

interaktionen generellt fungerar vid distansarbete där upplevelsen av detta inte skiljde sig 

märkbart mellan cheferna och medarbetarna. Vi valde därför att belysa de anställdas allmänna 

upplevelse av distansarbete oavsett befattning inom teamet och valde därmed att inte fokusera på 

ledarskapsperspektivet som lyftes i enstaka frågor. 

  

Intervjufrågorna var semistrukturerade eftersom de utgick från en intervjuguide men att vi 

samtidigt ville bibehålla möjligheten att ställa följdfrågor samt byta inriktning på frågorna 
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(Bryman & Bell, 2017). Intervjuerna varade i cirka 45–60 minuter och både intervjuobjekten och 

företaget har anonymiserats genom alias för att säkerställa transparens och ge de anställda en 

möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och tankar så fritt som möjligt. Alla intervjuer 

spelades in efter godkännande av deltagarna i studien för att därefter transkriberas. Eftersom 

studiens analys till stor del är uppbyggd av citat var det viktigt att vi spelade in och 

transkriberade intervjuerna för att kunna återberätta citat samt för att ha möjligheten att gå 

igenom svaren flera gånger, vilket hade varit svårt om inte materialet transkriberades (Bryman & 

Bell, 2017).   

3.2.1 Urval 

Efter val av studiens tema och syfte förfrågades Översättningsbolagets HR-avdelning om 

företaget ville medverka i studien. Efter en presentation av våra generella tankar kring studien 

innan den påbörjades för HR-avdelningen valde de ut två av företagets team som i vanliga fall 

arbetar på ett av deras kontor i Sverige som de ansåg var mest lämpliga att delta i studien. I varje 

team medverkade strax över hälften av teamets anställda. Därefter presenterade vi studien för de 

anställda som skulle delta i studien och intervjuerna bokades in. Urvalet var således ett 

bekvämlighetsurval eftersom det enbart innefattade två team där delar av dessa team intervjuades 

(Bryman & Bell, 2017). Vi är medvetna om att företaget har valt ut respondenterna, vilket kan ha 

resulterat i att allas åsikter på företaget inte lyfts fram i studien. Detta är något som vi 

genomgående har haft i åtanke och förhållit till i alla delar av vår studie. 

 

3.3 Analysprocessen 

Det empiriska materialet har bearbetats i tre steg vilka är sortera, reducera och argumentera. 

Enligt Rennstam och Wästerfors (2011) blir materialet mer hanterbart och lättare att arbeta med 

om dessa steg följs. Det transkriberade materialet bestod av över 150 sidor text och Rennstam 

och Wästerfors bearbetningssteg gjorde datamaterialet mer lätthanterligt och gjorde det möjligt 

för oss att finna det intressanta i materialet.  
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3.3.1 Sortera  

Först lästes transkriberingarna igenom flera gånger av samtliga gruppmedlemmar samtidigt som 

anteckningar togs om det som verkade vara mest relevant för studien, det som förvånade oss och 

problem som diskuteras i intervjuerna. Detta gjordes för att vi verkligen skulle sätta oss in i 

materialet och förstå det från olika perspektiv och synvinklar. Enligt Rennstam och Wästerfors 

(2011) är det första steget att sortera det empiriska materialet eftersom transkriberingarna av 

intervjuerna innehåller en stor mängd citat. Vi läste igenom citaten ett flertal gånger och 

diskuterade dem utifrån olika perspektiv inom uppsatsgruppen. Därefter kom vi överens om en 

gemensam tolkning av citaten. Rennstam och Wästerfors (2011) argumenterar för att det är 

viktigt att sortera det empiriska materialet enligt olika kategorier som uppkom i intervjuerna 

eftersom detta skapar en bra överblick över materialet. Vidare argumenterar Rennstam och 

Wästerfors (2011) för att kategorierna även bör delas in i rubriker som preciserade citaten, vilket 

vi gjorde. Under sorteringsprocessen framkom följande mönster: arbetsmiljö, interaktioner, 

normer, kommunikation, arbetsdagen och gränsdragning mellan arbete och fritid då detta var 

frekvent förekommande teman i de utförda intervjuerna. 

3.3.2 Reducera 

I det andra steget, det vill säga reducera, valdes de mest relevanta och intressanta kategorierna ut. 

Rennstam och Wästerfors (2015) menar att alla teman och perspektiv inte kan vara med i en 

studie och därmed är steget reducera ett viktigt verktyg att använda i analyser av datamaterial. 

Efter diskussioner mellan gruppmedlemmarna valdes de rubriker och citat ut som ansågs vara 

mest relevanta för studien. Rubrikerna som valdes ut var normer och interaktioner eftersom dessa 

teman var något som alla anställda berörde, vilket gjorde att vi ansåg det som mest relevant. 

Därmed har mycket data som inte berör just normer och interaktioner valts bort. 

3.3.4 Argumentera 

I det tredje steget argumenteras det för varför datan var relevant, varför den valdes ut samt hur 

den kan kopplas till teorin (Rennstam & Wästerfors, 2011). I detta steg har vi gått igenom de 

tidigare stegen för att bygga upp en så stark empirisk grund som möjligt för att besvara 

frågeställningen. Rennstam och Wästerfors (2011) argumenterar för att en studies empiriska 

material ska vara relevant för studiens syfte samt kunna bidra till ny forskning. Detta har vi 
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försökt uppfylla genom att vi har gått tillbaka till de tidigare stegen i analysprocessen för att 

säkerhetsställa att rätt datamaterial har valts ut. Vi har noggrant valt ut de citat som stärker 

analysen av de anställdas upplevelser av det undersökta fenomenet samt de citat som bidrar till 

ett nytt forskningsbidrag.  

  

3.4 Kvalitetsbedömning  

För att utvärdera en kvalitativ studies kvalitet kan konceptet trovärdighet användas. Enligt 

Lincoln & Guba (1985 citerat i Bryman & Bell, 2017) och Guba & Lincoln (1994 citerat i 

Bryman & Bell, 2017) delas konceptet trovärdighet upp i fyra underliggande koncept vilka är: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Dessa koncept är relevanta att använda i 

kvalitativa studier eftersom reliabilitets- och validitets-koncepten som används i kvantitativa 

studier utgår från att det bara finns en social verklighet medan trovärdighets-koncepten utgår 

ifrån att det kan finnas flera sociala verkligheter, vilket gör dessa mer lämpliga för kvalitativa 

studier så som vår studie (Bryman & Bell, 2017). 

3.4.1 Tillförlitlighet 

Det kan finnas flera sociala verkligheter och därmed måste forskarnas tolkning och resultat i 

studien vara tillförlitligt. En studies tillförlitlighet ökar när studien utförs enligt de regler och 

ramar som finns för kvalitativa studier. Studiens tillförlitlighet kan även öka om studiens resultat 

delas med personerna i den sociala miljön. Detta kallas för respondentvalidering och används för 

att forskarna ska få en uppfattning om de har uppfattat den sociala verkligheten på rätt sätt 

(Bryman & Bell, 2017). I vår studie har vi försökt uppnå en hög tillförlitlighet genom att först 

tolka datamaterialet individuellt. Därefter jämförde vi våra tolkningar och slutligen kom vi 

överens om en gemensam tolkning för att reda ut eventuella oklarheter. Eftersom vår studie utgår 

ifrån ett tolkningsperspektiv finns det inte ett självklart rätt sätt att tolka datamaterialet på. För att 

öka studiens tillförlitlighet har vi bett respondenterna att läsa igenom studien och informera oss 

om eventuella feltolkningar. Under intervjuerna ställde vi även följdfrågor för att se till att vi inte 

missuppfattade de anställda, vilket vidare stärker studiens tillförlitlighet.  
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3.4.2 Överförbarhet 

Enligt Lincoln & Guba (1985 citerat i Bryman & Bell, 2017) handlar en studies överförbarhet 

om att studiens resultat ska kunna överföras till en annan miljö eller användas i liknande studier. 

Vidare argumenterar Lincoln & Guba (1985 citerat i Bryman & Bell, 2017) för att forskare kan 

uppfylla detta kriterium genom att utförligt redogöra för den sociala miljön och studieobjektet. 

Enligt Bryman och Bell (2017) är det svårare att uppfylla detta kriterium i kvalitativa studier än i 

kvantitativa eftersom forskarna tolkar svaren i en kvalitativ studie, till skillnad från i kvantitativa 

studier där det ofta finns ett definitivt rätt svar. Trots detta har vi försökt att uppnå en hög grad av 

överförbarhet genom att tydligt beskriva de faktorer som kan tänkas påverka den sociala miljön 

på Översättningsbolaget, såsom Covid-19 pandemin och den medföljande övergången till 

distansarbete. Om en liknande studie skulle gjorts i en tidsperiod utan rekommendationer att de 

som kan ska arbeta på distans skulle vår studies resultat kunna tänka sig vara svårt att överföra 

till en sådan studie eftersom den sociala miljön skulle vara förändrad. Vi har dock försökt att öka 

överförbarheten i vår studie genom att utförligt beskriva hela forskningsprocessen, vilket gör att 

studien i hög grad borde vara överförbar till studier som genomförs i liknande sociala miljöer 

som den som för närvarande råder på Översättningsbolaget.  

3.4.3 Pålitlighet  

Enligt Bryman och Bell (2017) ökar en studies pålitlighet om forskningsprocessen kan granskas. 

Detta innebär att författarna måste redogöra för hela studiens forskningsprocess. Våra 

medstudenter fungerar som granskare och deras uppgift har varit att bedöma om vår 

forskningsprocess och studiens innehåll håller en god kvalitet. Detta koncept är relativt svårt att 

uppfylla eftersom kvalitativa studier ofta består av en stor mängd datamaterial. Vi har haft i 

åtanke att granskarna inte kan genomföra en fullständig granskning av studien eftersom de inte 

tagit del av det fullständiga empiriska datamaterialet eller satt sig in i forskning om ämnet. Detta 

kan tänkas resultera i att granskarna inte får en full inblick i studien, vilket gör att det kan vara 

svårt för dem att till exempel bedöma om något viktigt mönster utelämnats. Vi har försökt att 

uppnå en hög pålitlighet genom att detaljerat beskriva vårt metodval, datamaterialsprocessen 

samt analysprocessen. Två andra uppsatsgrupper har läst igenom samt givit feedback på vår 

studie under arbetets gång, vilket har resulterat i att vi har fått möjlighet att förbättra vår 
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forskningsprocess efter deras inspel. Därtill har vi även bett vår handledare att ge oss feedback 

på studien flera gånger under arbetets gång i syfte att förbättra vår forskningsprocess.  

3.4.4 Bekräftelse 

Bekräftelsekriteriet handlar om att författare inte får låta sina personliga värderingar eller sitt 

teoretiska material påverka studiens genomförande och slutsatser. Granskarna har som uppgift att 

kontrollera att studiens resultat går att styrka genom till exempel läsa igenom de vetenskapliga 

artiklarna och granska det insamlade datamaterialet (Bryman & Bell, 2017). Som tidigare nämnts 

är det svårt för granskarna i denna studie att styrka resultatet eftersom de inte tagit del av allt 

material. Däremot har de kunnat granska om våra personliga värderingar påverkar studiens 

genomförande och resultat. Granskarna har gett oss värdefulla tips om hur värderingar och 

åsikter helt kan tas bort från delar i studien, vilket har resulterat i att bekräftelsekriteriet till stor 

del är uppfyllt. Vidare har det faktum att vi genomfört studien med en abduktiv ansats gjort att 

den använda teorin har reviderats snarare än att det teoretiska materialet har påverkat våra 

slutsatser, vilket ytterligare förstärker bekräftelsekriteriet. 
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4. Empiri och analys 

För att belysa och argumentera för våra fynd kring hur de anställda på Översättningsbolaget 

upplever att deras interaktion med sina kollegor har påverkats till följd av distansarbete och 

vilka normer som inverkar på detta har vi valt att dela upp analysen i två huvudsakliga avsnitt 

som berör två olika typer av interaktioner. Det första handlar om interaktioner relaterade till 

arbetsrelaterade frågor och det andra handlar om informella interaktioner. 

 

4.1 Normer för att ställa arbetsrelaterade frågor 

I det här kapitlet ämnar vi undersöka vilka problem de anställda på Översättningsbolaget 

upplever med arbetsrelaterad interaktion. Därefter undersöker vi dessa problem ur ett 

kulturteoretiskt perspektiv genom att analysera vilken roll olika normer spelar i uppkomsten av 

dessa problem.  

4.1.1. Upplevda problem arbetsrelaterad kommunikation på distans 

Något nästan alla intervjuobjekt nämnde är att de generellt diskuterar arbetsrelaterade frågor 

mycket mindre med sina kollegor på distans jämfört med på kontoret. De beskriver inte bara hur 

det faktiskt sker färre samtal, men också att de mindre gärna initierar dessa samtal. Det verkar 

således finnas en tröskel vad gäller arbetsrelaterad kommunikation som de vanligtvis inte 

upplever på kontoret.  

  

”Man snackar inte. Man stannar inte vid någons skrivbord. Man pratar inte liksom. Vi 

har ett chattrum där man kan kontakta vem som helst men det känns nog lite mer som att 

man stör när man skriver ‘hallå kan jag få din uppmärksamhet?’ istället för när man går 

förbi någons skrivbord och syns och säger ‘hej hur mår du idag?’ och då blir det en 

naturlig starter på något vis.” (Frida) 

 

“Jag pratar ju väldigt mycket med nästan alla på kontoret i vanliga fall, vilket jag ju inte 

gör nu” (Malin) 
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De anställda pratar alltså mindre generellt såväl som med färre personer. Detta verkar inte 

nödvändigtvis bero på tekniska hinder, något Malin belyser.  

 

”Nej, alltså inte… nej, det är det att det [kontakta kollegor på distans] kanske inte är lika 

naturligt bara, men det gör det inte svårare.” (Malin) 

 

Ett nyckelord Malin nämner är att digital kontakt inte är lika “naturlig”. Trots att hon inte verkar 

tycka att det tekniskt är svårare så drar hon sig ändå för att kontakta sina kollegor. Detta 

implicerar att hon har möjlighet att kontakta sina kollegor på ett meningsfullt sätt även på 

distans, men att det inte känns rätt att göra det på samma sätt som på kontoret.  

 

Sammantaget verkar det ske färre interaktioner som har att göra med arbetsrelaterade 

interaktioner och en motvillighet att ställa arbetsrelaterade frågor när arbetet sker på distans. I 

följande delar ämnar vi redogöra för hur det, till viss del, verkar ha att göra med sociala normer.  

 

Nästkommande del i detta avsnitt inleds genom att undersöka hur och var den arbetsrelaterade 

kommunikationen sker på företaget. Det vill säga hur medarbetare bär sig åt för fråga om eller 

diskutera arbetsrelaterade ärenden med sina kollegor. Därefter undersöker vi hur detta 

tillvägagångssätt skapar problem i en digital kontext.  

 

4.1.2. Normen att arbetsrelaterade frågor ska slängas ut spontant 

Utifrån de genomförda intervjuerna framkom det att ett nyckelord för att beskriva en stor del av 

den arbetsrelaterade interaktionen är spontanitet. De anställda på Översättningsbolaget verkar ha 

en föreställning om att interaktioner där de behöver sina kollegors hjälp eller bara vill diskutera 

något som rör arbetet ska uppkomma spontant. Vi kan se detta i hur de anställda diskuterar de 

kommunikativa problem som de upplever nu på distans och hur de beskriver att det brukar vara 

på det fysiska kontoret, vilket verkar vara de anställdas uppfattning om hur det bör vara. 
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”För att det är svårare att bara slänga ut frågan [när de arbetar på distans], om jag sitter 

på kontoret och har tre kollegor som jobbar med ungefär samma uppgifter och jag ser att 

två av dem verkar upptagna eller håller på att klura på någonting annat eller är fokuserade 

på någonting annat så har jag den tredje kollegan att fråga” (Malin) 

 

” […] man kan bolla saker som dyker upp eller någonting sådant, vilket är väldigt 

naturligt på kontoret, men inte alls lika naturligt hemifrån.” (Ella) 

 

Malin beskriver hur hon på kontoret brukar be om hjälp genom att ”slänga ut frågan” till någon 

av kollegorna som råkar vara i närheten. Ella beskriver hur hon ”bollar saker som dyker upp”. 

Gemensamt för de båda är att det inte verkar finnas någon större baktanke kring hur, med vem 

och när man initierar dessa samtal, utan när något dyker upp så ”slänger man ut frågan" till de 

som råkar vara i närheten. Kontoret kan således ses som en livfull och spontan plats där ett 

naturligt inslag i arbetsdagen är att de anställda avbryter varandra med frågor och att de själva 

även stundtals blir avbrutna. Normen för att ställa arbetsrelaterade frågor kan därmed definieras 

som att dessa frågor ska ställas spontant.  

 

Vi har tidigare etablerat hur de anställda interagerar mindre och drar sig för att initiera kontakt 

med sina kollegor. Att initiera interaktion på ett spontant sätt med sina kollegor bör i teorin vara 

lika enkelt att göra i till exempel en gruppchatt. Men trots att den typen av chattfunktionen 

erbjuder liknande möjligheter att ”slänga ut frågan” till en eller flera teammedlemmar, snabbt 

och enkelt, så drar sig de anställda för att göra detta. En möjlig anledning till att de anställda 

upplever initierandet av dessa interaktioner med sina kollegor som ”mindre naturliga” är hur de 

upplever att de skriftliga kommunikationsmedlen ska användas för att interagera med deras 

kollegor. Utifrån intervjuerna framgick det att det huvudsakliga kommunikationsmedlet som de 

anställda använder för att initiera kontakt med sina kollegor när de söker svaret på en 

arbetsrelaterad fråga var chattfunktionen i Microsoft Teams. Detta indikerar att det finns en 

begränsning med chatten som gör att den upplevs som mindre spontan och därmed sätter högre 

trösklar för initierandet av interaktioner. Skriftlig kommunikation i sig kan dock inte fullt ut 

förklara denna begränsning, då den uppfyller många kriterier för att emulera fysisk 

kommunikation i avseendet att ställa arbetsrelaterade frågor då det kan göras spontant, 
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omedelbart och till samtliga kollegor i teamet. Det verkar snarare ha att göra med hur de 

anställda upplever att de kan och bör använda chatten. Nästföljande del i detta avsnitt ska därmed 

vidare redogöra för hur de anställda förhåller sig till användandet av skriftlig kommunikation.  

 

4.1.3 Normen att skriftlig kommunikation ska vara reflekterande och 

självmedveten 

Många av de anställda påpekade att det finns svårigheter med användandet av chattfunktionen i 

Microsoft Teams. De upplever att det är lätt för dem att misstolka deras kollegor samt att de 

själva lätt blir misstolkade när interaktionen sker genom chatten då de upplever att det inte är lika 

enkelt att uttrycka sig i skrift som i person. Upplevelsen var bland annat att det skrivna ordet 

stundtals kunde uppfattas som “hårt” och “kort” i sin framtoning och att detta är något de 

behöver ha i åtanke när de formulerar sina meddelanden. Denna svårighet att uttrycka sig för att 

undvika misstolkningar och missförstånd verkar vara mer påtaglig vid skriftlig kommunikation 

än vid interaktion på den fysiska arbetsplatsen. Misstolkningar och missförstånd är något som ses 

som obehagligt för de anställda och är något som de helst vill undvika. Detta tyder på att det 

skrivna ordet blir något som upplevs som begränsande för de anställda och som påverkar hur de 

upplever vad deras kollegor säger och hur de upplever att kollegorna tolkar det som de säger.  

”Man kan upplevas som mycket mer tuff och rak på sak än snarare, liksom, jag vet inte 

lösningsorienterad och trevlig på samma gång.” (Malin) 

” … då var det någon som var stressad eftersom det började komma nya frågor i chatten 

medan personen inte fick svar på sin fråga. Då skrev personen ’men lägg av nu, kan ni 

inte bara svara på frågan?’ och lite sådant ’blanda er inte i’. Hon skrev sen att det var 

på skämt men folk reagerade väldigt starkt ’men vad är det som händer, bråkar ni nu?’. 

Då skriver den ena som kände sig väldigt förolämpad i chatten och den andra [den som 

ville ha svar på frågan] sa ’jag skojade bara, fattar ni inte att jag skojade?’” (Anne-

Marie) 

Det ter sig som att de anställda tolkar in deras kollegors skriftliga meddelanden med en mjukare 

ton eftersom de är medvetna om att det skrivna ordet kan uppfattas som ”hårdare” eller 
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”kortare” än muntlig kommunikation. Trots denna mjukare intolkning av kollegornas skriftliga 

meddelanden verkar de anställda stundtals uppleva att de kan få svar på arbetsrelaterade frågor 

som upplevs som ”hårdare” eller ”otrevligare” än svaren de hade fått vid muntlig 

kommunikation på kontoret, vilket är något de upplever som obehagligt. Detta tyder på att de 

anställda är medvetna om att den skriftliga kommunikationen är ”hårdare” och mer ”rakt på 

sak”, men att missförstånd ändå kan uppkomma trots denna medvetenhet. Utifrån detta framstår 

det som att de anställda har svårare att läsa av sina kollegor vid den skriftliga kommunikationen 

än på kontoret och att detta riskerar att leda till missförstånd, vilket de upplever som obehagligt.  

”… jag har nog även tänkt väldigt mycket på att inte uppfatta… eller försöka att inte 

tolka in ilska i folks mejl. ”(Malin) 

” […] eller om vi har en fråga om systemet, liksom ’hur ska jag lägga ut det här?’, ’hur 

ska jag göra?’, ’jag behöver lösa det här’ och då kan man ju bara slänga ut den frågan 

där [via chatten] och så är det någon som svarar men då kan det ju kanske vara ett 

väldigt kort svar som uppfattas väldigt otrevligt nästan och så kan det liksom… [paus] i 

det här fallet så blev det liksom ’jag menar ju inte det så, jag menar det så’ och det blir 

en liten snöboll som rullar och bara blir större och större ibland.” (Johanna) 

En annan aspekt av denna upplevda begränsning kopplat till skriftlig kommunikation är hur de 

anställda förhåller sig till denna svårighet att uttrycka sig och den medföljande risken för 

missförstånd när de själva är avsändare av ett meddelande. I intervjuerna kunde vi utläsa att de 

anställda antar en något reflekterande hållning till hur de själva uppfattas när de är avsändare av 

ett skriftligt meddelande. De anställda uttrycker att de är medvetna om att de själva kan uppfattas 

som ”hårda” och ”tillrättavisande” av sina kollegor, vilket är indikativt på att de själva 

reflekterar kring hur de som avsändare kommer att uppfattas innan de skickar ett meddelande till 

sina kollegor. Som mottagare av ett meddelande kan de aktivt välja att tolka in meddelandet med 

en mjukare ton, men som avsändare vet de ej hur mottagaren av meddelandet kommer att 

reagera. Detta kan tänkas skapa en osäkerhet kring hur deras meddelande kommer uppfattas, 

vilket i sin tur gör att den anställde blir mer självmedveten och reflekterande innan denne skickar 

meddelandet. Denna reflekterande och självmedvetna hållning hos avsändaren gör att den 
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skriftliga interaktionen kan ses som mer utstuderad och således mindre spontan än den muntliga 

interaktionen på kontoret. 

[…] då blir man ju också väldigt rak och kan ju säkert uppfattas, när man inte känner 

varandra, som väldigt hård och tillrättavisande och det är ju motsatsen till vad jag tycker 

att jag själv är, jag tycker att jag själv är en väldigt förstående, snäll och konfliktfri 

person, men måste man vara så pass rak hela tiden och bara skriva i text och inte 

formulera sig muntligt så blir det en helt annan typ av kommunikation och det är ju inte 

så bra.” (Malin). 

Detta antyder att en norm kopplat till hur de anställda förhåller sig till skriftlig interaktion är att 

de som är avsändare blir mer reflekterande, självmedvetna och försiktiga för att förebygga att de 

som mottar deras meddelande misstolkar eller missuppfattar dem på ett negativt vis. Detta står i 

skarp kontrast till den spontana och livfulla interaktionen på kontoret i det avseende att den 

skriftliga kommunikationen är mer utstuderad och mindre spontan till resultat av att de anställda 

har denna försiktighet och självmedvetenhet kring hur deras meddelande uppfattas. Istället för att 

”slänga ut frågan” så reflekterar de anställda kring sitt budskap så att de inte uppfattas som 

”hårda” eller ”korta” av sina kollegor eftersom detta anses som något negativt, vilket får till 

följd att spontaniteten i interaktionen bortfaller till följd av att det reflekterandet och 

självmedvetenheten hos avsändaren gör att interaktionen inte blir lika spontan och således går 

emot normen för hur denna sorts interaktion ska initieras.  

 

4.1.4 Självständighet genom att inte störa  

De anställde upplever således att de är mindre benägna att ställa arbetsrelaterade frågor till sina 

kollegor när de arbetar på distans jämfört med när de arbetade fysiskt på kontoret. En möjlig 

förklaring kan som tidigare nämnts vara normen för denna sorts interaktion och normen för hur 

de skriftliga kommunikationsmedlen används. Många av de anställda uttryckte en sorts 

frustration över att de förmodligen upplever samma problem som många av kollegorna i deras 

team, men att de av någon anledning inte bad sina kollegor om hjälp. Detta yttrar sig i en sorts 

ökad självständighet hos de anställda. Denna självständighet och obenägenhet att be om hjälp 
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kan ses som en konsekvens av att normen att arbetsrelaterade frågor ska ”slängas ut” spontant 

kommer i kläm med normen att den skriftliga kommunikationen ska ske reflekterande och 

självmedvetet. Detta yttrar sig i att de anställda av någon anledning verkar mycket mer benägna 

att själva söka svaret på arbetsrelaterade frågor på distans jämfört med när de arbetar på kontoret. 

”Jag hade nog kanske bara googlat en gång om det hade varit något liksom större, 

googlat en gång och läst och klickat in på det och sen bara läst träffarna och inte gått så 

djupt in och kanske tänkt ’nej jag förstår inte’ och då frågat om jag hade behövt [på 

kontoret]. Nu kanske jag googlar flera gånger eller läser texten mycket mer noggrant och 

letar mycket mer aktivt i liksom föregående bokföring i andra typer av bolag istället för 

att bara fråga ekonomen i ett bolag som är större som antagligen haft liknande problem. 

Så lite hade jag nog försökt ta reda på själv från början, men jag hade nog frågat i en 

större utsträckning fysiskt på kontoret.” (Malin) 

Det ter sig som att detta har att göra med det tidigare förda resonemanget kring spontaniteten 

som norm när de anställda ber sina kollegor om hjälp. Som tidigare nämnts är de anställda inte 

lika benägna att spontant ”slänga ut frågan” på distans, vilket kan tolkas som normen för hur 

dessa interaktioner ska ske. På kontoret var det inga problem, men till följd av normen att den 

skriftliga interaktionen ska ske mer reflekterande, självmedvetet och således mer utstuderat för 

att den anställde inte ska missuppfattas på ett negativt vis hämmas denna spontanitet, vilket går 

emot normen att interaktionen ska uppkomma spontant. Ett återkommande sätt som de anställda 

var oroliga för att missuppfattas genom de skriftliga medlen var att de upplever att de riskerar att 

uppfattas som någon som stör om de ställer arbetsrelaterade frågor genom de skriftliga 

kommunikationsmedlen. 

”Det känns som att man stör när man skriver något och man vill helst inte störa någon. 

Man stör mer när man ringer upp eller skriver till någon på Teams eller skriver i chatten 

än om man ställer sig upp på kontoret och frågade något.” (Bella) 

De anställda uttrycker en sorts oro för att på något vis uppfattas som någon som stör när de 

skriver i chatten jämfört med hur de hade uppfattats på kontoret. Detta är intressant i det 

avseende att det egentligen blir ett liknande avbrott eller störningsmoment för kollegorna att 

hjälpa dem på distans, men att de anställda trots detta är oroliga för att de ska uppfattas som 
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någon som stör. På kontoret hade de inga problem med att ”slänga ut frågan”, men gör de detta 

via chatten är de oroliga för att uppfattas som någon som stör. Oron för att vara någon som stör 

kopplat till normen att den skriftliga interaktion ska ske reflekterande och självmedvetet kan 

således tänkas skapa en självmedvetenhet hos de anställda när det kommer till att ställa 

arbetsrelaterade frågor som minskar spontaniteten och således gör att frågorna inte blir ställda i 

samma utsträckning som de hade blivit på det fysiska kontoret. Istället för att ta denna risk att 

uppfattas som någon som stör väljer således de anställda att själva söka svaret på frågan i en 

större utsträckning än vad de hade gjort om de fysiskt arbetade på kontoret. Detta antyder att de 

anställda till följd av normerna för skriftlig kommunikationens inverkan på de existerande 

normerna för ställandet av arbetsrelaterade frågor till kollegor verkar bli mer självständiga i det 

avseende att de inte söker hjälp av sina kollegor på samma sätt som de hade gjort på kontoret. 

Istället för att be sina kollegor om hjälp sitter de anställda ”instängda” på hemmakontoret. Detta 

ställt i kontrast till den livfulla och spontana fysiska kontorsmiljön där avbrott gör att de 

anställda inte uppfattas som någon som stör så länge detta sker spontant enligt normen illustrerar 

på ett talande vis hur normen att “slänga ut frågan” samt normen att skriftlig interaktion ska ske 

reflekterande och självmedvetet gör att de anställda på Översättningsbolaget upplever sig själva 

som mer självständiga vid distansarbete än på det fysiska kontoret. 
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4.2 Normer för informella interaktioner 

I detta avsnitt ämnar vi undersöka vilka problem de anställda på Översättningsbolaget upplever 

med informella interaktioner. Därefter undersöker vi dessa problem ur ett kulturteoretiskt 

perspektiv genom att analysera vilken roll olika normer spelar i uppkomsten av dessa problem.  

4.2.1 Upplevda problem med informella interaktioner på distans 

Ett genomgående tema i de utförda intervjuerna var att de anställda upplevde att de informella 

interaktionerna generellt sett har blivit lidande till följd av övergången från kontorsarbete till 

distansarbete. Informella interaktioner definieras i det här sammanhanget som interaktioner som 

är sociala till sin karaktär, utan ett bakomliggande uppgiftsorienterat syfte. De anställda upplever 

att det var enklare för dem att initiera denna typ av interaktioner på kontoret jämfört med när de 

arbetar på distans. De upplever även att de generellt sett har färre informella interaktioner 

överlag och att det informella tar en mindre plats i de interaktioner de har med sina kollegor på 

ett sätt som skiljer sig från hur det var på det fysiska kontoret. 

”Ja, alltså jag tycker det får en negativ effekt eftersom man tappar den sociala biten där 

man bara släpps in varandras liv lite grann och man kallpratar om vad man har gjort i 

helgen och vad man gav till sambon i födelsedagspresent.” (Marie)  

”Den största skillnaden är att man inte får det sociala. Det är väl det som är det svåra 

att hantera.” (Ella) 

Det verkar således som att distansarbete leder till att det blir svårare för de anställda att initiera 

informella interaktioner med deras kollegor. Somliga anställda pratar om att det ”inte är samma 

sak” att interagera informellt på distans trots att det i praktiken torde fungera att ha dessa 

interaktioner genom digitala medel såsom videosamtal som handlar om annat än formella 

arbetsuppgifter. Detta är indikativt på att det är något annat än bristfälligheter i dessa medel som 

är det som gör de anställda på Översättningsbolaget mindre benägna att initiera informella 

interaktioner på distans. 
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4.2.2 Normen att de informella interaktionerna ska uppkomma spontant 

Ur intervjuerna kunde vi uttolka att de anställda inte upplever det som att denna sorts 

interaktioner är lika naturliga för dem att initiera på distans. I likhet med arbetsrelaterade 

interaktioner så upplever de att det inte är lika spontant att initiera denna sorts interaktion med 

sina kollegor på distans jämfört med hur det var på kontoret. Detta antyder att de anställda är 

vana vid att denna sorts interaktioner ska uppkomma spontant, men att detta av någon anledning 

inte upplevs som lika spontant vid distansarbete. Detta får till följd att de anställda väljer att inte 

interagera informellt på detta vis, trots att det i teorin skulle tänkas vara möjligt att ha denna sorts 

interaktion genom digitala kommunikationsmedel. Att denna bristande spontanitet snarare än 

något annat är det som gör att de anställda drar sig för att initiera informella interaktioner antyder 

att normen för hur dessa interaktioner ska uppkomma är genom spontanitet då det är detta som 

verkar vara det avgörande för initierandet av denna sorts interaktioner. Normen för hur dessa 

informella interaktioner ska initieras verkar således vara att de ska uppstå spontant och organiskt 

vid slumpmässiga interaktioner kollegor emellan. De anställda söker inte upp sina kollegor med 

syftet att diskutera saker och ting som inte har ett formellt uppgiftsorienterat syfte utan dessa 

interaktioner uppkommer spontant genom att de anställda ”går förbi någons skrivbord och 

pratar lite skit i 10 minuter”.  

”Jag vet inte, det är ju så… [paus] jag vet inte om den har påverkats så jättemycket på 

något sätt så. Men sen är det ju det här… [paus] amen det spontana, vi hörs ju mindre 

nu, det gör vi, man är ju mer ensam. Förr kunde man ju bara gå förbi någons skrivbord 

och prata lite skit i 10 minuter, nu blir det inte riktigt samma sak.” (Johanna) 

En möjlig förklaring till detta är att de upplever att de måste förhålla sig till normen att denna 

sorts interaktion ska uppkomma spontant. I vanliga fall initierar de anställda dessa interaktioner 

spontant, men de gör ej detta på distans eftersom de saknar denna spontanitet. Genom att förhålla 

sig till denna norm begränsas på något vis deras informella interaktioner med deras kollegor på 

ett sätt det inte hade gjorts på kontoret. Således ter det sig som att de anställda upplever denna 

bristfällighet i de informella interaktioner som något som har uppkommit till följd av att de 

digitala kommunikationsmedlen som används för att interagera med kollegorna på distans av 

någon anledning inte är i linje med normen för hur informella interaktioner ska initieras. Trots att 



31 
 

de anställda i vissa fall deltagit i möten som haft som uttryckt syfte att de ska vara informella så 

upplever de inte denna sorts möten som likställda med de informella interaktionerna på 

arbetsplatsen. 

” […] innan det här så hade vi ju veckomöten, lite såhär avstämningar där man pratade 

lite om ditten och datten sådär. Det har inte alls varit i samma utsträckning nu som 

tidigare och det är svårare också tycker jag, de här digitala mötena är inte samma sak 

som att sitta i rummet med andra liksom, det blir på något sätt liksom inte lika spontant.” 

(Johanna) 

En möjlig anledning till detta kan tänkas vara att dessa möten har ett uttalat syfte att vara 

informella. Att bestämma att alla i teamet ska delta i ett möte som ska vara informellt till sin 

karaktär står i kontrast med den rådande normen för informella interaktioner i det avseende att ett 

sådant möte till sin natur inte är spontant eftersom det är planerat med ett uttalat syfte om att det 

ska vara informellt. Detta skiljer sig mot normen att de informella interaktionerna ska uppkomma 

spontant och organiskt utan ett uttalat syfte och kan vara en möjlig förklaring till att de anställda 

inte upplever denna sorts interaktioner som lika naturliga eller likställda med de informella 

interaktioner de har på kontoret. Något som enligt normen ska uppkomma spontant försöker 

ersättas genom något planerat med ett uttalat syfte, vilket gör att det skär sig. 

”I början hade vi det två gånger i veckan [planerade informella möten]. Man hade 

kameran på och fick se varandra lite. Men efter tag kändes det ganska krystat. Alla satt 

med sin kaffekopp och hade egentligen inget att säga.” (Marie) 

” […] vilket de här vecko-fikastunderna gör att det går [skriva till folk på chatten], men 

bara det här att till exempel skriva till någon ’hur är läget?, jo läget är bra”, medan på 

kontoret får man en mer genuin kontakt med varandra, man kan stå och snacka i en 

halvtimme om något som pågår i livet eller så.” (Ella) 

”Det enda 100 % sociala mötet är vecko-fikamötet men då lyckades ändå lite jobb slinka 

in. Överlag är inga möten inofficiella [syftar på informella möten]” (Bella) 

Bella antyder att det finns en tendens för mer formella och uppgiftsrelaterade element att ”slinka 

in” i dessa möten som har ett uttalat syfte att vara informella. Att gränsen mellan de formella 



32 
 

uppgiftsorienterade och de informella interaktionerna blir suddigare än tidigare är något som 

framkom i intervjuerna. Stundtals framstår det som att de flesta interaktioner som de anställda 

har med sina kollegor har någon form av underliggande formellt och arbetsrelaterat syfte och att 

det informella snarare blir något som läggs till eller som de anställda “väver in” i den formella 

kommunikationen snarare än att vara det huvudsakliga syftet. Dessa informella inslag i den 

formella interaktionen saknar det djup och det utbyte som de anställda hade vid informella 

interaktioner på den fysiska arbetsplatsen, somliga anställda uttryckte till och med att detta är 

något som görs för att ”visa att man har en snäll sida” snarare än något som görs naturligt och 

självvalt. 

”Alltså det mesta handlar ju om arbetet, lite som jag sa innan, jag tror att det byggs in 

mycket mer att man ska skriva om en konkret uppgift eller ett ärende och då väver in ’hur 

mår du?’ eller ’hur gick det igår?’ och så får man ett kort svar på det, vilket göra att den 

större delen i konversationen är arbetsrelaterad och lika så egentligen… [paus] jag 

upplever att det är mycket lättare när man jobbar på distans att det informella tar en 

mindre del än vad det borde.” (Malin) 

”Jag tror den största skillnaden är att när man vill ha kontakt med någon på distans så 

är det alltid om något. Det är alltid ett problem som har dykt upp eller något man 

behöver hjälp med eller någonting man behöver information om, medan på kontoret så är 

det så många andra anledningar, det är bara att gå och ta en kopp kaffe tillsammans, 

hålla sig uppdaterade om varandras liv, det är den delen av avslappnad kontakt som 

försvinner […].” (Ella) 

Detta kan ses som ett tecken på att den informella interaktionen generellt blir svårare till följd av 

att distansarbete och digitala kommunikationsmedel på något vis skär sig med normerna. När de 

anställda inte får utlopp för behovet av informell interaktion på samma sätt som på kontoret så 

vävs det in i de formella interaktionerna, men den informella delen tar en väldigt liten plats och 

har inte samma djup som den hade vid de fysiska interaktionerna på kontoret. Detta kan ses som 

indikativt på att de medel som används av de anställda för att interagera med sina kollegor tjänar 

som huvudsyfte att möjliggöra utförandet av de anställdas arbetsuppgifter snarare än att vara en 

kanal för informell interaktion. Detta antyder att medlen i sig ses som mer formella och 
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arbetsrelaterade av de anställda eftersom de upplever det som enklare att använda dem i formella 

syften än i informella syftet, vilket kan tänkas vara en anledning till att den informella 

interaktionen överlag upplevs som mindre spontan än interaktionen på kontoret och således går 

emot den rådande normen. Om en anställd använder sig av videosamtal eller chatten i huvudsak 

för arbetsrelaterade syften och på sin höjd “väver in” informella element så ter det sig sannolikt 

att den anställde skulle uppleva det som mindre spontant och naturligt att initiera en interaktion 

som är rent informell till sin karaktär eftersom det normala är att medlen används i ett 

huvudsakligt formellt och uppgiftsorienterat syfte. Istället väljer de att baka in informella 

element i den formella kommunikationen, vilket får till följd att interaktionen saknar det djup 

som de eftersöker på grund av att medlet som används inte är kompatibelt med normen att de 

informella interaktionerna ska uppkomma spontant. Vidare är själva initierandet av interaktionen 

genom dessa medel något som till sin natur kan tänkas sakna spontanitet. Att ringa upp någon på 

ett videosamtal eller att skriva till någon på chatten för att interagera informellt är något som kan 

ses som mindre spontant eftersom själva initieringen kräver en mer aktiv handling av den 

anställde jämfört med att slumpvis ”gå förbi någons skrivbord och prata lite skit i 10 minuter”. 

Sammantaget ter det sig således att den informella interaktionen påverkats genom att generellt 

sett bli mindre förekommande vid distansarbete samt att en möjlig förklaring till detta är att 

digitala kommunikationsmedel inte används för informella interaktioner. Detta eftersom det 

upplevs gå emot normen att informella interaktioner ska uppkomma spontant. En möjlig 

anledning till detta kan vara att rent uttalade informella möten genom dessa medel är planerade 

med ett uträknat syfte, vilket således gör att interaktionen inte uppstår spontant på det vis som 

normen dikterar. Vidare tenderar de anställda att väva in det informella i mer formella 

interaktioner med ett arbetsrelaterat syfte, vilket kan tänkas få till följd att dessa informella 

element uppfattas som bristfälliga och att de saknar djup till resultat av att de snarare är något 

som läggs på den formella interaktionen för sakens skull istället för att vara huvudsyftet med 

interaktionen. Detta är även indikativt på att det huvudsakliga användningsområdet för de 

digitala kommunikationsmedlen är formella och arbetsrelaterade frågor, vilket kan tänkas göra 

det mindre naturligt och spontant för anställda att initiera rent informella interaktioner genom 

dessa kanaler. En annan aspekt av dessa medel som går emot denna norm är att själva 

initierandet av interaktionen genom dessa medel kräver mer aktivt handlande från den anställde 

jämfört med att spontant initiera ett samtal i den fysiska kontorsmiljön, vilket kan tänkas 
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medföra att det kan uppfattas som mindre spontant av den anställde och således något som går 

emot normen för hur informella interaktioner ska uppkomma. 

 

4.2.2 Den informella cirkeln reduceras 

Ett genomgående tema som framkommit under intervjuerna har varit att fördelningen av den 

informella interaktionen inom teamet blir ojämn på distans jämfört med hur det hade sett ut på 

den fysiska arbetsplatsen. De anställda interagerar informellt mer med vissa kollegor än andra. 

De upplever som tidigare nämnts att de digitala kommunikationsmedlen och de normer som 

finns kring hur dessa medel används kan försvåra initierandet av mer informell och social 

kontakt kollegor emellan på ett sätt som inte finns på en fysisk arbetsplats. De anställda har trots 

detta vissa informella interaktioner med utvalda kollegor och upplever att det är enklare att ha 

informell kontakt med dessa, vilket gör att de medvetet har mer informell kontakt med vissa 

kollegor i teamet än andra. 

”[...] däremot har jag ju mer social kontakt med vissa kollegor än andra i mycket större 

utsträckning än jag haft innan. Alltså jag har vissa kollegor som jag pratar med på 

Teams oftare helt enkelt och andra som jag kanske inte alls pratar med längre utöver 

mailkontakt i princip. Så den sociala biten har absolut fallit bort till jättestor del och har 

som sagt blivit ojämnt fördelad.” (Malin) 

Genomgående i intervjuerna framgick det att de personer som de anställda valde att fortsatt ha 

denna sorts informella kontakt med var de som de anställda har en relation med som de upplever 

möjliggör dessa informella interaktioner på distans. Dessa relationer verkar ha en social karaktär 

i det avseende att de som de anställda interagerar mest med informellt på distans är de kollegor 

som de anser att de har en djupare social relation med. Med dessa kollegor använder de anställda 

de digitala kommunikationsmedlen på ett annat sätt än de gör med resterande kollegor genom 

exempelvis videomöten som inte har ett rent uppgiftsorienterat fokus utan mest handlar om att få 

någon form av socialt utbyte medan de arbetar. 
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”Med hela gruppen har vi inte varit jätteduktiga på det [att ha informella möten] men 

målet är att vi ska titta in och prata med varandra en gång i veckan men sen har jag min 

kollega som jag pratar med nästan varje dag bara för att prata med någon. Det är just de 

jag står närmast på jobbet med som jag har dessa sociala möten med.” (Bella) 

De anställda verkar uppleva det som att det inte är lika naturligt att ha denna sorts interaktioner 

med kollegor som de inte känner väl, men att det inte är några problem att interagera på detta vis 

med de kollegor som de har en social relation med. Vidare upplever somliga anställda även att 

det är svårare för dem att initiera denna sorts interaktioner med kollegor som de upplevde inte 

initierade denna sorts interaktioner på kontoret utan istället anammade en mer distanserad 

hållning. Det framstår som att det är samma personer på kontoret som på distans som initierar de 

informella interaktionerna, men att det på kontoret är enklare att inkludera de kollegor som de 

inte har samma sociala relation med. På kontoret är det enkelt att säga ”häng med och ta en 

kaffe”, men på distans är det inte lika enkelt att bjuda in någon till ett informellt videomöte eller 

dylikt. Detta antyder att de anställda inte upplever det som lika naturligt och spontant att initiera 

denna sorts interaktioner med de kollegor som de inte har denna sociala relation med på distans 

jämfört med hur de hade gjort på kontoret.   

 

”Jag skulle säga att det är lite mer jämnt när man är på plats. Lite mer jämnt fördelat. 

Men det är nog egentligen samma personer, för de personerna som är lite mer aktiva nu 

på Teams är kanske de som är lite mer aktiva och sociala i gruppen även annars och 

kommer och pratar lite eller föreslår att man ska ta en fika eller så. Däremot tycker jag 

att det är lättare när alla är på plats att kanske fånga upp och ta med någon mer, "nu får 

du släppa datorn ett tag", "häng med och ta en kaffe", "jag ska gå och handla lunch, vill 

du följa med?". Så jag tycker att det är lättare att fånga upp och få med sig alla när man 

är tillsammans, när man sitter tillsammans, medan nu blir det samma personer som 

initierar och samma som drar igång samtalet.” (Marie) 

  

Det framstår således som att det är en viss sorts anställd som oftast initierar dessa informella 

interaktioner där denne framstår som mer aktiv och social. På distans upplever dessa anställda 
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det som mindre naturligt att interagera informellt med de som de inte har en social relation med, 

vilket gör att fördelningen av den informella interaktionen blir mer ojämn än den var på kontoret. 

Detta är indikativt på att den sociala relationen som de anställda har med de kollegor som de 

frekvent interagerar informellt med på något vis verkar göra det enklare för dem att ha dessa 

interaktioner. Det är tänkbart att denna sorts sociala band till kollegor gör att det blir mer 

spontant att initiera informella interaktioner med dessa på distans eftersom den underliggande 

sociala kontexten gör att det blir mer naturligt och spontant att kontakta dessa kollegor kring 

informella frågor som saknar ett konkret arbetsrelaterat syfte. Således är det tänkbart att den 

sociala relationen till dessa kollegor gör att initierandet av informella interaktioner med dessa 

blir mer i linje med den rådande normen då det upplevs som mer naturligt och spontant. Detta 

kan tänkas resultera i att medarbetare som har en nära relation med varandra är mer benägna att 

interagera informellt med varandra genom att exempelvis videosamtal. 

”Det är någonting [informella videomöten med en kollega] som jag har gynnats väldigt 

mycket av, men en sådan relation har man inte till alla, även om det hade varit trevligt 

att sitta och jobba så tillsammans.” (Ella) 

Vidare påverkas även interaktionen med de utanför teamet i det avseende att dessa interaktioner 

rent generellt blir mindre frekventa, men framförallt att deras karaktär är mycket mindre 

informell när den sker genom digitala kommunikationsmedel än vad den hade varit på en fysisk 

arbetsplats. De anställda upplever det som att denna informella kontakt nästan helt har bortfallit 

efter övergången till distansarbete på ett sätt som är mer påtagligt än inom teamet. På kontoret 

skedde frekventa informella utbyten med kollegor utanför teamet på ett spontant vis i linje med 

den rådande normen, men efter övergången till distansarbete verkar det som att den informella 

interaktionen med dessa kollegor nästan helt har bortfallit. 

”Den enda skillnaden kan vara skillnaden i samtalen vid kaffemaskinen och 

lunchrasterna där jag ofta pratar med folk som jag inte dagligen jobbar med. Så där har 

jag inte mycket kontakt nu. Man hinner skriva med de som man samarbetar med. På 

kontoret går man genom korridoren. Mitt team sitter längst in i korridoren och då 

stannade jag alltid vid flera olika rum och småpratade med folk.” (Anne-Marie)  
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Detta tyder på att det inte bara är den informella interaktionen inom teamet som har påverkats av 

övergången till distansarbete utan att den informella interaktionen med de utanför teamet via 

digitala kommunikationsmedel verkar ha gått från att innefatta spontana möten på den fysiska 

arbetsplatsen till att bli obefintliga eller mycket begränsade genom de digitala 

kommunikationsmedlen. Av någon anledning ter det sig således att det på något vis är svårare för 

de anställda att interagera informellt med de kollegor som de inte arbetar närmst med på ett sätt 

som är mer påtagligt än inom teamet. En möjlig anledning till detta kan vara att de överlag har 

mindre kontakt med dessa kollegor utanför teamet genom digitala kommunikationsmedel jämfört 

med sina närmaste kollegor och att denna kontakt är mer formell till sin karaktär. 

”Nu är det nästan enbart över mejl, kanske att man chattar någon enstaka gång på 

Teams [med kollegor utanför teamet], men det känns som man har blivit mycket mer 

isolerad till sin egen avdelning och kontakten med de utanför avdelningen är mycket 

mindre nu.” (Ella) 

Det är tänkbart att det upplevs som mindre spontant och naturligt för de anställda att kontakta 

dessa kollegor för en interaktion som enbart är informell eftersom de rent generellt har färre 

interaktioner med dessa kollegor och att dessa interaktioner främst är formella. Barriären för att 

initiera informella interaktioner med dessa kollegor kan således tänkas upplevas som mer 

påtaglig eftersom det blir ännu mindre spontant att interagera informellt med dessa kollegor. Om 

de anställda har färre interaktioner med dessa kollegor där dessa interaktioner nästan uteslutande 

har en formell karaktär innebär det troligen att det upplevs som ännu mer konstigt och mindre 

spontant att helt plötsligt höra av sig till dessa kollegor för att diskutera annat än arbetet. Detta 

eftersom de hörs av sällan och att de vid dessa tidpunkter när de väl hörs av interagerar i en i 

princip uteslutande formell kontext. 

Sammantaget ter det sig således som att den informella interaktionen fortsatt finns kvar med 

vissa kollegor trots att distansarbete rent generellt gör det svårare att leva upp till normen att 

denna sorts interaktion ska uppkomma spontant. Det ter sig som att sociala relationer kollegor 

emellan kan underlätta initierandet av dessa interaktioner genom att det sociala elementet gör det 

mer spontant att kontakta dessa kollegor och således mer i linje med normen. Vidare framstår det 

dock som att de informella interaktionerna med kollegor utanför teamet blir ännu svårare då 



38 
 

dessa interaktioner upplevs som mindre spontana då den interaktion som de anställda har med 

dessa kollegor inte är lika frekvent och nästan uteslutande är av formell karaktär, vilket gör 

svårigheten att initiera informella interaktioner mer påtaglig då det blir mer onaturligt och 

således mindre spontant. Den informella kontakten inom teamet blir således mer fragmenterad 

när de anställda i princip bara interagerar informellt med vissa kollegor och de anställda blir även 

informellt avskärmade från resten av företaget till följd av hur de anställda förhåller sig till 

normen att de informella interaktionerna ska uppkomma spontant. Detta kan ses som ett uttryck 

för att den anställdes informella cirkel reduceras snarare än att den informella interaktionen 

bortfaller helt vid distansarbete och interaktion via digitala kommunikationsmedel.  
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5. Diskussion  

Detta kapitel kontrasterar studiens empiriska fynd med befintlig forskning i syfte att redogöra för 

vilka likheter och skillnader detta har och vad det innebär. Diskussionen är indelad i två 

huvudsakliga delar som följer strukturen på empiri och analys - kapitlet. Den första delen 

behandlar normer för att ställa arbetsrelaterade frågor och den andra delen behandlar normen 

för informella interaktioner. 

5.1 Normer för att ställa arbetsrelaterade frågor 

I vår studie har vi kommit fram till att normen för ställandet av arbetsrelaterade frågor på 

Översättningsbolaget är att detta ska ske spontant genom att ”slänga ut frågan” och att det inte 

upplevs som lika naturligt och i linje med normen att göra detta via skriftliga 

kommunikationsmedel vid distansarbete eftersom det upplevs som mindre spontant. Vi 

argumenterar för att en tänkbar anledning till detta är den på Översättningsbolaget rådande 

normen att den skriftliga kommunikationen ska ske självmedvetet och reflexivt för att undvika 

missförstånd och medföljande obehag, vilket minskar spontaniteten. Till följd av detta drar sig de 

anställda på Översättningsbolaget för att ställa arbetsrelaterade frågor via skriftliga 

kommunikationsmedel eftersom detta riskerar medföra att de blir uppfattade som någon som 

stör, vilket yttrar sig som en ökad självständighet och benägenhet att lösa problem och finna 

svaret på arbetsrelaterade frågor på egen hand. 

Våra fynd skiljer sig från tesen som lyfts av Cooper & Kurland (2002), Mulki & Jaramillo 

(2011) och Bartels & Wrzesniewskis (2012) som menar att den fysiska avskärmningen från 

arbetsplatsen gör den anställde osynlig och att detta leder till att denne blir isolerad från sina 

kollegors stöd. Vidare skiljer sig våra fynd även från Marshall et als. (2007) och Mann et als. 

(2000) fynd att anställda upplever sina kollegor som mindre tillgängliga och att detta har att göra 

med att den anställde arbetar på distans istället för på det fysiska kontoret. Våra fynd 

överensstämmer med deras i det avseende att de anställda upplever det som svårare att få 

arbetsrelaterat stöd av sina kollegor. Det som dock åtskiljer våra fynd från deras är att denna 

osynlighet, minskade tillgång till stöd från kollegor och upplevda minskade tillgänglighet inte 

endast har att göra med avskärmningen från den fysiska arbetsplatsen till följd av distansarbete 
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utan att det även verkar ha att göra med normerna för hur de skriftliga digitala 

kommunikationsmedlen används. 

Tidigare forskning har påvisat att digitala kommunikationsmedel har vissa generella nackdelar 

och att skriftlig kommunikation i synnerhet har vissa nackdelar när det kommer till interaktion 

vid distansarbete. Våra fynd skiljer sig från forskare som Mann et al. (2000) och Marshall et al. 

(2007) som menar att anledningen till att anställda upplever hinder för att initiera interaktioner 

genom digitala medel har att göra med en avsaknad av djup och emotionella aspekter som inte 

kan förmedlas på samma vis som vid ett fysiskt möte, vilket även Golden et al. (2008) instämmer 

i då de menar att denna sorts hinder kan leda till ökad risk för missförstånd och försvårade 

utbyten. Våra fynd nyanserar dessa forskares fynd i det avseende att den upplevda svårigheten 

med interaktioner på distans och risken för missförstånd inte endast har att göra med 

bristfälligheter i kommunikationsmedlen i sig utan att normer även kan vara viktiga att beakta för 

att ta hänsyn till hur anställda faktiskt brukar dessa kommunikationsmedel. Utifrån vår studie kan 

vi inte dra några slutsatser kring huruvida de skriftliga kommunikationsmedlen som används av 

de anställda på Översättningsboalget för att ställa arbetsrelaterade frågor i sig är begränsande 

eller inte eftersom de inte används i den utsträckning de skulle kunna användas av de anställda 

eftersom de upplever att de är begränsade av de rådande normerna. Vidare nyanserar vi således 

även Morgan & Symons (2002) fynd om att skriftlig kommunikation kan uppfattas som 

mekanisk och opersonlig i det avseende att det även kan uppfattas som ”hårt” och ”otrevligt” 

och att anställda på Översättningsbolaget förhåller sig till detta när de som avsändare efterföljer 

normen att den skriftliga kommunikationen ska ske reflekterande och självmedvetet. 

 

5.2 Normer för informella interaktioner 

I vår studie har vi kommit fram till att de informella interaktionerna, det vill säga interaktioner 

som inte har ett bakomliggande uppgiftsorienterat syfte, har blivit mindre förekommande till 

följd av övergången från kontorsarbete till distansarbete. Detta är i linje med Cooper & Kurlands 

(2002) tes att de som arbetar på distans generellt sett har svårare att interagera informellt med 

sina kollegor. Vidare fann vi även, likt Wang et al. (2020), att de anställda upplever det som 

svårare att initiera dessa informella interaktioner vid distansarbete jämfört med kontorsarbete. 
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Till skillnad från tidigare forskning finner vi dock att den informella interaktionen kvarstår i viss 

utsträckning, men att cirkeln av kollegor som den anställde interagerar informellt med reduceras 

i det avseende att de anställda har fortsatt informell interaktion med vissa kollegor i sitt eget team 

som de har en etablerad social relation med, men att de blir informellt avskärmade från resten av 

organisationen. Detta eftersom den rådande normen på Översättningsbolaget är att informella 

interaktioner ska uppstå spontant, vilket generellt upplevs som svårt, men att sociala band till 

kollegor inom teamet kan möjliggöra denna sorts interaktion enligt normen genom att det 

upplevs som mer spontan. 

Att normerna är den begränsande faktorn för informell interaktion snarare än teknologin är något 

som skiljer våra fynd från tidigare forskning då många forskare tillskriver dessa 

kommunikationsbegränsningar till teknologiska hinder. I vår studie framgick det att videomöten 

ansågs vara det främsta medlet för informell interaktion på distans. Både Andres (2002) och 

Albertsson (1977) menar att videomöten är underlägsna fysiska möten på grund av att utbytet 

kollegor emellan inte är detsamma. Andra forskare som Golden et al. (2008) och Wang et al. 

(2020) ställer sig dock mer positiva till videomöten och menar att det är möjligt att exempelvis 

videosamtal kan mäta sig med interaktioner ansikte mot ansikte på grund av teknologiska 

framsteg. Vi kan påvisa att tekniken har potential att användas på ett sådant sätt att den reducerar 

de kommunikationsrelaterade problemen associerade med distansarbete som har att göra med 

informella interaktioner då vi kan se att ett visst mått av informella interaktioner fortgår till följd 

av att de är i linje med normerna. Vi kunde se hur anställda lyckades att kommunicera 

meningsfullt i detta avseende genom att ha ett konstant videomöte med varandra, där de, i likhet 

med en kontorsmiljö, kunde ha informella interaktioner. Ett av de huvudsakliga hindren kring 

digital kommunikation på Översättningsbolaget verkar istället vara att normen att informella 

interaktioner ska ske spontant inte tillåter att informell interaktion på samma sätt, framförallt vad 

gäller personer med avlägsen social relation till varandra. Utifrån vår studie verkar det således 

som att normerna för hur informella interaktioner ska initieras på Översättningsbolaget gör att de 

digitala kommunikationsmedel där dessa interaktioner kan tänkas uppkomma inte används i den 

utsträckning som de skulle kunnat används. En problematik med detta, och en möjlig anledning 

till att normerna ser ut som de gör är att tekniken faktiskt inte replikerar ett verkligt scenario. 

Albertsson (1977) menar till exempel att en central problematik med samtal och videosamtal är 

att man faktiskt inte befinner sig i samma fysiska miljö, vilket gör att upplevelsen av 
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interaktionen skiljer sig då de som interagerar inte tar del av samma intryck som till exempel 

dofter och dylikt. Detta kan innebära att det aldrig kommer att bli helt naturligt och spontant för 

de anställda på Översättningsbolaget att interagera informellt genom digitala 

kommunikationsmedel, vilket även kan innebära att dessa medel inte kan användas fullt ut till 

följd av normernas begränsande inverkan på hur de används. Våra fynd nyanserar dock den 

befintliga forskningen i det avseende att det inte endast är kommunikationsmedlens brister som 

inverkar på benägenheten att interagera informellt vid distansarbete utan att de normer som finns 

för denna sorts interaktion även inverkar på detta. 

Vidare nyanserar vårt fynd att den informella cirkeln reduceras till följd av normerna för 

informell interaktion snarare än att den bortfaller helt att konsekvenserna som uppkommer till 

följd av bristerna i den informella interaktionen vid distansarbete kan tänkas bli mindre allvarlig 

på Översättningsbolaget än vad tidigare forskning antyder. Sett till Kwantes & Lins (2015) tes 

om att informella interaktioner underlättar arbetsrelaterade processer och skapar motiverande och 

stöttande relationer så tyder våra fynd på att detta lever kvar i viss mån inom den reducerade 

informella cirkeln. Med bakgrund i detta är det möjligt att Orhans (2016) tes om att 

informationsutbyte försämras inom teamet till följd av brister i informella interaktioner inte blir 

fullt lika påtaglig som det antyds och att detsamma kan tänkas gälla för Mulki & Jaramillos 

(2011) tes om att de bristande informella interaktionerna försvårar den anställdes 

karriärsutveckling genom minskad benägenhet att söka kollegors råd. Detsamma torde även gälla 

för Marshall et als. (2007) tes om att den anställde på distans går miste om det sociala samspelet 

på arbetsplatsen genom informella interaktioner och på så vis skapar sämre affektiva band till 

sina kollegor och upplever att de får sämre stöd från dessa. Att de anställda på 

Översättningsbolaget trots allt har kvar ett visst mått av informell interaktion inom en reducerad 

cirkel av kollegor kan således tänkas dämpa de negativa effekterna av bristfälliga informella 

interaktioner vid distansarbete som tidigare forskning har kommit fram till. Detta antyder att de 

anställda på Översättningsbolaget påverkas negativt till följd av bristfälligheter i interaktionerna 

vid distansarbete i viss utsträckning, men att detta eventuellt inte är lika påtagligt som tidigare 

forskning antyder. 
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6. Slutsats  

Syftet för vår studie har varit att undersöka hur anställdas interaktioner med sina kollegor 

förändras till följd av distansarbete och hur normer kan tänkas inverka på detta. Detta eftersom 

den rådande forskningen utgår ifrån att det är distansarbetet i sig och användandet av digitala 

kommunikationsmedlen som är den försvårande omständigheten för uppkomsten av interaktioner 

vid distansarbete. Den befintliga forskningen utgår ifrån att de anställda obehindrat nyttjar de 

digitala kommunikationsmedlen till fullo och ingen hänsyn tas till gemensamma föreställningar 

om hur de anställda förväntas interagera med varandra. Detta kan förstås i termer av normer. För 

att uppnå detta syfte har denna studie ämnat att besvara frågeställningen: Hur upplever de 

anställda på Översättningsbolaget att interaktionen med deras kollegor har påverkats till följd 

av distansarbete och vilka normer inverkar på detta? 

Analysen av det empiriska materialet tyder på att de anställda upplever sig själva som mer 

självständiga vid distansarbete i det avseende att de i större utsträckning söker svaret på 

arbetsrelaterade frågor på egen hand i syfte att inte uppfattas som någon som stör sina kollegor. 

Vi argumenterar för att en möjlig förklaring till detta kan vara normen att arbetsrelaterade frågor 

ska ställas spontant genom att ”slänga ut frågan”, men att normen att den skriftliga 

kommunikationen ska vara reflekterande och självmedvetenhet för att undvika missförstånd och 

medföljande obehag hämmar denna spontanitet. 

Vidare antyder analysen av det empiriska materialet att den informella interaktionen överlag har 

blivit mindre förekommande till följd av övergången till distansarbete på grund av upplevde 

svårigheter att initiera dessa interaktioner. Vi fann dock att denna informella interaktion inte 

faller bort helt utan att den anställdes cirkel av kollegor som denne interagerar informellt med 

snarare reduceras till de kollegor inom teamet som denne har en etablerad social relation med än 

bortfaller helt. Vi argumenterar för att en förklaring till detta kan vara att normen för hur de 

informella interaktionerna ska uppkomma är genom spontana interaktioner och att 

interaktionerna genom digitala kommunikationsmedel upplevs som mindre spontana och mindre 

i linje med normen. Vidare argumenterar vi även för att är tänkbart att den etablerade sociala 

relationen gör det mer spontant och således i linje med normen för den anställde att interagera 

informellt med kollegor inom den informella cirkeln. 
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6.1 Teoretiskt kunskapsbidrag och praktiska implikationer 

Trots att vi har funnit att anställdas upplevelse av interaktioner vid distansarbete inverkas av 

normer är det viktigt att poängtera att de normer som råder i organisationen vi undersökt inte är 

allmänna för alla organisationer. Det hör till normers natur att de inte är bestämda utan att det 

kan finnas olika normer i olika organisationer. Med bakgrund i detta blir inte vårt teoretiska 

kunskapsbidrag att de specifika normerna vi har identifierat inverkar på interaktion vid 

distansarbete. Vår studie bidrar snarare till forskning kring interaktioner vid distansarbete i det 

avseende att normer, oavsett vad de rådande normerna är, kan inverka på hur anställda upplever 

att interaktioner påverkas till följd av distansarbete. 

Att normer kan inverka på anställdas upplevelse av hur interaktionen påverkas vid distansarbete 

får även praktiska implikationer. I vår studie har vi sett att digitala kommunikationsmedel 

faktiskt har potential att användas för meningsfulla interaktioner vid distansarbete, men att detta 

kan begränsas av normer. Att de digitala kommunikationsmedlens användande påverkas till följd 

av att vissa normer kan tänkas begränsa deras användande kan således innebära att dessa medel 

inte nyttjas till fullo. Detta tyder på att dessa medel har potential att användas i en ännu större 

utsträckning för interaktion på distans om de rådande normerna tillåter att de används till sin 

fulla potential. En medvetenhet kring de rådande normerna som hämmar användandet av dessa 

medel kan således tänkas vara ett viktigt första steg för organisationer för att förstå varför 

interaktionen påverkas vid distansarbete och hur digitala kommunikationsmedel kan användas på 

ett sätt som är i linje med de rådande normerna. 
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6.2 Begränsningar i studien och förslag på vidare forskning 

Vår studie har framförallt påvisat hur de anställdas upplevelser av bristfälligheter i interaktioner 

vid distansarbete kan förklaras med de normer som inverkar på detta. Detta kan ha att göra med 

studiens studieobjekt och de rådande omständigheterna i det avseende att denna övergång till 

distansarbete inte skett självmant för den undersökta organisationen utan snarare har skett till 

följd av utomstående omständigheter i form av Covid-19. Att denna övergång inte har skett 

självmant kan tänkas leda till att interaktionen upplevs som att den har påverkats negativt. Det är 

fullt tänkbart att anställda i andra organisationer upplever att interaktionerna påverkas på andra 

vis vid distansarbete och det är också tänkbart att de rådande normerna inte har samma 

begränsande effekt i alla organisationer som de har haft i vår studie. 

Trots detta är det med tanke på rådande världsläge troligt att fler och fler organisationer kommer 

att behöva arbeta på distans under en längre tid på grund av restriktioner kopplat till Covid-19. 

Med bakgrund i detta uppmanar vi till ytterligare forskning kring hur organisationer kan 

möjliggöra interaktioner på distans som kan fortgå på liknande vis som på kontoret utan att de 

rådande normerna hämmar interaktionerna. Efter pandemin är det även tänkbart att många 

organisationer kommer att anamma både distansarbete och kontorsarbete parallellt för att nyttja 

fördelarna av båda dessa arbetssätt. Med bakgrund i detta är det även av vikt att undersöka hur 

normer inverkar på den anställdes upplevelse av interaktioner om denne arbetar en viss del av sin 

arbetstid på distans och en viss del av sin arbetstid på kontoret då detta kan tänkas innebära andra 

förutsättningar för interaktioner än när arbetet i sin helhet utförs på antingen distans eller på 

kontoret.  
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Bilagor  

Intervjuguide för pilotintervju  

1. Hur länge har du arbetat på Översättningsbolaget?  

2. Vilken befattning har du?  

3.Hur har din karriärresa sett ut?  

4. Hur arbetar Översättningsbolaget med distansarbete? 

5. Hur har införandeprocessen för distansarbete sett ut? 

6. Hur har ditt arbete påverkats? 

7. Hur är ditt team organiserat?  

8. Vad har ni för infrastruktur kopplat till distansarbete? 

9. Har distansarbete påverkat ditt team som helhet? 

10. Hur ser du på samarbetet med din chef när arbetet utförs på distans respektive fysiskt? 

11. Är det något du hade velat att din chef skulle ändra i dennes arbete? Påverkas detta av 

distans- respektive fysiskt arbete? 

12. Hur ser du på bekräftelse och feedback från din chef och dina kollegor när arbetet utförs på 

distans? 

13. Hur skulle du beskriva den typiska kollegan respektive chefen i ditt team? 

14. Hur skulle du beskriva företagskulturen? (Har den förändrats?)   

15. Hur ser din kontakt ut med dina kollegor när du arbetar på distans?  

16. Vad tycker du om distansarbete jämfört med kontorsarbete? 

17. Vilka fördelar upplever du med distansarbete professionellt? 

18. Vilka nackdelar upplever du med distansarbete professionellt? 

19. Vilka fördelar upplever du med distansarbete privat?  

20. Vilka nackdelar upplever du med distansarbete privat? 

21. Hur ser du på balansen mellan arbete och privatliv när arbetet utförs på distans respektive 

fysiskt? 

22. Trivs du bättre eller sämre på jobbet när det utförs på distans?  

23. Är du mer eller mindre stressad över att arbeta på distans?  

24. Hur ser du på motivation kopplat till distans- respektive fysiskt arbete? 
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25. Är det något du är bekymrad över gällande distansarbete, professionellt såväl som privat? 

26. Om du skulle ge organisationen ett råd i denna fråga, vilka förändringar eller förbättringar 

skulle du föreslå? 

27. Vad skulle du ge för råd till de som ska börja arbeta på distans utifrån dina upplevelser? 

Intervjuguide för medarbetare 

1. Hur länge har du arbetat på Översättningsbolaget och vilken befattning har du haft?  

2. Hur arbetar Översättningsbolaget med distansarbete i vanliga fall/nu under Covid-19? 

3. Hur länge har du och teamet arbetat på distans? 

4. Vad tycker du om att arbeta på distans? 

5. Har du arbetat på distans regelbundet tidigare på Översättningsbolaget?  

6. Hur skulle du beskriva företagskulturen?  

7. Vad har du för driv nu jämfört med när du arbetade på kontoret?  

8. Hur trivs du med ditt jobb nu jämfört med före distansarbetet? 

9. Vad använder du för medel för att kommunicera med dina kollegor? 

10. Hur skiljer sig detta från när arbetet utförs fysiskt? 

11. Ser du några fördelar med att använda x istället för att ha fysiska möten? 

12. Ser du några nackdelar med att använda x istället för att ha fysiska möten? 

13. Kan x användas till annat än det används för idag? 

14. Har din relation med kollegor påverkats av distansarbete och i så fall på vilket sätt?  

15. Har det uppkommit några konflikter kopplat till distansarbete? 

16. Har relationerna till dina kollegor på ett privatplan påverkats av distansarbete och i så fall på 

vilket sätt?  

17. Vad tycker du att du har för utbyte med dina kollegor? 

18. Hur pass mycket kontakt har du med dina kollegor nu när arbetet utförs på distans? Skiljer 

sig detta från hur det var tidigare?  

19. Hur upplever du denna “nya” sorts kontakt med dina kollegor? 

20. Är det något du saknar jämfört med den kontakt du hade med dina kollegor innan? 

21. Upplever du att du får bekräftelse och ditt arbete blir “sett” av dina kollegor? 

22. Hur upplever du den sociala interaktionen med dina kollegor när arbetet utförs på distans? 
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23. Är det något du saknar sett till den sociala interaktionen med dina kollegor när arbetet utförs 

på distans? 

24. Hur ser du på möjligheten till utveckling inom företaget när arbetet utförs på distans? 

25. Är du nöjd med Översättningsbolaget som organisation? (Identifierar du dig med 

organisationen (ser du dig själv som en del av organisationen?) 

26. Vad skulle du säga att du värderar högst med ditt jobb?  

27. Vilka förändringar skulle du vilja se och vem tycker du är ansvarig för det?  

28. Är det något kopplat till distansarbete som vi inte berört i denna intervju som du hade velat ta 

upp? 

29. Om du skulle ge organisationen ett råd i denna fråga, vilka förändringar eller förbättringar 

skulle du föreslå? 

30. Skulle du vara öppen för att arbeta heltid eller deltid på distans efter Covid-19?  

31. Vad skulle du ge för råd till de som ska börja arbeta på distans utifrån dina upplevelser? 

Intervjuguide för chefer  

1. Hur länge har du arbetat på Översättningsbolaget och vilken befattning har du haft?  

2. Hur arbetar Översättningsbolaget med distansarbete i vanliga fall/nu under Covid-19? 

3. Hur länge har du och teamet arbetat på distans? 

4. Vad tycker du om att arbeta på distans? 

5. Har du arbetat på distans regelbundet tidigare på Översättningsbolaget?  

6. Hur skulle du beskriva företagskulturen?  

7. Vad har du för driv nu jämfört med när du arbetade på kontoret?  

8. Hur trivs du med ditt jobb nu jämfört med före distansarbetet? 

9. Vad använder du för medel för att kommunicera med dina kollegor? 

10. Hur skiljer sig detta från när arbetet utförs fysiskt? 

11. Ser du några fördelar med att använda x istället för att ha fysiska möten? 

12. Ser du några nackdelar med att använda x istället för att ha fysiska möten? 

13. Kan x användas till annat än det används för idag? 

14. Har din relation med kollegor påverkats av distansarbete och i så fall på vilket sätt?  

15. Har det uppkommit några konflikter kopplat till distansarbete? 
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16. Har relationerna till dina kollegor på ett privat plan påverkats av distansarbete och i så fall på 

vilket sätt?  

17. Vad tycker du att du har för utbyte med dina kollegor? 

18. Hur pass mycket kontakt har du med dina kollegor nu när arbetet utförs på distans? Skiljer 

sig detta från hur det var tidigare?  

19. Hur upplever du denna “nya” sorts kontakt med dina kollegor? 

20. Är det något du saknar jämfört med den kontakt du hade med dina kollegor innan? 

21. Upplever du att du får bekräftelse och ditt arbete blir “sett” av dina kollegor? 

22. Hur upplever du den sociala interaktionen med dina kollegor när arbetet utförs på distans? 

23. Är det något du saknar sett till den sociala interaktionen med dina kollegor när arbetet utförs 

på distans? 

24. Hur ser du på möjligheten till utveckling inom företaget när arbetet utförs på distans? 

25. Är du nöjd med Översättningsbolaget som organisation? (Identifierar du dig med 

organisationen (ser du dig själv som en del av organisationen?) 

26. Vad skulle du säga att du värderar högst med ditt jobb?  

27. Vilka förändringar skulle du vilja se och vem tycker du är ansvarig för det?  

28. Är det något kopplat till distansarbete som vi inte berört i denna intervju som du hade velat ta 

upp? 

29. Om du skulle ge organisationen ett råd i denna fråga, vilka förändringar eller förbättringar 

skulle du föreslå? 

30. Skulle du vara öppen för att arbeta heltid eller deltid på distans efter covid-19?  

31. Vad skulle du ge för råd till de som ska börja arbeta på distans utifrån dina upplevelser? 

32. Har dina arbetsuppgifter förändrats?  

33. Har du fått feedback på vad som fungerar bra respektive mindre bra med distansarbete?  

34. På vilket sätt mäts medarbetarnas närvaro och prestationer?  

35. På vilket sätt följs närvaron och prestationer upp? 

36. Vilka problem tror du att dina anställda upplever?  

 

 


