
 
 
 
 

 
Handledare: Ulrika Schmauch 
Examinator: Gunnar Augustsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

�Jag loggar in när jag kliver upp 

och loggar av när jag går och lägger mig.� 
 
 

En studie om distansarbetares upplevelse av  
kontroll och övervakning i sin arbetssituation. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C-uppsats i sociologi 
Hösten 2008 

Susanne Henriksson 
Malin Ullström 



     

 

Abstrakt 
 
 
Ämnet för denna uppsats behandlar distansarbete och upplevelsen av kontroll och 
övervakning vid distansarbete samt hur individen bemöter detta. Syftet med denna kvalitativa 
studie var att belysa hur människor som arbetar hemifrån upplever sin arbetssituation, om de 
upplever att deras arbete och prestationer kontrolleras/övervakas, samt hur de bemöter denna 
eventuella kontroll/övervakning. Det empiriska materialet i denna studie består av intervjuer 
med fyra kvinnor och två män som arbetar inom såväl statliga myndigheter som privatägda 
bolag i fyra olika kommuner. Vid tolkning och analys har Foucaults teori om panoptism och 
Goffmans dramaturgiska modell använts. Av undersökningens resultat framgår att människor 
som distansarbetar kan uppleva en rollkonflikt kopplat till de olika rollerna som är förknippad 
med dennes arbete och privatliv, att en känsla av övervakning finns närvarande vid 
distansarbete samt att olika handlingsmönster eller strategier står att finna i dessa människors 
bemötande av kontrollen.  

 
Nyckelord: distansarbete, rollkonflikt, kontroll, övervakning, handlingsstrategier. 
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Inledning 
 
Samhället har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Från att ha varit ett 
industrisamhälle som dominerats av tillverkningsekonomi befinner vi oss idag i ett 
informationssamhälle som till stor del består av service- och kunskapsekonomi. 
Informationsteknologin (som t.ex. Internet och mobil telefoni) och dess utbredning har 
tillsammans med den ökade globaliseringen också bidragit till förändringar på 
arbetsmarknaden och synen på organisationsstrukturer, ledningsstilar och den enskildes 
medarbetaransvar. Under industrialismens tid fanns en tydlig gräns mellan arbete och hem. 
För att kunna utföra arbetsuppgifter behövde människor gå till en särskild plats, arbetsplatsen 
och befinna sig där under en bestämd tid, arbetstiden. Arbetstagarnas insatser kunde på detta 
sätt regleras, kontrolleras och övervakas av så väl arbetsgivaren som arbetskamraterna. 
Ramarna för vad som skulle göras, när och hur det skulle göras, var för alla parter klara och 
tydliga (Hanson 2004:16). Även om detta fortfarande är den vanligaste arbetsformen så finns 
det idag många arbetstagare som med hjälp av informationstekniken inte behöver befinna sig 
på en specifik plats under speciella tider för att utföra sina arbetsuppgifter. Många människor 
har arbeten som möjliggör distansarbete någon eller några dagar i månaden. Arbetstagaren 
utför då sina ordinarie arbetsuppgifter utanför sin arbetsplats, vanligen i sitt hem (ibid:13). 
 
Under 1980-talet lanserades begreppet distansarbete i Sverige med hjälp av grannskapskontor 
och telestugor som en möjlighet för överlevnaden av glesbygden. I början av 1990-talet   
började företag inom tele- och IT branschen att argumentera för distansarbete och dess 
fördelar för såväl arbetsgivare och arbetstagare som samhället i stort. Debatten fokuserades 
nu mer på flexibilitet och produktivitet hos företag i stora städer (SOU 1998:115 s.49ff).  
 
Allt sedan industrialismens barndom har lednings- och styr processer i organisationer vilat på 
synlighet och närvaro av arbetstagaren inom fysiskt avgränsade arbetsplatser (Felstead et al. 
2003:259). Denna kontroll av närvaro kan ses som en reglering av den fysiskt avgränsade 
platsen, rummet, i tre olika principer. För det första att arbetsplatsen som byggnad avgränsar 
arbetet från den omgivande världen samt att det inom byggnaden finns avdelningar och rum 
som skapar gränser för arbetstagarna. För det andra genom byggnadens utformning markera 
hierarkier inom organisationen, ju högre upp i byggnaden man arbetar desto högre position 
har man i organisationen dessutom antyder många gånger de individuella arbetsrummens 
storlek vilken befattning arbetstagaren har. För det tredje den grad av synlighet som den 
individuella arbetstagaren befinner sig i (Fischer 1997:43).   
 
Retoriken kring begreppet distansarbete hänvisar gärna till den självständighet som det 
innebär för individen att kunna arbeta hemma. Utvecklingen av distansarbete anses ge den 
moderna arbetstagaren stora möjligheter att själv styra över sitt arbete och på så sätt också 
lättare kunna kombinera familjeliv med arbetsliv. Samtidigt menar många att det finns en 
diskrepans mellan retorik och praktik när det gäller begreppet distansarbete. Denna möjlighet 
att själv bestämma över sitt arbete och att genom tillgången på datorer och mobiltelefoner 
vara tillgänglig kan också medföra negativa konsekvenser för den enskilde individen som 
t.ex. svårigheter när det gäller gränsdragningen mellan arbete och fritid (SOU 
1998:115,s.63ff, Allvin 2001:1f).  
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När arbetstagaren särskiljs fysiskt från sin arbetsplats och arbetsgivaren inte har den 
geografiska närheten minskar arbetsgivarens traditionella möjlighet till insyn i arbetet både 
när det gäller hur och när arbetsuppgifterna utförs. För att arbetsgivaren ska kunna övervaka 
arbetstagaren och ersätta den synlighet och närvaro som finns vid arbete kopplat till den 
traditionella arbetsplatsen, krävs det att arbetsgivaren tillämpar nya möjligheter till kontroll 
så som exempelvis övervakning genom teknisk utrustning. Men hur upplever och bemöter de 
enskilda arbetstagarna detta? 

 

Syfte 
Syftet med studien är att (i) belysa hur människor som arbetar hemifrån upplever sin 
arbetssituation, (ii) om de upplever att deras arbete och prestationer kontrolleras/övervakas, 
samt (iii) hur de bemöter denna eventuella kontroll/övervakning. 

 

Frågeställningar 
- Hur upplever människor som distansarbetar sin arbetssituation? 
- Upplever människor att de är övervakade/kontrollerade vid distansarbete? 
- Hur visar sig denna möjliga övervakning/kontroll? 
- Hur bemöter människor denna möjliga övervakning/kontroll vid distansarbete? 

 

Definitioner och avgränsningar 
I denna studie definieras samt avgränsas begreppet distansarbete till arbete som utförs i 
hemmet i genomsnitt minst en dag varannan vecka med stöd av data och telefon 
kommunikation i någon form samt att kontakter med så väl arbetsledning, kunder och 
arbetskamrater upprätthålls helt eller delvis genom data och/eller telekommunikation.  
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Tidigare forskning 
 
I denna del redogör vi för tidigare forskning som vi anser vara relevant för studiens ämne. Vi 
börjar med att presentera forskning som behandlar individers upplevelser av distansarbete 
för att därefter övergå till forskning relaterat till kontroll och övervakning  
 
Det finns i dagsläget omfattande forskning inom området distansarbete med mycket skilda 
inriktningar. En del studier behandlar distansarbetets utformning och utbredning, andra 
inriktar sig på effekterna av distansarbete såväl på organisationsnivå så som t.ex. ledarskap 
som på individnivå som t.ex. hälsa och välbefinnande. Vi presenterar nedan ett urval av den 
forskning vi funnit inom området distansarbete som vi anser kan kopplas till vår studies syfte 
och frågeställningar.  

 

Upplevelser av distansarbete 
Distansarbete betraktas av många som något positivt och eftersträvansvärt. Tidigare studier 
visar att de främsta fördelarna med distansarbete, för den enskilde individen, är möjligheten 
att arbeta effektivare och att få en mer ostörd arbetsmiljö. Många tycker de kan vara mer 
koncentrerade när de arbetar i sin hemmiljö jämfört med på arbetsplatsen där dagen är mer 
uppstyckad med möten och andra avbrott som t.ex. kundbesök och fikapauser. Faktorer så 
som färre arbetsresor och friheten att själv kunna reglera arbetstiden vilket i sin tur 
underlättar kombinationen yrkesliv och privatliv uppges också vara av stor betydelse. Att 
kunna göra privata ärenden under dagtid samt att kunna lämna/hämta sina barn på förskolan 
senare/tidigare på dagen är exempel som anges i flera studier (Sturesson 2000:233, Kylin 
2007: 34).  
 
Men denna arbetsform kan också medföra negativa konsekvenser. Sturesson (2000:233) visar 
på resultat som tyder på att de upplevda nackdelarna med distansarbete till största delen är 
relaterade till arbetet och arbetsplatsen. Sämre kontakt med arbetskamrater, ökade krav på 
tillgänglighet, svårigheten att dra gränsen mellan arbete och privatliv samt färre och sämre 
tekniska hjälpmedel och arbetsmaterial upplevdes av många i studien som framträdande 
nackdelar. Sturesson (ibid:253) presenterar vidare resultat som visar att den totala arbetstiden 
var längre för distansarbetare än för övriga förvärvsarbetare som deltog i undersökningen. 
Även om en stor del av distansarbetet utfördes under kontorstid så var distansarbete också till 
stor del en form av övertidsarbete. Även Hanson (2004:64) presenterar resultat som visar på 
att möjligheten att arbeta hemma och att tidsmässigt själv lägga upp arbetet kan medföra att 
individen upplever sig arbeta i mer. Detta menar Hansson dels har att göra med den strävan 
som finns att kombinera arbetet med privatlivet vilket innebär att arbetet ofta återupptas på 
kvällen, dels avsaknaden av strukturerade pauser så som kafferaster då arbetet utförs 
hemifrån. Allvin et al. (1999:32ff) framhåller också att när den formella regleringen kring 
arbetssituationen försvinner och friheten ligger hos den enskilda individen att själv avgöra 
hur arbetsuppgifter ska utföras och när dessa arbetsuppgifter ska utföras kan följden bli att 
arbetstagaren ständigt är nåbar och därmed arbetar för mycket. Det blir svårt för individen att 
lämna arbetet och risken finns att jobbet följer med in i samvaron med familjen.  �Arbete, 
fritid, hem och familj formas till en helhet utan tydliga övergångar, men där arbetets krav 
dominerar.� (Allvin et al. 1999:37).  
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En förutsättning för huruvida distansarbetet ska bli en fälla eller en möjlighet för den 
enskilde, menar Forsebäck (1995:93), är att arbetstagaren lyckas sätta upp egna gränser och 
rutiner i vardagsarbetet samt egna mål för sina arbetsinsatser. Samma sak gäller den rumsliga 
indelningen av arbetet, arbetstagaren ges genom denna gränslöshet möjlighet att själv avgöra 
var arbetet ska utföras. Då arbetet inte styrs genom en given arbetsordning måste individen 
vara målmedveten och kompetent i sitt eget skapande av sin arbetssituation(Allvin et al. 
1999:32f, Kylin 2007:34).  
 
Av den gränslöshet mellan arbete och privatliv som kan uppstå i samband med distansarbete 
visar tidigare forskning på två konsekvenser som kan förekomma. Antingen finner 
arbetstagaren sig genom gränslösheten fri från yttre tvång och övervakning och fri att 
förverkliga sina egna intentioner med arbetet, eller så upplever han/hon ett utanförskap där 
känslor som isolering och ensamhet infinner sig. För de individer som upplever gränslösheten 
som en ökad frihet medför arbetssituationen en upplevelse av att de getts ett förtroende som i 
sin tur stärker den egna självkänslan och de egna utvecklingsmöjligheterna(Allvin et al., 
1999: 35f, Kylin, 2007:31).   
 

Kontroll och övervakning 
Sewell och Wilkinson (1992:272ff) presenterar i sin artikel att kontroll och övervakning i 
fabriksmiljö innehåller två olika typer av disciplineringsformer, en horisontell genom 
granskning från arbetskamrater och en vertikal genom det ökande användandet av 
informationssystem i arbetet. Författarna menar att man genom att skapa 
övervakningsmöjligheter i arbetssituationen samtidigt som man har en låg grad av tillit till 
arbetstagaren, skapar en horisontellt verkande kontrollsituation där gruppledarna och övriga 
gruppmedlemmar övertar en del av kontrollfunktionen (ibid:276ff.). Kontrollfunktionen 
består då av den medvetenhet som skapas kring övervakningen och arbetstagarnas synlighet 
inför varandra och genom detta blir medvetenheten i sig ett kontrollorgan. Följden av detta 
blir att kontrollen över arbetstagaren fortgår genom individens teammedlemmar, även då den 
ursprungliga kontrollen inte finns närvarande. Den vertikala kontrollen består av de tekniska 
system som finns på arbetsplatsen, vilka kan utgöra en möjlighet för arbetsgivaren att förse 
sig med information om arbetstagaren. Författarna menar att arbetstagarens medvetenhet om 
möjligheten för arbetsgivaren att övervaka och kontrollera den anställde i kombination med 
den låga tilliten skapar en upplevelse hos arbetstagaren som i sin tur skapar ett 
självövervakande beteende hos denne. Genom den låga tillitsgraden kommer också 
arbetstagaren att vara delaktig i kontrollen av dennes egna teammedlemmar och genom detta 
har en struktur av övervakning skapats som ständigt är närvarande på arbetsplatsen 
(ibid:281ff.). 
 
I en studie vars syfte var att undersöka hur distansarbete etableras som arbetsform på en 
statlig myndighet fann Allvin (2001:36) att när arbetet inte längre kan regleras genom 
tidsmässig, rumslig och social närvaro förlorar också den traditionella regleringen av närvaro 
sin auktoritet. Detta medför, menar Allvin, i och för sig en form av självständighet som inte 
tidigare funnits för individen, men i stället träder andra välutvecklade regleringsformer fram 
som får stor betydelse för kontrollutövningen. Exempel på �nya� regleringsverktyg som blir 
betydelsefulla vid distansarbete är målstyrning och systematisk uppföljning av arbetet, 
utvecklingssamtal samt olika former av socialt umgänge som har till syfte att skapa en kultur 
som reglerar vad som kan ses som sedvanligt eller inte i en organisation(ibid.). 
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I sin forskning kring hur tretton brittiska organisationer hanterade de kontrollproblem som 
uppstod vid införande av distansarbete fann Felstead et al.(2003:241) att traditionell 
arbetsgivarkontroll kan ses utifrån två aspekter, synlighet och närvaro. Synligheten utgörs av 
möjligheten för chefer och arbetsledare att se den anställde i sitt arbete och närvaron av den 
anställdes delaktighet i samarbete med kollegor och andra på arbetsplatsen. Felstead et. al 
(ibid.:244) fann i sin forskning att chefer såg avsaknaden av synlighet av arbetstagaren som 
ett betydande problem vid distansarbete. Vid arbete förlagt till arbetsplatsen upplevdes det av 
cheferna i de undersökta organisationerna att möjligheten att vara synlig och därmed utsatt 
för bedömning utgjorde ett instrument för självövervakning för de anställda. Som en följd av 
den minskade synligheten vid distansarbete ansågs denna självkontroll minska. För att kunna 
bevara arbetstagarens självövervakning trots avsaknaden av synlighet identifierade författarna 
flera sätt som i mer eller mindre medveten grad användes av chefer i syfte att ersätta den 
traditionella möjligheten till kontroll. I en del organisationer installerades nya typer av 
utrustningar (främst elektronisk sådan) för att använda vid arbete utanför arbetsplatsen, i 
andra organisationer aktiverades övervakningsfunktioner i redan befintlig utrustning, t.ex. 
offentlig publicering av de anställdas planeringskalender inom nätverket. Genom att samtliga 
anställda gavs möjligheten att se varandras kalendrar ökade synligheten och därmed också 
möjligheten till kontroll. Ett annat exempel på elektronisk övervakning som presenteras i 
studien är möjligheten att synkronisera de loggar som finns över anställda i form av 
telefonanvändning, e-post hantering, inloggning på nätverk samt Internetanvändning för att 
på detta sätt kunna skapa en heltäckande bild över den anställdes arbetsdag trots att denne 
inte befunnit sig på sin arbetsplats. En mycket liten del av de anställda vid de undersökta 
organisationerna uppgav denna möjlighet till övervakning som något stort problem(ibid:247)  
 
Vidare fann författarna att arbetsgivaren kunde öka självövervakningen hos de anställda 
genom att de satte upp nya typer av mål, på både kort och lång sikt. Detta för att lättare kunna 
avgöra om distansarbetarnas prestationer uppfyllde organisationens krav och målsättning. 
Slutligen identifierades i studien tillit som en faktor som användes i syfte att avlägsna 
nödvändigheten av synlighet. Genom att förmedla till de anställda att ledningen hyste stor 
tillit till deras arbete minskade nödvändigheten av synlighet. Detta då man ansåg att känslan 
av tillit ökade den anställdes självövervakning. Författarna framhåller att en nödvändighet för 
att distansarbete ska vara möjligt i en organisation är att arbetsgivaren ökar tilliten till de 
anställda. Tillit ska dock inte ses som en ersättning för kontroll av individer, utan ska i stället 
ses som en form av kontroll i sig (ibid:250).  
 
Då distansarbete i många organisationer ses som ett privilegium för de anställda leder tilliten 
till en strävan hos arbetstagaren att fortsätta inneha detta privilegium. Tillit blir då vid 
distansarbete ett betydelsefullt instrument för självkontroll som även bidrar till att behovet av 
annan form av övervakning och kontroll minskar(ibid:260).  
 
Datainspektionen (2005:4) visar i en rapport att många arbetsgivare har tekniska möjligheter 
att utöva en omfattande kontroll av de anställdas Internet- och e-postanvändning, men att få 
arbetsgivare utnyttjar dessa möjligheter. I en granskning av 103 slumpmässigt utvalda företag 
och myndigheter uppgav ungefär hälften att de i någon form bedriver kontroll över de 
anställdas Internet användning. Syftet med detta uppgavs vara tekniska och säkerhetsmässiga 
skäl och för att utreda misstanke om brott samt för att motverka besök på oetiska 
webbplatser. Vad som kan ses som oetiska webbplatser fanns det dock, enligt 
Datainspektionen, en oklar uppfattning om hos många av dessa arbetsgivare. Ett fåtal av de 
granskade företagen uppgav att de kontrollerade de anställdas e-post användning. Detta 
skedde i de fall något e-postmeddelande förorsakat virusattacker eller överbelastning på 
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systemet och om det fanns misstanke om brott. Även om de flesta av arbetsgivarna har någon 
form av dokumenterad IT-policy som på olika sätt reglerar de anställdas rätt att använda 
internet och e-post menar Datainspektionen att informationen från arbetsgivaren när det 
gäller hur IT-verktygen får användas av de anställda behöver förbättras. När det gäller 
informationen till de anställda om den kontroll som utövas finns det enligt Datainspektionen 
märkbara brister. Av de arbetsgivare som utförde kontroller lämnade var fjärde ingen som 
helst information om kontrollen till de anställda (Datainspektionen 2005:6).  
 
Den tidigare forskning vi ovan presenterat utgör ett urval av den litteratur som finns inom 
området distansarbete. Fokus i denna studie är arbetstagaren och dennes övergripande 
upplevelser av distansarbete, men mer specifikt dennes upplevelse av kontroll och 
övervakning samt hur individen bemöter detta. Vår studie kan utifrån detta fokus bidra med 
att belysa individens upplevelse av närvaron av kontroll och övervakning i kombination med 
dennes strategier och beteenden som har till syfte att bemöta den kontroll som finns 
närvarande.  
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Teoretiskt ramverk 
 
I detta avsnitt presenteras Foucaults teori som behandlar övervaknings - och 
disciplineringsprocesser därefter ges en översikt av det dramaturgiska perspektivet som kan 
användas vid analyser av samspel och interaktion vid mänskliga möten.  

 

Panoptism  
I Övervakning och straff beskriver författaren Michael Foucault Benthams Panoptikon som 
den ultimata formen av övervakning av samhällets kroppar (Foucault 2006:196ff.). 
Panoptikon är ursprungligen en fängelsebyggnad där allt kan kontrolleras från en enda central 
punkt och där den övervakade måste inrätta sin tillvaro utifrån risken att när som helst bli 
sedd. Panoptikon fungerar genom detta som ett mäktigt styrmedel där ett fåtal kan övervaka 
och kontrollera ett flertal. Huruvida �vakten� utför övervakningen eller inte kan inte avgöras 
av de övervakade och det är just detta som enligt Foucault kommer att få följden att 
individerna blir självövervakande. Människan vet att hon i varje ögonblick kan vara utsatt för 
kontroll och genom denna vetskap ser hon till att uppträda på ett förväntat och korrekt sätt.  
 

Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om den i sin handling är 
diskontinuerlig, makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas. (2006:202) 

  
Panoptikon och den panoptism som denna form av möjlig övervakning medför, kan utformas 
på olika vis, men kärnan i det hela utgörs av möjligheten att övervaka ett stort antal 
människor på ett effektivt sätt, samt att dessa människor genom denna möjliga övervakning i 
egentlig mening inte kommer att behöva övervakas för att följa de normer och regler som är 
uppsatta för situationen. Följden blir att människan kommer att kontrollera sig själv genom 
självövervakning. När panoptismen, enligt Foucault, nått sin idealform har den nått ut från 
Panoptikon och vidare ut i samhället, och där nått de allra finaste förgreningarna, de enskilda 
människorna. Där övervakar varje människa sig själv, men också samtliga individer som 
finns i dennes omgivning. Övervakningen har då gått från en centralt styrd övervakning 
utförd av en vakt, vars uppgift är att utföra denna övervakning, till en microövervakning, 
utförd av varje medborgare i samhället och på alla nivåer i detta (Foucault 2006:178).   
 

Maktens effektivitet, dess tvingande kraft utgår så att säga från den andra parten - den 
som de tillämpas på. Den som ingår i ett synlighetsfält och som vet det, axlar maktens 
tvång och låter det spontant gå ut över sig själv; han upptar i sig en maktrelation, inom 
vilken han åtar sig båda rollerna; han blir principen för sitt eget underkuvande. 
(2006:203) 

 
Foucault anser att disciplineringen inte enbart ska ses som en negativ och nerbrytande kraft. 
Den är också produktiv och dess modell kan användas i hela samhället, inom såväl skolor, 
sjukhus som arbetsplatser. �Denna form av disciplin är en teknik för att bringa ordning i den 
mänskliga mångfalden�(Foucault 2006:218). Ett krav som enligt Foucault ska vara uppfyllt 
för att disciplineringen av arbetarna ska kunna utföras maximalt är att individen inordnas på 
en specifik, för ändamålet avsedd, plats och genom detta blir �sluten om sig själv�(Foucault 
2006:143).  
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Som exempel på en stark övervakning och disciplinering beskriver Foucault en fabrik, ett 
järnverk, i vilket produktionskrafterna skall maximeras. För att uppnå denna maximering 
fördelas de enskilda individerna inom ett utrymme som inte delas av andra och där de är lätta 
att få syn på. Foucault framhåller att varje individs enskilda plats möjliggör för ledningen att 
överblicka om en arbetstagare inte befinner sig på arbetsplatsen, samt har ett preventivt syfte 
att förhindra att arbetare försvinner utan arbetsgivarens kontroll. 

 
Det gäller att hålla reda på vem som är närvarande och vem som är frånvarande, att veta 
var och hur man skall kunna leta rätt på individerna, upprätta nyttiga kommunikationer 
och bryta dem som inte är det, att i varje stund övervaka vars och ens beteende, uppskatta 
det, belöna eller bestraffa det, mäta egenskaper och förtjänster. (Foucault 2006:145) 

 
 
På detta sätt undviks uppkomsten av gruppbildningar som genom samtal kan störa 
produktionstakten samtidigt som strukturen av rummet leder till att arbetsledningen, i varje 
ögonblick, kan uppmärksamma vilka arbetare som är närvarande och vilka beteenden dessa 
har i varje given stund. Som en följd av denna bevakning kan beteenden belönas eller 
bestraffas vilket i sin tur leder till en självövervakning hos de enskilda arbetarna(Foucault 
2006:145).  
 
Den form av disciplinering och övervakning som ligger till grund för Foucaults tankar är en 
övervakning av rent visuell karaktär. Detta medför att övervakning och kontroll vid 
distansarbete inte är möjlig i traditionell mening när arbetstagaren är särskiljd från sin 
arbetsplats. Vid distansarbete är det inte möjligt för arbetsgivaren att i varje stund övervaka 
var och ens beteende, det är ej heller möjligt att visuellt mäta egenskaper och förtjänster i 
samma utsträckning som när arbetstagaren befinner sig på sin arbetsplats. En av Foucaults 
poänger med disciplineringen av människorna är dock att övervakningen inte behöver 
utföras, ej ens vara möjlig att utföra. Människan kommer genom panoptismen och den 
disciplineringsprocess hon genomgått ändå att vara självövervakande, och som en följd av 
detta anta ett beteende som är belönat i situationen. Den panoptism som vid varje tillfälle är 
närvarande kan liknas vid en maskin som drivs av samhällsmedborgarna genom den 
disciplineringsprocess vi alla ingår i. Foucault framhåller:  
 

Vi befinner oss (�) inuti den panoptiska maskinen, omfattade av dess makt, som vi 
själva vidarebefordrar, eftersom vi själva utgör ett av dess kugghjul.(2006:218) 
  

Genom disciplineringen skapas panoptismens kärna, den självkontroll och självövervakning 
som alltid är närvarande, och som i sin tur skapar möjligheten att kontrollera människan även 
utan kontroll.  

 

Det dramaturgiska perspektivet 
Socialt samspel som innefattar den process då vi agerar och reagerar på andra människor i vår 
omgivning sker ständigt på olika platser och i olika sammanhang. Goffman menar att det 
sociala samspelet blir tydligare om man studerar och analyserar det med hjälp av begrepp 
från teaterns värld - det dramaturgiska perspektivet(Goffman 2007:9). Utifrån denna 
förklaringsmodell kan social interaktion och beteende ses som ett drama som utspelar sig på 
en teaterscen där varje position är förknippad med en roll. Detta drama kan ta sin plats var 
som helst i vår omgivning: i affären, på bussen eller på arbetsplatsen. Beroende på vilken 
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social situation vi befinner oss i intar vi olika roller och förser oss med olika former av 
rekvisita, uttrycksmedel, som passar och förstärker oss i vår rollgestaltning, vi förbereder oss 
för våra framträdanden och blir bedömda i vårt agerande, dels av våra medspelare, men också 
av en publik som är åskådare till det drama som spelas upp.   

Främre och bakre regioner 
Utifrån det dramaturgiska perspektivet kan det sociala livet delas in i två regioner. Den 
främre regionen är den plats där ett specifikt framträdande äger rum, scenen. Här står aktören 
inför sina motspelare och inför sin publik och agerar. Under framträdandet spelar aktörerna 
sina roller seriöst och med målet att vara sin roll så trogen som möjligt. Publiken till dessa 
framträdanden utgörs av människorna i omgivningen, enskilda eller grupper. Dessa 
observerar våra framträdanden utifrån de sociala förväntningar som finns i sammanhanget. I 
ett framträdande kan en person agera både som publik och som medaktör. Den bakre 
regionen definieras av Goffman som en plats som är nära ansluten till framträdandet i den 
främre regionen men som är dold för publiken. Här kan individen ta av den mask som bärs 
under framträdandet, förbereda sig för kommande framträdande och se över sin rekvisita 
inför sin rollgestaltning. I den bakre regionen (kulissen) kan den agerande koppla av och vara 
sig själv, �han kan lägga av sin fasad, vila från sina repliker och kliva ut ur sin rollgestalt� 
(Goffman, 2007:102). Andra normer gäller här än i den främre regionen och inga medlemmar 
från publiken har tillträde hit. Det finns egentligen ingen begränsning för var en främre 
region kan vara. Det som är en bakre region vid ett framträdande kan vara en främre i ett 
annat. Det är inte platsen i sig som avgör vilken typ av region den speglar utan snarare 
funktionen den har. En arbetsplats kan ses som en främre region där framträdandet arbetet 
äger rum, medan hemmet då kan ses som en bakre region där individen kan förbereda sig 
inför den roll som ska spelas under arbetsdagen. Vid distansarbete kan vi se att den främre 
och bakre regionen möts i arbetstagarens hem och blir både scen och kuliss för så väl rollen 
som arbetstagare som för privatlivets olika roller som t.ex. förälder, maka/make, barn, granne 
och vän. 

Intrycksstyrning 
När en individ gör ett framträdande och spelar en roll så förutsätter han/hon att omgivningen, 
medspelarna och publiken, ska ta intrycken som skapas på allvar (Goffman 2007:25). Att 
frångå det som förväntas från rollen undviks för att aktören ska uppfattas så trovärdig som 
möjligt. För att lyckas med att gestalta de olika rollerna som utgörs av socialt definierade 
förväntningar och idealiseringar använder vi oss, enligt det dramaturgiska perspektivet, av 
olika former av intrycksstyrning. Goffman framhåller att: 
 

om en individ ska kunna nå upp till idealnormerna under sitt framträdande måste han 
avstå från eller dölja alla handlingar som är oförenliga med de normerna. (Goffman 
2007:44)   

 
Genom intrycksstyrning som kan ske både medvetet och omedvetet försöker vi styra den 
information, det intryck, andra får av oss. Vi väljer vad vi vill visa upp och vad vi vill dölja.  
Formerna för intrycksstyrning kan dels utgöras av påtagliga saker såsom kläder, make up 
eller varumärken men också av aktörens språk, tonläge, handstil, gester och mimik. Språket 
som används vid e-postväxling skulle kunna ses som exempel på intrycksstyrning när det 
gäller distansarbete. Genom ordval och sättet att formulera sig kan arbetstagaren kontrollera 
och styra de intryck han/hon vill att mottagaren ska få.  
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Goffman framhåller att det vid framträdanden kan uppkomma störningar som påverkar 
intrycken som förmedlas. Dessa störningar kan bestå av oavsiktliga gester och felsteg, som 
exempel på detta kan nämnas när en arbetstagare säger eller gör något ogenomtänkt eller 
begår ett misstag som i sin tur påverkar medspelarnas och publikens uppfattning om denne. 
En annan form av störning som kan uppkomma i den sociala interaktionen är olägligt intrång, 
detta definierar Goffman som  
 

när en utomstående råkar komma in i en region i vilken ett framträdande äger rum eller 
när en medlem av publiken oavsiktligt kommer in bakom kulisserna.(Goffman 
2007:182ff)  

 
Detta sker när aktören blir tagen på bar gärning då han/hon gör något som står i strid med 
rollen. Exempel på olägligt intrång kan vara när en arbetstagare blir påkommen av en kund 
eller en arbetskamrat att han/hon sitter och nöjessurfar på arbetstid. Dessa störningar menar 
Goffman ger upphov till förvirring och slitningar i det sociala samspelet. För att förhindra 
dessa störningar kan både publik och medspelare hjälpa en aktör för att på så sätt skydda 
framträdandet och rädda situationen genom att till exempel inte låtsas om det som hänt. 
Förutseende och förberedelser av olika slag för kommande händelser kan också, menar 
Goffman, minska störningens inverkan på framträdandet(Goffman 2007:186ff).  

Rollövertagande 
En aktör som innehar en roll i ett drama spelar som nämndes tidigare denna karaktär i syftet 
att andra, både motspelare och publik, ska finna trovärdighet i rollutövningen. När roller 
spelas agerar aktören utifrån de attribut som anses vara förknippade med de olika rollerna. 
Genom rollgestaltningen internaliseras rollkaraktären i individens självbild, jaget, Detta är 
också den bild som individen förmedlar till omgivningen, individen blir sin rollkaraktär i 
andras ögon. Allt detta leder så slutligen till att individen bygger upp och befäster sin 
identitet och jaguppfattning (Goffman, 2007:218).  
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Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår vetenskapliga utgångspunkt, vårt val av metod 
samt hur vi har gått tillväga i samband med urvalsprocess, datainsamling och bearbetning av 
det empiriska materialet. 

Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt är ett socialkonstruktivistiskt synsätt som 
kännetecknas av en uppfattning att individen söker förstå sin omvärld utifrån dennes 
subjektiva uppfattning om densamma och denna uppfattning påverkas av de kulturella och 
sociala normer som individen socialiserats in i genom livet. Dessa uppfattningar är 
mångfaldiga och skiftande, och det är just den komplexitet i individens uppfattning som detta 
medför som är forskarens intresse. Det socialkonstruktivistiska synsättet medför att forskaren 
har en tillit till informantens berättelse och ser dennes berättelse som ett sätt bland många att 
uppfatta och betrakta den omgivande världen (Creswell 2007:20f). 
 
Vid denna studie använder vi oss utav ett kvalitativt perspektiv som i enlighet med 
socialkonstruktivismen innebär att verkligheten är subjektiv och inte står att finna oberoende 
av människan. Verkligheten är istället en social och kulturell konstruktion där erfarenheter 
och upplevelser tillsammans skapar vår verklighet. För att få insikt om det grundläggande 
och karaktäristiska i en viss miljö riktas intresset i kvalitativa studier mot människan och hur 
hon uppfattar och tolkar sin omvärld (Backman, 1998:47, Repstad, 1999:15). Vidare 
framhåller Wallén (1996:73) att kvalitativa studier är nödvändiga för sådant som är diffust 
och subjektivt så som känslor och upplevelser som inte går att mäta. 
 
Under arbetet har vi haft en induktiv ansats vilket enligt Backman (1998:48) innebär att 
forskaren interagerar empiriinsamlingen med arbetet att formulera de begrepp som ligger till 
grund för studien i form av teorier och hypoteser. Följden av denna ansats blir att 
tyngdpunken i forskningsprocessen inledningsvis inte ligger på att forma de begreppsliga 
ramarna för studien, utan snarare att genom empirin finna dessa teorier. Den induktiva 
ansatsen medför att vi ges möjlighet att låta forskningen kring en speciell aspekt av 
samhällslivet komma före teorin kring denna, och som en följd av detta också möjliggöra att 
vi �genererar teoretiska påståenden om det sociala livet utifrån våra data�(May, 2001:47). 
 
Vidare har vi mer specifikt använt oss av fenomenologi som metod vilket medför att 
forskaren sätter sin egen kulturella prägel inom parentes för att kunna anta främlingens roll 
och därmed kasta ljus över hur människor definierar världen. Forskaren utgår i detta 
perspektiv från att vår vardagsverklighet är socialt konstruerad och subjektiv, och genom att 
vår uppfattning om verkligheten delas av andra delar vi också vardagsverklighet med dessa 
människor. Hur vi ser på vår verklighet beror enligt det fenomenologiska perspektivet på vår 
interaktion med andra i vår egen individuellt skapade världsbild. Den fenomenologiska 
studien kan vidare ses som en beskrivning av innehållet i människors upplevda erfarenheter i 
fråga om ett visst fenomen. Fokus för studien är att finna vad informanterna har gemensamt i 
fråga om fenomenet och grunden för att finna det gemensamma är att informanterna själva 
har erfarenheter av detta. Resultatet i studien är således grundat på de två stora frågorna vad 
individen har upplevt kring fenomenet samt hur detta har upplevts av individen(Creswell, 
2007:57ff).  
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Vi anser att en kvalitativ metod är mest relevant och applicerbar för att kunna motsvara 
studiens syfte och utifrån detta har vi använt oss av intervjuer som metod för insamlingen av 
det empiriska materialet. Valet att använda intervjuer som verktyg vid datainsamlingen 
grundar sig i vår uppfattning att denna metod kan ge oss en god möjlighet att fokusera på de 
frågeställningar som är centrala för vår studie, samt att den kan ge oss stora mängder 
information från varje informant.  
 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med i förhand specificerade frågor i form 
av en intervjuguide. May (2001:150f) framhåller att denna intervjuform ger forskaren en 
möjlighet att fördjupa de svar informanterna ger, samtidigt som informanterna ges möjlighet 
att besvara frågorna med egna ord och termer. Intervjuerna, menar vi, har skapat en möjlighet 
för oss att följa upp intressanta delar i informanternas berättelser. Genom en dialog har vi 
kunnat förtydliga och utvecklat de svar som givits vilket i sin tur bidragit till att skapa 
insikter som varit svåra att nå på annat vis.  
 

Urval och genomförande 
Det empiriska materialet i denna studie består utav intervjuer med fyra kvinnor och två män 
som arbetar inom såväl statliga myndigheter som privatägda bolag i fyra olika kommuner. 
Orsaken till att informanterna i urvalet arbetar inom olika yrkesområden och inom olika 
sektorer grundar sig i vår strävan att samla in en bred bild av upplevelsen av distansarbete 
och eventuell kontroll kopplat till detta Samtliga informanter har erfarenhet av att 
distansarbeta från hemmet, och gör detta minst en dag varannan vecka.  
 
För att komma i kontakt med potentiella informanter har vi valt att använda oss av den s.k. 
snöbollsprincipen.  Repstad beskriver denna princip som att � informant introducerar en för 
eller rekommenderar andra informanter� (1999:45). Denna urvalsprincip beskrivs av May 
(2001:161) som ett icke-sannolikhetsurval som är lämpligt när det gäller att komma i kontakt 
med vissa grupper av människor. May påpekar dock att denna princip medför en risk att 
urvalet blir riktat då man som forskare överlämnar åt andra att avgöra vem som är lämplig att 
delta i studien och som därmed rekommenderas. För att minimera risken för ett riktat urval 
och därmed även risken att samla in data som avspeglar en särskiljd och avgränsad grupps 
åsikter och värderingar har vi använt oss av tre kontaktpersoner för att nå möjliga 
respondenter. Vi menar att vi genom detta har minskat risken för ett allt för homogent urval 
gällande såväl organisationstillhörighet och arbetsplatser som arbetsuppgifter och nätverk.  

Intervjuerna har, med informanternas tillåtelse, spelats in och sedan transkriberats i sin 
helhet. Kompletterande anteckningar har förts under intervjuerna vid tillfällen då vi ansett att 
det kan bidra med information till analysen av datamaterialet. Vid genomförandet av 
intervjuerna har vi båda deltagit. En person har haft som huvuduppgift att föra samtalet och 
ställa frågor till informanten, den andre har i första hand observerat informantens 
kroppsspråk, beteende samt röstläge för att finna sådan typ av information som kan vara av 
värde vid analysen av intervjuerna. Exempel på sådan information kan vara att informanten 
uppvisar ett visst beteende eller en mimik som är av betydelse för tolkningen av de ord 
informanten uttalar. 
 
Intervjuerna har hållits på skilda platser utifrån informanternas önskemål. En intervju hölls i 
informantens hem, två på informantens arbetsplats och de övriga tre i Mittuniversitetets 
lokaler. Vi är medvetna om att valet av plats kan ha påverkat vilka upplevelser informanterna 
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valt att berätta. Vi anser dock att detta inte på något vis påverkat genomförandet av studien då 
informanternas upplevelser inte kan sägas vara mer eller mindre rätt och riktig.  

För att underlätta analysen av datamaterialet föreslår Miles & Huberman (1994:50ff) att en 
grov strukturering görs utifrån t.ex. tema eller kategorisering. För att underlätta 
sammanställningen av intervjusvaren har vi gjort en kodnyckel i tabellform där vi utgått från 
tre kategorier. Dessa har varit upplevelser av distansarbete, upplevelser av 
kontroll/övervakning samt bemötandet av kontroll/övervakning. Detta tycker vi har hjälpt oss 
att skapa struktur och tydlighet vid arbetet med analysen samt gjort det lättare för oss att koda 
och upptäcka mönster som vi senare har tolkat.  

 

Etiska ställningstaganden 
I den kvalitativa studien är det viktigt att vara medveten om de makteffekter som alltid finns 
närvarande och som är förknippat med dominans, tystnad, objektifiering samt normalisering, 
dels av informanten och dennes kontext dels av själva genomförandet av studien och 
forskaren själv. Dessa makteffekter kan aldrig undvikas i sin helhet, men forskaren kan 
genom att vara medveten om dessa, förhålla sig till dem och genom detta också möjligen 
reducera dess påverkan på forskningsprocessen (Burawoy 1998:22ff). I denna studie har vi 
beaktat dessa makteffekter såväl vid genomförandet av intervjuerna, som vid analysen och 
presentationen av materialet. Detta har skett exempelvis genom att vi har erbjudit 
informanterna en neutral plats för intervjun och varit uppmärksamma på risken att 
informanten kan uppleva sig dominerad under intervjun samt haft en reflexiv inställning till 
vad i det empiriska materialet som kan och bör presenteras.  
 
Miles & Huberman(1994:288ff) menar att det finns en rad etiska ställningsstaganden som 
forskare bör förhålla sig till vid genomförandet av kvalitativa studier. De pekar på vikten av 
att ta ställning till frågor gällande vem som kommer att tjäna på att resultatet av studien 
presenteras respektive vem som kan förlora på detta samt i vilken grad denna förtjänst och 
förlust kan påverka de personer det berör. I likhet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer(Vetenskapsrådet2002:6ff) rekommenderar Miles & Huberman(1994:288) forskaren 
att reflektera över och förhålla sig till etiska frågor gällande ärlighet, tillit, konfidentialitet 
samt anonymitet gentemot deltagarna i studien. Författarna menar vidare att det är av vikt att 
reflektera över hur resultatet av studien används samt vem som är ägare av datamaterialet och 
de slutsatser som kan dras av detta. I enlighet med ovanstående rekommendationer har vi 
noga övervägt vilka resultat som skall presenteras för att inte röja informanternas identitet 
alternativt orsaka obehag eller skada för någon av deltagarna. Vidare har vi varit öppna och 
ärliga med syftet för studien, hur resultatet skall användas samt påpekat för informanterna att 
allt deltagande i studien vilat på frivillig grund och när som helst kan avbrytas utan vidare 
förklaring.  
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Resultat 
 
I detta kapitel redovisas resultatet av studien, detta sker utifrån de teman som framkommit 
vid analysen av intervjuerna samt de frågeställningar som utgör grunden för vårt arbete. 
Inledningsvis ges en presentation av informanterna, därefter följer en redogörelse av 
informanternas upplevelse av sin arbetssituation, kontroll och övervakning samt närvaron av 
densamma, avslutningsvis redogör vi för hur informanterna bemöter denna upplevda kontroll 
och övervakning vid distansarbete.   
 

Presentation av informanterna 
De sex informanterna är samtliga mycket positivt inställda till distansarbete. Utifrån 
verksamhetens behov bestämmer de själva vilka dagar de vill arbeta hemma men flertalet av 
dem behöver �checka av� med sin chef  i förväg både när det gäller val av dag och val av 
arbetsuppgifter som ska göras. Hälften av informanterna uppger att deras distansarbete till 
stor del även består av arbete som ligger utanför den ordinarie arbetstiden (så väl betald som 
obetald övertid). På frågan om arbetsgivaren har utfärdat någon policy kring distansarbete 
uppger två av informanterna att de har tagit del av sådan policy, riktlinjerna handlar i dessa 
fall främst om den fysiska arbetsmiljön och vissa försäkringsfrågor samt kravet på 
tillgänglighet under kontorstid.  Övriga uppger att de inte har tagit del av någon information 
från arbetsgivaren angående riktlinjer vid hemarbete. En majoritet upplever att möjligheten 
att distansarbeta till stor del är beroende av arbetsledarens inställning till denna arbetsform. 
Möjligheten upplevs därför snarare vara beroende av specifika ledaren än de riktlinjer och 
värderingar kring distansarbete som finns i organisationen. Vad gäller arbetsgivarens kontroll 
över arbetstagarnas Internetanvändning framkom det vid intervjuerna att två av de sex 
informanterna är medvetna om att deras arbetsgivare kan utföra kontroller av detta, något de 
informerats om vid anställningens början.  
    

Hur upplever människor som distansarbetar sin arbetssituation?   
Utifrån vad som framkommit i informanternas berättelser presenterar vi här resultatet under 
rubrikerna övergripande upplevelser, rollkonflikter, livspusslet samt arbetstillfredsställelse. 
  

Övergripande upplevelser 
Flertalet av informanterna beskriver att de i sitt distansarbete upplever en hög grad av 
självständighet och samtliga har en positiv inställning till distansarbetet som fenomen. Det 
som tydligast framträder under intervjuerna är individernas upplevelse av arbetsro och ökad 
effektivitet vid arbete i hemmet jämfört med arbete utfört på den traditionella arbetsplatsen. 
Vidare framkommer att de positiva upplevelserna är övervägande för individerna samt att 
flertalet av informanterna upplever att det största motivet till att de arbetar på distans är att de 
genom detta har möjlighet att minska sina arbetsresor. 
 
Samtliga informanter uppger att en fördel med att arbeta på distans är möjligheten att arbeta 
ostört, skild från kollegorna. Utifrån denna aspekt uppger dock informanterna också att de 
inte vill särskiljas från kollegorna i någon hög utsträckning då en känsla av utanförskap då 
gör sig påmind.   
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jag kan ju sakna då den här disciplinen, nån kommer å säger, vilka hänger med och äter 
lunch? Det blir sämre med mat hemma � (---) jag saknar nog att det är lite ordning och 
reda på fika, tända ljus å � så därför skulle det inte passa mig att jobba hemma för 
mycket. 

 
Vidare framkommer att informanterna anser att kollegor krävs för arbetsglädje och social 
kontakt och att kollegorna på detta vis är nödvändiga för jobbet.  

 
Det skulle inte finnas en dugg anledning till att jobba hemma om jag skulle bo i samma 
stad. Jag gör det inte för att komma ifrån folk. 

 
Vid intervjuerna framkommer också att avsaknaden av kollegor kan medföra problem av en 
mer organisatorisk typ samt att distansarbete genom detta kräver en ny sorts planering.   

 
Det gäller att ha lite framförhållning att planera, att hålla en vecka framåt i huvudet. Ja 
men den här frågan ska ju ställas till den personen, vi syns ju på måndag då tar vi det då, 
att prioritera de frågor som jag vet kräver fysisk kontakt.  

 

Rollkonflikter  
Flera av informanterna uppger att de upplever att det kan uppstå en rollkonflikt när de utför 
sina arbetsuppgifter i sitt hem. Vid intervjuerna framkommer att upplevelsen av en 
rollkonflikt kan uppstå när arbetet och familjelivet finns i hemmet på samma tid, då arbetet 
utförs under samma tid som informanten befinner sig i sin roll som förälder.  
 
En av informanterna uttrycker att hon inte ser något stort problem med det faktum att hon 
kombinerar dessa roller när hon arbetar från hemmet, men uttrycker samtidigt att det 
emellanåt innebär problem för andra än henne själv.   
 

M: Vad tycker du om det? 
I: Jag tycker det är ganska okej. Eller jag tycker det är helt okej, det passar mig. 
Utomordentligt faktiskt. Jag ser det inte� Jag kan� eh� man kan ju bli stressad om 
man har� som min dotter, om hon står bredvid och vill ha hjälp också ringer telefonen 
då blir det ju liksom att: Nu får du vänta för jag måste svara, jag är ju faktiskt på jobbet, 
nu får du lugna dig. Och det kan ju bli såhära, mamma�[visar ena handen] och så 
jobbet [visar andra handen] (�) Men oftast så hanterar man ju jobbet först då och hon 
har förståelse för det. Nu jobbar jag hemifrån och då är det det här som gäller. Hon 
köper det medan det är ju den här rollkonflikten som föregår, men� 

 
Svårigheten att särskilja sina roller beskrivs av en annan informant som en följd av att 
familjelivet inkräktar på den ordinarie arbetstiden, snarare än att arbetet utförs i hemmet.   
 

oftast är det förknippat med att jag hämtar barnen då jag jobbar hemma, och då åker jag 
tjugo i tre. Och mycket av det som händer händer ju efter tjugo i tre så jag har svårt att 
slå av datorn då utan då kollar jag mailen när jag har varit och hämtat barnen, och då är 
det alltid någonting också är det telefonsamtal.  Så jag har svårare nu att dra den 
gränsen... Men det beror inte på hemarbetet utan det beror kanske på familjesituationen i 
stort.  

 
Den negativa upplevelsen av rollkonflikten kan också den kopplas till upplevelsen av att 
övriga familjemedlemmar kan ha svårigheter att se när arbetstagaren befinner sig i sin 
arbetstagarroll och i sin familjeroll.  
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nu kommer han och säger: - Har du tänkt att vi skulle äta nån lunch? Ja men jag är på 
jobbet jag � men du kan väl köra i gång en tvättmaskin  

 
Vidare beskrivs upplevelsen att rollkonflikten istället grundar sig i deras egen svårighet att 
dra gränser för när de ska arbeta. En av de informanter i studien som inte har möjlighet att 
koppla upp sig på företagets nätverk från hemmet uttrycker att det är hennes egen svårighet 
att dra gränser mellan arbete och privatliv som gör att hon inte tagit denna möjlighet.   
 

I: Möjligen kan man få en hemuppkoppling, men det vill jag inte ha� För då skulle jag 
kunna komma åt den jämt och det blir för lite skillnad mellan privatlivet och jobbet. 
M: Tror du att det skulle bli så att man blandar ihop arbete och privatliv då? 
I: Ja, Oja! Det är jag helt säker på att jag skulle göra! På helgen då skulle man kunna 
förbereda sig och kolla vilka mail man måste ta hand om och kanske förbereda� Det 
skulle jag göra, det vet jag!  

 

Livspusslet  
Distansarbete ses av samtliga informanter som en ökad möjlighet att lyckas lägga det 
livspussel som består av bitar från vårt arbetsliv och vårt privatliv. Genom distansarbetet 
möjliggörs och underlättas kombinationen av dessa delar av livet och potentialen att 
kombinera arbetstiden med privata ärenden framträder som en positiv upplevelse under 
intervjuerna.   

 
Jag skulle inte kunna sitta på en arbetsplats där jag måste jobba mellan 8 och 5 för jag 
tycker det är en fördel att kunna gå till frissan, kunna åka till Sundsvall och gå på IKEA 
mitt på dan, ja men alltså såna saker  

 
Möjligheten att kombinera familjelivet med yrkeslivet är särskilt framträdande hos de 
informanter som uppger att de har hemmaboende barn.  

 
Det har ju funnits dagar jag jobbat hemma för att barnen varit sjuka också.  Om de inte 
varit sjukare än att man velat stanna hemma med dem för att man inte velat lämna dem 
ensamma, men de behöver ändå inte tillsyn på det sättet  

 
Samtliga informanter använder distansarbetet som en möjlighet att underlätta den totala 
belastningen på dem själva. Genom att kunna kombinera privatlivet med arbetet skapas en 
mindre betungande vardag. Denna möjlighet kan också medföra nackdelar för individens 
arbetsprestation när fokus flyttas från arbetet och individen istället försöker kombinera 
privatlivet och arbetslivet.   

 
sen kan jag ju naturligtvis frestas att göra annat, köra i gång maskiner och� Eller att 
man åker ut på IKEA på lunchen å blir lite längre. (�) Det blir liksom disciplinerings 
svårigheter.  

 
Andra nackdelar som kan följa av att informanterna strävar efter att kombinera privatliv och 
arbetsliv är upplevelsen av ökade krav. Det framkommer vid intervjuerna att detta 
exempelvis kan leda till en svårighet att vara hemma för vård av sjukt barn utan att utföra 
några arbetsuppgifter under dagen.  
 

Men det kan ju slå över också och kännas som ett tvång� Att det inte är okej att bara 
vara hemma med barnen och bara vara hemma med dem� Det kanske inte alls upplevs 
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så från arbetsplatsen, men själv kan jag känna att: men Gud, jag skulle ju kunna ha gjort 
någonting nu. Jag trodde att jag skulle behöva se till barnet, men nu behövde jag inte det 
på hela dagen. Då kan det kännas som att en hel dag går till spillo.  

 
En annan informant beskriver de dagar hon vårdar barn så här: 

 
Jag jobbar ju, men ändå är jag hemma då� för att kunna pyssla� Man ska hinna att 
både vara mamma och att vara på jobbet (---) Jag ska bara göra det här� Jag är strax 
klar� Vänta kan jag säga till min dotter, måste du sitta där kan hon säga� Hon kan ju 
tycka det är lite halv-tråkigt när man jobbar hemma, oftast får hon höra vänta, vänta.  

 
Möjligheten att kombinera arbetet med privatlivet kan enligt informanternas berättelser 
upplevas både som en stor möjlighet och en upplevelse av minskad frihet. Informanternas 
upplevelser av distansarbetet är dock i huvudsak positiva.  
 

Arbetstillfredsställelse  
Samtliga informanter har en positiv upplevelse av distansarbete och flertalet av dem uppger 
att distansarbetet påverkar arbetstillfredsställelsen positivt. Främst är det upplevelsen av ökad 
effektivitet som anges som orsak till detta.     
 

Jag tycker det är otroligt skönt att veta att jag är ensam hela dan. (�) jag tror inte jag 
hinner göra så mycket mer på de där 45-50 minuterna [som resan till arbetet tar] men jag 
blir effektivare under hela dagen. (�) Det som är positivt är att man hinner mer, jag 
hinner mer, jag är mer ostörd, jag är lugnare. 

 
Kopplat till den ökade arbetstillfredsställelsen finns också upplevelsen att distansarbetet 
skapar en mindre stressande arbetssituation för individen generellt sett. Genom att 
informanterna vet att de kan arbeta hemma, och att de där ges möjligheten att arbeta effektivt 
och ostört, minskar den totala stressen på arbetet. Detta gäller vid såväl arbete i hemmet som 
på den traditionella arbetsplatsen.  
 

Jag kan känna att man är mer avslappnad när man sitter och jobbar hemifrån, när det är 
någonting man ska hinna klart med. På jobbet blir man ju störd då� och då kan man ju 
bli stressad, hemma blir man ju inte det, då är det skönare att sitta hemifrån.  

 
En annan informant benämner distansarbetet som en stressdämpare.  

 
Jag kan också tänka att om det står still i huvudet på kontoret så tänker jag, men i morgon 
ska jag jobba hemma och då ..  nu lägger jag ner det här för idag, det är också en sån här 
stressdämpare, faktiskt. (�) För mig är det stressänkande och jag är aldrig orolig för att 
jag har saker oskriven, jag vet att det här tar jag igen när jag kommer hem, i lugn och ro.  

 
Distansarbetet är dock även förknippat med följder som verkar negativt på 
arbetstillfredsställelsen. De nackdelar som framkommer är dels minskad social kontakt med 
kollegor, dels det upplevda tvång som följer med möjligheten att kunna arbeta hemifrån efter 
ordinarie arbetstid.  
 

Men ibland blir det ett måste. Usch, ska man ta med den där hem liksom. Det är inte 
alltid roligt att ta med sig datorn hem. Utan man kan ju känna sig jättetrött och less och� 
Man har inte alls nån lust och sitta hemifrån och � jobba, (�) man vill göra andra saker. 
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Vid intervjuerna framkommer att det finns en upplevelse av att den ökade effektiviteten vid 
arbete i hemmet medför problem när arbetstagaren återvänder till sin ordinarie arbetsplats. 
Detta problem består i att de oplanerade arbetsuppgifter som uppstår tenderar att finnas kvar 
för arbetstagaren att utföra då denne kommer till sin arbetsplats. Högen av oplanerade 
arbetsuppgifter har under distansarbetet vuxit sig stor och genom detta tar den mycket tid i 
anspråk av arbetstagaren. Upplevelsen för arbetstagaren blir därför att effektiviteten på 
arbetsplatsen sjunker markant räknat utifrån prestationen gällande de ordinarie 
arbetsuppgifter individen har.  
 
En annan nackdel som framkommer utifrån distansarbetets inverkan på effektivitet är 
mötestid. Genom att distansarbetet minskar antalet dagar på den traditionella arbetsplatsen 
tvingas arbetstagaren att lägga flera möten under samma dagar, de dagar då denne befinner 
sig på kontoret. Detta upplevs av informanterna i sig vara stressande och ineffektivt i 
längden.  

 
Jag skulle inte ha måndagar som mötesdag [om jag inte jobbade på distans] för 
det resulterar ofta i en jävla massa möten, en massa småmöten för att reda ut hur 
man ska gå vidare med de frågorna under veckan. Skulle jag ha jobbat och bara 
suttit på kontoret skulle jag ha kunnat ta en fråga på måndag och slutfört den, och 
tagit nästa fråga på tisdag och så. Det blir ju ett annat sätt att jobba.  

 

Upplevelsen och närvaron av kontroll och övervakning 
I studien framkommer att informanternas upplevelse av kontroll och övervakning till viss del 
skiljer sig från deras berättelser om hur denna kontroll och övervakning visar sig. 
Informanterna upplever sig inte kontrollerade i samma grad som kontrollen är närvarande. 
Resultatet presenteras nedan uppdelat i informanternas upplevelse av kontroll och 
övervakning, samt närvaron av densamma.  

Upplevelsen av kontroll och övervakning  
Vid intervjuerna framkommer att flera av informanterna har tankesätt eller beteenden som 
visar att en känsla av kontroll eller övervakning finns närvarande. Under några av 
intervjuerna framkommer det att informanternas aktiviteter på datasystemet loggas även vid 
distansarbete och att detta i sin tur kan medföra att arbetsgivaren utför kontroller av 
informanternas aktiviteter utan deras vetskap. Informanterna ser dock inte detta som någon 
form av övervakning eller kontroll av dem själva, snarare som ett bra sätt för dem att kunna 
visa att de gör vad de har betalt för att göra. En av informanterna uppger dock att hon utifrån 
synvinkeln att hon själv skulle kunna genomföra loggningar på egna anställdas aktiviteter ser 
detta som en form av kontroll av personerna. 
 

Jag tycker faktiskt att det är ganska bra, för jag är där för ett jobb och jag har ett 
uppdrag som jag får betalt för, och jag ska inte sitta och göra andra saker faktiskt. 
(---) Man är ju ändå på jobbet för att utföra någonting, och sitter man då och 
håller på med något man inte ska, då har man inget där att göra faktiskt� Skulle 
jag själv äga ett företag (�) då skulle jag också vilja kolla.  

 
Vidare framkommer att en av de informanter vars datatrafik loggas är medveten om att det 
hon gör loggas såväl vid arbete på kontoret som vid distansarbete och att denna medvetenhet 
finns närvarande under hela arbetstiden. Hon berättar att samtliga besök på webbsidor loggas 
och att den organisation hon arbetar åt tydligt informerat om vilken typ av sidor det inte är 
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tillåtet att besöka, men att gränserna ändå kan kännas flytande i fråga om vad som är tillåtet 
eller inte. Utifrån denna osäkerhet upplever informanten att det kan vara svårt att veta när hon 
gjort något som är otillåtet och som därmed kan medföra att hennes aktiviteter på 
datasystemet kontrolleras.  
 

Vi skulle beställa blommor till en kollega som fyllde år, vi beställde och skickade 
iväg, för att vara snäll liksom� hon är ju en arbetskamrat� Men egentligen får 
vi inte göra det (�) men det tänkte vi inte på där vi satt. Men nu gick det ju bra 
den här gången�  

 
När vi ber informanten berätta om hur hon förhåller sig till det faktum att hon känner sig 
kollad, berättar hon att det kan skapas en oro hos henne när hon försökt besöka en webbsida 
som det visat sig att hon inte har åtkomst till via arbetets nätverk. På skärmen har det då visat 
sig ett meddelande att sidan är spärrad.  
 

Och då blir det lite så hära� Kommer nu de här killarna [på IT-avdelningen] att 
få en blänkare om det här? Det har jag tänkt på�(---)  Det går ju att kolla precis 
allt vad någon gör. Vad det är för mail de skickar och inte skickar och vad man 
gör�  
(---) Så vi är ganska kollade.  

 
En annan av informanterna beskriver att han inte upplever någon form av kontroll eller 
övervakning kopplat till arbetet, och att arbetsgivaren och informanten redan vid ingåendet av 
anställningen var överens om att arbetssituationen skulle innebära en stor frihet under 
förtroende och stor möjlighet till distansarbete.  

 
alltså det låter jävligt märkligt, men jag tycker många gånger att de inte har någon koll 
på vad jag gör!   

 
Senare under intervjun berättar informanten att han i sitt arbete medvetet valt att visa sin 
arbetsgivare att han är aktiv i sitt arbete när han jobbar från sitt hem, och att han genom detta 
tror att han hos arbetsgivaren skapat uppfattningen att han inte behöver övervakas eller 
kontrolleras i arbetet.  
 
Ingen av de intervjuade har upplevt någon form av misstro från kollegor eller arbetsgivare 
vid distansarbete, likväl upplever flera av informanterna att de har ett högre prestationskrav 
på sig själva vid distansarbete än vid arbete på den traditionella arbetsplatsen.  
 

Närvaron av kontroll och övervakning 
Under intervjuerna framträder det att flera av informanterna har en upplevelse av att de är 
kontrollerade eller övervakade vid distansarbetet samt att denna kontroll kan visa sig på ett 
flertal olika vis.  
 
Ett av de sätt kontrollen kan visa sig på enligt informanterna är sk. öppna kalendrar, kalendrar 
som förs antingen elektroniskt på intranätet eller genom en mer traditionell schematavla för 
samtliga anställda. Dessa kalendrar är läsbara för samtliga i organisationen och i viss mån 
bokningsbara även för andra än den arbetstagare som är ägare av kalendern. Kalendrarnas 
syfte upplevs inte vara att kontrollera arbetstagaren, men nyttjandet av öppna kalendrar får 
enligt informanterna dels följden att det minskar den enskildes egen kontroll över sin 
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arbetssituation, dels att detta skapar en känsla av övervakning från kollegor och chefer i 
organisationen.   
 
Vidare framkommer det att loggningen av dataanvändningen kan upplevas som en stark 
möjlighet att kontrollera individen oavsett vart denne utför sina arbetsuppgifter. 
 

I: Vi loggas ju hela tiden, vilka system vi är inne på. Dom kan ju se vart jag har varit om 
dom vill. Om jag varit in bara på Internet och spelat� Vi har ju hemsk koll på grund av att 
vi har vårat behörighetskort ... 
S: Så om någon vill göra en kartläggning på vad du har utfört på en vecka så är det fullt 
möjligt? 
I: Ja dom kan se vad mitt kortnummer har gjort, vilka bilder jag haft uppe�  

 
En annan informant berättar: 
 

Allt loggas ju ifrån våran IT avdelning. (�) allt vi sitter och gör loggas ju. Man kan gå 
in och kolla precis� Så så är vi ganska kollad.  

 
Dessa informanter har en stark medvetenhet kring den övervakning och kontroll som omger 
dem.  
 
Flertalet av informanterna upplever att inloggningen på datorn är ett viktigt redskap för 
arbetsgivaren att kunna utöva en form av kontroll av distansarbete. För att kunna visa att man 
är aktiv när man jobbar hemma upplevs det som nödvändigt att logga in sig tidigt och därmed 
vara synlig för sina kollegor och sin chef. Att vara inloggad under lång tid har dock inte 
enbart syftet att visa sig aktiv för andra, en informant berättar att det är viktigt för honom att 
hålla sig uppdaterad för sin egen skull.  
 

Vi har ju office communicator. (�) Där syns det om jag är online eller offline, och den 
tävlingen brukar jag vinna när jag jobbar hemma. Jag loggar in när jag kliver upp och 
loggar av när jag går och lägger mig. (�) Många gånger upplever jag att jag har bättre 
koll på mail och sånt när jag jobbar hemma, jag har ju en längre tid som datorn står på 
då.  

 
Det framkommer också att upplevelsen av kontroll från chefen kan upplevas som större 
vid distansarbete i jämförelse med kontrollgraden vid arbete på den traditionella 
arbetsplatsen.  
 

Jag upplever att min chef vill veta vad jag ska göra eller vad det är jag har gjort [vid 
distansarbete]� och� ja (�) hon har mer koll när jag jobbar hemma än när jag jobbar 
här. Absolut!  

 
Sammanfattningsvis visar informanternas berättelser att graden av upplevelsen av kontroll 
och övervakning inte är lika stark som närvaron av densamma vid distansarbete.  

 

Bemötandet av kontrollen 
Informanternas upplevelser vittnar om två olika sätt att kontrollera arbetstagaren vid 
distansarbete, genom teknisk kontroll och genom förtroende som kontrollskapande verktyg. 
Nedan presenteras informanternas sätt att bemöta dessa två typer av kontroll samt skillnader i 
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beteenden mellan arbete i hemmet och på arbetsplatsen och slutligen beteenden som används 
i syfte att vara intrycksstyrande. 
 

Bemötande av teknisk kontroll 
Det framkommer att den tekniska kontrollen som informanterna uppger som möjlig vid 
distansarbete dels består av möjlig kontroll genom mobiltelefon, dels genom 
datauppkoppling. Samtliga deltagare i studien kan nås via mobiltelefon vid distansarbete. 
Flera av informanterna har vid arbete hemma åtkomst till samma datasystem som de har på 
arbetsplatsen och dessa informanter uppger att det generellt sett endast är den fysiska 
placeringen som skiljer distansarbetet från det traditionella arbetet.  
 
Hur informanterna bemöter den upplevda tekniska kontrollen tycks vara individuellt, men 
samtliga uppger kontaktbarhet och tillgänglighet som viktiga parametrar i bemötandet av 
kontrollen. Flera av informanterna uppger att det händer att de gör privata ärenden under 
ordinarie arbetstid, men att de arbetar igen den tiden senare under dagen. Trots att de under 
sina ärenden inte formellt arbetar väljer samtliga att ha mobiltelefonen med sig.  
 

Det är ungefär som när man står på systemet å så ringer telefon- ja hej jag är lite 
upptagen nu  

 
En av informanterna berättar att hon alltid är kontaktbar via telefonen, men att hon väljer 
huruvida hon ska svara eller inte utifrån vem som ringer. Om hon ska göra privata ärenden 
ser hon till att i förväg ha tänkt ut en giltig ursäkt för de tillfällen hon väljer att inte ta emot 
samtalet. 
 

Då jag gått på affären och handlat och haft telefonen med mig, då har jag ju som tagit 
friskvårdstimmen som vi också har (�) jag svarar om jag kan, det beror på vem som 
ringer.  

   
Samtliga informanter väljer att göra en åtskillnad på vem som ringer för beslutet om samtalet 
ska besvaras eller ej och dessa beslut grundar sig på vilken relation informanterna har till den 
som ringer.  
 
Gällande den kontroll som informanterna upplever genom datateknik finns tiden som en 
tydlig kontrollfaktor för de informanter som är uppkopplade mot den ordinarie arbetsplatsens 
datasystem. Genom denna uppkoppling är alla olika former av e-post och 
kommunikationssystem möjliga att använda från hemmet. Då flera av informanterna uppger 
att de utför privata ärende under arbetstid och istället gör sin arbetstid under andra tider på 
dygnet upplevs det ibland besvärande att tiden bli tydlig genom att den anges och registreras i 
t.ex. e-postsystem. En av informanterna beskriver ett av de dilemman man kan utsättas för 
när hon ska läsa e-post långt efter ordinarie arbetstid.   

 
I: Man ser ju litegrann hur det börjar men det ska mycket till innan jag öppnar det. (�) 
Nej.. jag ser mig för innan jag öppnar. 
S: Å det gör du för din egen skulle eller gör du det för att du inte vill visa att du har suttit 
där och  
I: Jag vill inte visa det, (�) mest är det för att inte visa att jag har varit uppkopplad   

 
Samma informant fortsätter: 
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I: Man blir ganska paff när man sitter och skriver och tror att man är ensam i 
universum och så kommer det ett mail från en arbetskamrat efter sex. Då tänker man o j 
(�) Då är det också så man nästan heller inte vill svara för det känns nästan som att 
öppna en sovrumsdörr,  
S: I så fall kommer han på dig att du också sitter och jobbar? 
I: Ja, ja som att titta i nyckelhålet, det är knepigt men dom tankarna får man. 

 
Genom teknik som kontrollfaktor möjliggörs också loggning av arbetstagarens göromål. Det 
finns en medvetenhet hos de informanter vars arbetsuppgifter loggas att arbetsgivaren 
registrerar vad som utförs på datasystemet och därmed kan kontrollera vad en arbetstagare 
använt sin datauppkoppling till.  
 

M: Men hur tänker du kring det? 
I: Ja men jag gör ju ingen hemlighet, jag gör ju ett jobb. Dom får gärna kolla det känns 
bara bättre egentligen. 
M: Det gör det? 
I: Ja, i stället för att dom ska gå och misstro mig, sitter hon verkligen å jobbar , då tycker 
jag det känns bättre att dom kollar, att dom ser� 

 
Samma informant uppger senare under intervjun att loggningen dock kan vara besvärande i 
de fall hon gör avsteg från sina arbetsuppgifter.  
 

I: Ja, ja gör ju inget som jag inte ska, visst ibland kan man ju känna att om man har varit 
inne på hemnet  för man ska kolla på nån lägenhet, tänk om dom har kollat att jag har 
varit inne å kollat. Men då tänker jag� är det bara det jag gjort då så , jag har ju inte 
varit och surfat på nå porrbilder. 
S: Men tanken kommer där? 
I Ja det gör den, tänk om .... 

 
Samtliga personer som ingår i studien visar en stark medvetenhet kring vad som är tillåtet och 
accepterat under arbetstid och en medvetenhet kring deras roll som arbetstagare. 
Informanterna visar detta genom att de lyfter fram olika sätt på vilket det kan vara tillåtet att 
göra avsteg från de ramar som normalt sett omgärdar deras arbetssituation vid distansarbete.  
 

Jag skulle möjligen åka till mataffären om det tog 10 minuter. Om det var verkligen 
nödvändigt. Om barnen var sjuka och jag verkligen behövde något. Men jag skulle inte 
ta� IKEA ett par timmar -nej!  

 
Flera av informanterna uppger att det känns bättre att göra privata ärenden vid tiden för 
lunch, även om de inte har lunchrast för tillfället. Om de gör ärendet vid lunch kan de uppge 
att de har lunch om de träffar någon eller om någon ringer.  
Samma informant fortsätter:  
 

Möjligen att jag kunde tänka mig att gå ut på en promenad en halvtimme vid lunchtid� 
Jag skulle nog spara IKEA till lunchtid.  

 

Bemötande av förtroende som kontrollskapande verktyg 
Samtliga informanter berättar att det förtroende de fått av sin arbetsgivare skapar en känsla 
hos dem att leva upp till detta. Genom förtroendet uppger arbetstagarna att de upplever en 
frihet i sin arbetssituation, men också ett ansvar grundat på denna känsla. Flera av 
informanterna berättar att de har en stark känsla av att de ska leverera resultat till sin 



     

23 
 

arbetsgivare när de jobbar hemma, och att denna känsla av prestationskrav upplevs som 
starkare vid distansarbete än vid arbete på den traditionella arbetsplatsen. Vidare 
framkommer att det förtroende informanterna upplever sig ha fått resulterar i att de jobbar 
fler timmar än vad de har betalt för under veckan. 
 

M: Det låter som att du har ett högre prestationskrav när du jobbar hemma än när du 
jobbar här [på arbetsplasten]? 
I: Ja. Och det kände jag nästan ännu mer när vi hade större förtroende, man behövde inte 
ens berätta vad man gjorde utan man jobbade hemma helt enkelt. Då kände jag att jag 
kände ännu mer press att man måste leva upp till det där förtroendet.  
S: Hur uttrycker sig den pressen? 
I: Att man gärna drar ifrån någon timme, när man tänker efter så: eh.. jag kanske fikade 
lite längre eller jag kanske inte var så effektiv� Man redovisar en eller två timmar för 
lite för att inte ens riskera att ta upp någon tid som inte är arbetets.  
 

Det framkommer att en av informanterna med råge ger tillbaka den tid hon anser sig ha tagit 
från arbetsgivaren under ordinarie kontorstid, den tid som hon fått förtroende att göra i sitt 
hem. Detta trots att hon är medveten om att det är själva arbetstiden, inte klockslagen, som är 
viktiga för arbetsgivaren.  
 

Om min normala arbetstid är mellan 8 och 5 så skulle jag kunna ägna mig åt något annat 
mellan 2 och 3, men alltså själva arbetstiden, det är ju den som ska stämma. Och har jag 
gjort det där måste jag ju jobba till 6 eller 7� (---) Det är ju samma sak när man jobbar 
hemma på kvällarna utan att ta upp det över huvudtaget� Man förstår med förnuftet att 
det är tokigt att göra så, att man jobbar med saker och att det inte syns�  

 
Under några av intervjuerna framhålls vidare vikten av att leverera resultat vid distansarbete 
samt att medvetenheten kring detta är stark hos dessa informanter - med den ökade friheten 
följer ett ansvar att förvalta det förtroende som arbetsgivaren givit dem. Denna medvetenhet 
om att det inte bara är själva arbetstiden, utan snarare den prestation som utförs under 
arbetstiden som är viktig för arbetsgivaren, skapar hos arbetstagaren en känsla av tvång att 
prestera tillräckligt mycket under dagar av distansarbete.   
 

Om jag skulle ha skrivit att jag jobbat 10 timmar så kanske hon tycker har det här 
verkligen tagit 10 timmar? Då ser det bättre ut om man tar� Ja dum tanke! (---)  
Då kanske man tycker att det här skulle bara behöva ta� en dag eller två, även om det 
tar tre. 

 
En annan informant beskriver känslan av prestationskrav kopplat till distansarbetet.   
 

De som har förmånen att jobba hemifrån de måste också leverera.  
 

En av informanterna berättar att det förtroende man fått kan föra med sig att man får svårt att 
säga att man avslutat sitt arbete för dagen eller att säga att det inte finns tid att utföra vissa 
arbetsuppgifter, och att detta beror på det faktum att personen inte funnits på sin traditionella 
arbetsplats under dagen.  
 

jag tror att det skulle vara lättare att säga att -" Jag hinner inte " om de har sett att jag 
kutat i korridorerna mellan skrivaren och kontoret och man ser hysterisk ut, ja då skulle 
man kanske inte ens få frågan. Och det skulle säkert vara mycket enklare att säga nej om 
man suttit där när de kommer på morgonen och sitter där när de går hem...  
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Skillnader i beteendet mellan arbete i hemmet och på arbetsplatsen 
Samtliga informanter beskriver på olika sätt att deras beteende skiljer sig åt mellan det arbete 
de utför på sin traditionella arbetsplats och vid distansarbete. De skillnader som de själva 
uppger behandlar främst klädsel som används på jobbet respektive i hemmet samt vanor som 
de på olika vis kan lägga sig till med i hemmet, men som inte skulle vara passande på 
arbetsplatsen. Ett sådant beteende uppges av en av informanterna som vanan att ha en 
godispåse bredvid datorn.  
 

S: Å det tänker du att det är ett beteende du inte skulle ha på kontoret?  
 I: Då skulle jag få smussla 
S: Varför då? 
I: Men herre gud sitter du här och har godis, (�) men då jag har haft [godis] så har jag 
kört en näve i ryggsäcken regelbundet och fiskat upp. Det är klart man får äta godis 
men�  

 
Angående skillnaden i klädsel och utseende mellan hemmet och arbetsplatsen berättar 
flertalet av informanterna att de gör en skillnad på om de ska jobba i hemmet eller ej.  
 

I: Det kan ju vara jätteskönt att sitta där i mjukisbyxorna och den där stora tröjan och� 
sitta och jobba om man inte� 
S: Man behöver inte fixa i ordning sig för att gå på jobbet? 
I: Nej, inte ta på sig den där kavajen och man behöver inte, gud va skönt och slippa sätta 
på sig mascaran! (---) Då är man ju helt avslappnad.  

 
En av informanterna uppger dock att det är viktigt för henne att göra sig i ordning för att 
utföra sitt arbete, oavsett om detta ska utföras i hemmet eller på arbetsplatsen.  
 

Jobbar jag hemma gör jag precis som jag brukar. Jag duschar, klär på mig, äter frukost 
och sen liksom öppnar jag jobbet. (---) Jag kanske inte har riktigt samma kläder, men 
annars är det samma ritualer. Annars tycker jag att det känns svårt, annars känns det inte 
riktigt som att man jobbar.  

 
Ytterligare en åtskillnad mellan beteende på den traditionella arbetsplatsen och beteende vid 
distansarbete gäller avslutandet av arbetsdagen. Arbetstagarens avslut visade sig vara 
tydligare, enklare och mer definitivt vid arbetet på kontoret än vid arbetet hemma.  
 

Det är det som är så svårt med att jobba hemma, det är så svårt att avsluta dagen. Det blir 
ju inget riktigt slut. Jag vill ju gärna fortsätta in på kvällen. Också jobbar man så bra, 
man hade kommit igång så bra och så blir det svårt att avsluta. Är det något jag skrivit 
brukar jag maila det till jobbet precis innan jag går och lägger mig för då vet jag att det 
inte blir något mer idag, jag gör det aldrig tidigare.  

 
När gränsen för när arbetet avslutats löses upp, skapas också en uppdelning av arbete och 
privatliv på ett annat vis än om arbetstiden görs på en traditionell arbetsplats. Arbetstiden 
uppges av flera av informanterna som flytande till sin karaktär gällande när denna avslutas 
för dagen.  
 

Om barnen kommer hem och behöver hjälp med sina läxor då kan jag avsluta ett tag först 
och sedan kanske det blir lugnare senare på kvällen när de är på sina aktiviteter, då kan 
jag fortsätta. 
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Beteenden som används i syfte att vara intrycksstyrande   
Vid intervjuerna framkommer att flera av informanterna medvetet sänder ut signaler i syfte 
att styra andra människors intryck av dem själva. De intryck som informanterna vill förmedla 
är främst att de är pålitliga och att de förvaltar det förtroende som arbetsgivaren givit dem.  
 
De beteenden som informanterna själva uppger att de har i syfte att visa att de förvaltar 
förtroendet är av två slag. Dels framkommer det att flera av informanterna ser till att de alltid 
är anträffbara på telefon under ordinarie arbetstid vid distansarbete, oavsett om de arbetar 
eller inte, dels att de som har möjlighet att använda organisationens datasystem från hemmet 
loggar in på dessa tidigt på morgonen. Anledningen till att tiden för inloggningen är viktig för 
dessa informanter uppges vara att deras uppkoppling mot dessa system syns för deras 
medarbetare och chefer via olika kommunikationssystem kopplat till närvaron på nätverket.  
 

Där syns det om jag är online eller offline, och den tävlingen brukar jag vinna! 
 
Att vara inloggad på organisationens nätverk från tidig morgon till sen kväll har inte bara 
orsaker som kan kopplas till synligheten av arbetstagarna via kommunikationssystemen. Att 
hålla sig uppdaterad med verksamheten och att snabbt kunna agera om något nytt inträffat 
trots att individen inte fysiskt befinner sig på sin arbetsplats, uppges också som viktiga 
parametrar i beteendet att visa sig förtroendeingivande.  
 

Jag har någon form av ledstjärna, mina kollegor ska inte märka att jag jobbar på distans, 
jag ska finnas där ungefär som när jag sitter på kontoret. De ska liksom inte� de ska inte 
störas av att jag jobbar hemma och de ska inte heller få känslan av att jag är ledig.  
 

Avslutningsvis framkommer det vid diskussionen kring förtroendeskapande beteenden att det 
är vanligt förekommande att informanterna tar emot arbetsrelaterade samtal efter 
arbetsdagens slut i syfte att visa att man är anträffbar. En av informanterna uppger att han inte 
gärna säger att han avslutat arbetet för dagen om en kollega ringer och ställer en 
arbetsrelaterad fråga.  
 

M: Händer det att du säger att du jobbar fast du inte gör det? 
I: Jag vet inte om det är att göra sken av att man jobbar när man svarar på en fråga utan 
omsvep fast man gjort kväll... Jag levererar det de vill ha svar på, sen om det är att göra 
sken av att jag jobbar eller inte, det... 
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Analys 
 
I detta avsnitt kommer vi att, utifrån våra frågeställningar analysera och diskutera vårt 
undersökningsresultat utifrån tidigare forskning samt det teoretiska ramverk som 
presenterats ovan.  Vårt syfte med studien var att belysa hur människor som arbetar hemifrån 
upplever sin arbetssituation, om de upplever att deras arbete och prestationer 
övervakas/kontrolleras, samt hur dessa människor bemöter denna kontroll/övervakning. 
 

Upplevelsen av arbetssituationen vid distansarbete 
Vid intervjuerna framkom att flera av informanterna upplever att distansarbetet medför en 
ökad självständighet och att det största motivet till att arbeta på distans från hemmet är att 
slippa de resor som är förknippade med att utföra arbetet på den ordinarie arbetsplatsen. Detta 
resultat är väl överensstämmande med vad som framkommit i tidigare studier (Sturesson 
2000, Kylin, 2007). Resultatet visar också att den sociala kontakten upplevs som viktig för 
informanterna i denna undersökning vilket resultaten i Sturessons (2000) arbete även visar. 
Kollegorna blir genom detta en betydande faktor för att motverka känslor som isolering och 
ensamhet vilket annars kan uppstå som en konsekvens vid distansarbete(Allvin et al.1999).  
 
Det framkommer av resultatet att informanterna vid distansarbete kombinerar flera olika 
roller så som t.ex. förälder och arbetstagare. Enligt Goffmans dramaturgiska perspektiv kan 
vi se att hemmet utgör scenen för flera skådespel samtidigt och att personer som befinner sig 
i hemmet kan ingå i så väl samma som olika dramer vid en viss given tidpunkt. Det 
framkommer att detta kan upplevas förvirrande för informanterna då de genom detta har svårt 
att renodla sin roll och att spela denna trovärdigt då olika skådespel pågår. Resultatet visar att 
rollen som arbetstagare och dramat arbetet tenderar att få företräde vid konkurrens. Vilket 
också Allvin et al. (1999) framhåller. 
 
Att arbetslivet upplevs inkräkta på privatlivet kan förklaras med att rollinnehavaren har två 
konkurrerande roller och tillskriver det ena dramat (arbetsskådespelet) ett högre värde än det 
andra (familjeskådespelet) då dessa utspelar sig under samma plats och under samma tid. 
Problematiken kring att andra familjemedlemmar stör informanterna vid distansarbetet kan 
tydliggöras genom det dramaturgiska perspektivet. Dessa personer kan utifrån denna 
förklaringsmodell antas ha svårigheter att se när informanten befinner sig i sin arbetstagarroll 
vilket vidare grundar sig i att dessa inte deltar i arbetsskådespelet. Familjemedlemmarna är 
därmed kanske inte ens medvetna om att två olika dramer utspelar sig på samma plats och 
under samma tid, trots att de alla befinner sig på samma scen. Definitionen av scenen blir vid 
distansarbete snarare en följd av funktionen än av den fysiska platsen, scenen kan vidare 
snarare definieras av det möte och den sociala interaktion som utspelas i en viss given stund 
(och utifrån vilket individen ikläder sig sin roll) snarare än av platsen för detta drama.  
 
Den gränsdragningsproblematik som framkommit under intervjuerna kan också den förklaras 
genom samma teoretiska modell av det sociala samspelet. Individen får svårigheter att dra 
tidsmässiga gränser för när arbetet ska påbörjas respektive avslutas då scenen för privatliv 
och arbetsliv är densamma vid distansarbete från hemmet. Detta får följden att arbetstagaren 
tappar möjligheten att tydligt dra en gräns mellan dessa två dramer genom den fysiska 
lokaliseringen av arbetsplatsen respektive hemmet. Arbetstagaren måste då finna egna ramar 
för när och hur denna gräns ska dras. Det verkar utifrån detta som att de informanter som 
uppgivit att de inte vill ha hemuppkoppling till företagets nätverk har insett denna 
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problematik och sin egen svaghet kring gränsdragning och därför undviker att drabbas av 
dessa problem genom att undvika möjligheten att arbeta hemma utan att först ha planerat för 
detta.  
 
Resultatet visar att informanterna ser distansarbetet som en ökad möjlighet att kombinera 
familje- och arbetsliv. Med en flexibilitet i både tid och rum möjliggörs en kombination av 
roller som skapar förutsättningar att t.ex. besöka frissan, vårda sjuka barn samt göra olika 
ärenden under dagtid. Detta resultat överensstämmer med vad som framkommit i tidigare 
forskning (Hanson 2004, Sturesson 2000, Kylin 2007). Detta betyder att genom möjligheten 
att kombinera yrkeslivet och privatlivet minskar den totala belastningen på individen. Denna 
möjliga kombination kan dock medföra att rollkonflikten blir tydlig och att individen genom 
detta dras mellan rollerna och får de disciplineringssvårigheter som kan vara behäftade med 
distansarbete. 
 
Möjligheten att kombinera rollerna som förälder och arbetstagare kan enligt resultatet av 
intervjuerna också upplevas som pressande för informanterna. Detta då kravnivån på rollen 
som arbetstagare kan antas vara beständig, eller till och med kan upplevas som högre då 
arbetet utförs i hemmet. Då informanterna inte anmäler tillfällig föräldrapenning utan arbetar 
samtidigt som de vårdar barn blir kraven på personen dubbla. Kraven omfattar då både de 
krav som rollen som arbetstagare och rollen som förälder innebär.  
 
I resultatet framkommer det vidare att rollkonflikten kan visa sig som den inre konflikt som 
en av informanterna beskriver när hon berättar att hon upplever ett tvång att ta med datorn 
hem, men samtidigt vill göra andra saker som hör till privatlivet. Utifrån Goffmans teori kan 
vi se att rollkonflikten i detta fall tydliggörs av de aktiviteter som individen kan utföra som är 
kopplade till rollen. Om individen ikläder sig rollen som arbetstagare förvägras denne 
aktiviteter som är kopplade till dennes roll som privatperson och vice versa, vilket skapar en 
konflikt för individen.  
 

Upplevelsen och närvaron av kontroll och övervakning 
Resultatet visar att det finns en kontroll och övervakning kopplat till arbetssituationen och att 
informanterna har en upplevelse av denna, men utifrån informanternas berättelser kan vi se 
att upplevelsen inte är framträdande. Utifrån Foucaults teori om panoptismen och de följder 
övervakningen medför i form av självövervakande individer och en normalisering av 
kontrollen, tolkar vi resultatet att informanternas känsla av övervakning och kontroll snarare 
är internaliserad i deras tankemönster och genom detta inte tydlig för dem själva, snarare än 
att kontrollen inte existerar i deras medvetande.  
 
Den loggning som utförs av informanternas dataanvändning visar sig enligt 
Datainspektionens rapport (2005), vilken vi tidigare nämnt, inte vara ovanlig i svenska 
företag. Hälften av de företag som ingick i Datainspektionens rapport angav att de 
kontrollerade de anställdas Internetanvändning i någon form, syftet att utföra denna kontroll 
angavs i rapporten vara av tekniska och säkerhetsmässiga skäl, men också för att förhindra 
besök på oetiska webbsidor. I enlighet med vad som framkommit vid Datainspektionens 
undersökning visar resultatet av vår studie att gränsdragningen kring vilka webbsidor som är 
tillåtna och inte upplevs som oklart, detta i sin tur skapar en känsla av osäkerhet hos 
arbetstagaren. Denna känsla och viljan att spela rollen som en duglig arbetstagare kan vidare 
utifrån Goffmans teori ligga till grund för den starka känslan hos informanterna att det skulle 
upplevas som obehagligt om IT-avdelningen får veta att informanten gjort avsteg från 
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regelverket och besökt en icke tillåten webbsida. Om detta skulle uppdagas skulle 
informanten utifrån den dramaturgiska modellen tappa sin mask och därmed inte längre vara 
trovärdig i sin roll, vilket vore en svår situation för arbetstagaren. Utifrån Foucaults teori kan 
detta vidare ses som att den medvetenhet informanterna har kring att aktiviteterna loggas, 
vilket i sin tur skapar den självövervakning som tydligt framträder i informanternas berättelse 
kring hur positiva de är till övervakningen, detta då övervakningen i sig medför att 
arbetstagarna kan visa, eller snarare bevisa, att de gör sitt jobb. Vidare kan vi utifrån denna 
teori se att arbetsgivarens agerande att upplysa arbetstagaren om möjligheten att övervaka 
dennes aktivitet vid datorn medför en disciplinering av arbetstagaren oavsett arbetsgivarens 
syfte med att utföra dessa kontroller. Arbetsgivaren behöver genom detta inte ha i syfte att 
kontrollera och övervaka för att denna funktion ska följa. Denna slutsats får även stöd i 
Sewell & Wilkinsons (1992) forskning kring arbetstagarens självövervakning. I deras 
forskning presenteras emellertid att en låg grad av förtroende i kombination med teknisk 
möjlig övervakning kan användas för att skapa såväl en horisontellt som vertikalt verkande 
kontroll. Resultatet av intervjuerna i vår studie visar dock att informanterna inte upplever 
någon form av horisontellt verkande övervakning. Ingen av personerna i studien har erfarit 
någon misstro från kollegor och tillitsgraden vid distansarbete upplevs i stället som hög.  
Utifrån Sewell & Wilkinsons resultat menar vi att arbetsgivaren vid distansarbete mister låg 
tillit som kontrollverktyg då avsaknaden av kollegor är grunden för den horisontellt verkande 
kontroll som enligt författarna blir följden av detta. Vi menar att låg tillit i fabriksmiljö i 
stället kan ersättas av hög tillitsgrad vid distansarbete, vilket på samma vis leder till en ökad 
självövervakning hos arbetstagaren och därmed en ökad effektivitet.  
 
Det framkommer vidare att det förekommer strategier bland informanterna och då tydligast 
hos en av dessa för att möta arbetsgivarens kontroll. Denna strategi menar vi kan tydliggöras 
och förklaras genom den intrycksstyrning som Goffman menar att vi använder oss av för att 
styra andra människors uppfattning om oss själva. Genom att informanten skapar ett intryck 
hos arbetsgivaren att inte behöva kontrolleras minimerar han risken att utsättas för kontroll i 
arbetssituationen.  Detta kan vidare ses som en lyckad form av kontroll från arbetsgivarens 
sida utifrån Foucaults teori då detta lett till en stark självövervakning hos informanten, vilket 
får följden att informanten möter en kontroll som han inte inser är närvarande och genom 
detta möter kraven i arbetet.   
 
I resultatet framkommer att informanterna upplever ökade prestationskrav vid distansarbete. 
Denna känsla av ökade prestationskrav antas av informanterna ha sin grund i upplevelsen av 
förtroendet från arbetsgivaren. Enligt Felstead et al. (2003) skall förtroendet inte ses som en 
ersättning av den traditionella kontrollen, utan i stället som en kontroll i sig. Utifrån synen på 
förtroende som ett kontrollverktyg framstår informanternas upplevelse av ökade 
prestationskrav som en naturlig följd av det förtroende som arbetsgivaren ger arbetstagaren 
när det gäller att utföra arbetsuppgifterna i sitt hem.   
 
Vidare framkom att informanterna endast har en svag känsla av kontroll eller övervakning 
kopplat till sin arbetssituation vid distansarbete, men att de kan uppleva en känsla av 
utanförskap eller saknad av kollegor vid arbete i hemmet. Detta ska ses i ljuset av att 
informanternas arbetssituationer på den traditionella arbetsplatsen kontra vid distansarbete 
var tämligen lika utifrån vad som framkommit vid studien. Arbetsuppgifterna är desamma, 
redskapen för att utföra arbetet likaså. Den stora skillnaden blir som en följd av detta 
närvaron kontra avsaknaden av kollegor i arbetet och skillnaden blir därför mest påtaglig i 
denna upplevelse. Vi menar att övervakning och kontroll förekommer på alla arbetsplatser i 
någon utsträckning, och närvaron av kontroll blir genom detta inget unikt för distansarbetet. 
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Genom att individen upplever kontrollen oavsett var denne utför sina arbetsuppgifter blir den 
stora skillnaden i upplevelsen istället känslan av utanförskap, vilken genom detta blir 
starkaste och mest tydligt framträdande i informanternas upplevelse.   
 
I resultatet presenteras att öppna kalendrar uppfattas som en form av kontrollverktyg, trots att 
informanternas upplevelse var att detta inte är syftet med dem. Sett utifrån Foucaults teori är 
varken syftet med funktionen eller det faktum huruvida kontroll genomförs med hjälp av 
funktionen eller ej intressant för kontrollen av individen. Intressant blir istället att individen 
upplever detta som en form av övervakning och att denne är medveten om att övervakning är 
möjlig genom denna funktion. Genom att informanterna upplever öppna kalendrar som en 
form av kontrollverktyg samt är medvetna om att deras kalendrar är synliga för samtliga i 
företaget kommer individen att anta självövervakning som en naturlig del av sin 
arbetssituation. Vidare visar Felstead et al. (2003) att de öppna kalendrarna kan ses som ett 
kontrollskapande verktyg för att öka synligheten och därmed också kontrollen av 
arbetstagaren då denna inte längre fysiskt befinner sig på sin arbetsplats. Upplevelsen hos 
informanterna att syftet med kalendrarna inte är att kontrollera arbetstagaren blir genom detta 
mindre viktig än upplevelsen att dessa kalendrar ändock skapar en känsla av kontroll och 
övervakning hos informanterna. Loggningen av informanternas datatrafik kan vidare utifrån 
Foucaults teori ses som ett möjligt kontrollverktyg vilket får följden att självövervakningen 
hos individen ökar samt att detta resultat nås oavsett om denna övervakning utförs eller inte. 
 
Gällande datorn som kontrollverktyg ser vi denna som en möjlighet att spela sin roll utifrån 
synsättet att arbetet kan ses som ett dramaturgiskt drama. Genom kommunikationssystem och 
olika former av inloggningar kan informanterna visa sig aktiva för sina medspelare på 
scenen. Genom att vara inloggad tidigt eller under många timmar kan informanterna styra 
sina medspelares intryck av dem själva och genom detta också spela sin roll som det 
förväntas av dem. Som exempel på detta kan nämnas att den flitige loggar in tidigt, snabbt 
svarar på e-post samt ständigt är uppdaterad på händelser oberoende av att arbetet utförs i 
hemmet. Genom att använda sig av datorn som ett verktyg för intrycksstyrning vid 
distansarbete kan informanterna spela sina roller väl och på ett trovärdigt sätt, något som mer 
eller mindre medvetet görs av flera informanter i studien.  
 
Slutligen framkommer i resultatet att en av informanterna har upplevelsen av att hennes chef 
har större kontroll på vad hon utför vid distansarbete än vid kontoret. Liksom tidigare 
forskning påvisat (Allvin 2001,Felstead et al. 2003, Sewell och Wilkinsson 1992) kan vi 
genom detta se att när synligheten som kontrollskapande verktyg minskar eller försvinner, 
ersätts den med andra former av kontroll. Upplevelsen av ökad kontroll vid distansarbete kan 
tänkas grunda sig i att kontrollen får en annan skepnad och vidare att den kontroll som 
ersätter synligheten (vilken enbart är möjlig i sin ursprungliga form på den traditionella 
arbetsplatsen) är tydligare och mer påtaglig för individen. Den totala mängden kontroll 
behöver nödvändigtvis genom detta inte vara större för att det skall upplevs så av individen.  
Utifrån Foucaults teori om självövervakning hos individen är det inte intressant vilken typ av 
kontroll som utförs, i stället är det individens medvetenhet om att denne kan kontrolleras 
samt i vilken grad denne har en känsla av att vara övervakad som avgör effektiviteten i den 
övervakning och kontroll som utförs. Genom att informanten upplever sig mer kontrollerad 
vid distansarbetet kommer detta utifrån Foucaults teori att få konsekvensen att individens 
självövervakning gällande prestation är högre vid distansarbete än vid arbete utfört på den 
traditionella arbetsplasten.  
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Bemötandet av kontrollen   
Det framgår av resultatet att det upplevs viktigt av informanterna att bemöta det förtroende 
som arbetstagaren fått genom att distansarbeta. I bemötandet av detta förtroende anses det 
angeläget att framstå som tillgänglig och kontaktbar under många timmar under dagen, 
åtminstone under kontorstid. Det tycks som att informanterna är måna om att styra andras 
intryck av dem själva vid distansarbete i hög grad genom att vara kontaktbara under hela 
dagen, även då de formellt inte har arbetstid. Denna strategi ökar chansen att kollegor och 
chefer uppfattar arbetstagaren på just det sätt denne vill uppfattas, som tillgänglig och 
kontaktbar. Genom att ta avstamp i Goffmans teori blir denna strategi än mer tydlig utifrån 
informanternas utsago att de väljer om de ska svara utifrån vem som ringer och beroende på 
vilken relation de har till denne person. Om individen inte befinner sig i sin arbetstagarroll 
utan gör ett privat ärende under arbetstid och en kollega söker individen under just denna tid, 
finns risken att individen misslyckas i sitt framträdande, inte upplevs som trovärdig och 
därmed tappar sin mask om individen väljer att besvara samtalet. Det som kan orsaka att 
individen inte upplevs trovärdig i sin roll kan då vara att störningsmoment kan uppstå under 
framträdandet i form av exempelvis bakgrundsljud. Anmärkningsvärt är att flera av 
informanterna verkar ha utarbetade strategier för att motverka att detta sker samt motverka att 
det skapas en rollkonflikt som blir övermäktig individen. Genom att i förväg ha tänkt ut en 
orsak till att arbetstagaren inte befinner sig där denne förväntas vara vid distansarbete (läs i 
sitt hem) kan spelet ändå fortsätta och rollen kan spelas trovärdigt utifrån att denna förklaring 
godkänns av motspelaren. Vidare kan informanten i efterhand presentera en godtagbar 
förklaring till att denne inte kunde svara vid tillfället såsom att informanten tagit 
friskvårdtimme och genom detta inte kunde svara i telefonen.  
 
Tiden som kontrollfaktor är vidare intressant utifrån det dramaturgiska perspektivet. 
Informanterna uppger att tiden genom teknisk utrustning blir synlig för andra och att detta 
kan bidra till svårigheter eller möjligheter att spela sin roll trovärdigt. Intressant blir genom 
detta att scenen vid distansarbete definieras genom den funktion som för tillfället är gällande 
för individen, och dennes roll likaså, men att tydliggörandet av tiden för när detta drama 
iscensattes kan fungera som ett intrycksmedel gentemot kollegor. Om vi betraktar detta med 
hjälp av Goffmans teori kan vi utveckla definitionen av mötet. När mötet sker mellan två 
individer i realtid, antingen genom ett fysiskt möte eller genom ett möte via t.ex. telefon 
upplever informanterna att tiden inte blir lika viktig som intrycksmedel och rekvisita. När 
mötet istället sker genom e-postkontakt gäller inte samma ramar för det definierade mötet. 
Individerna möts vid e-postkontakt inte i realtid och därmed sker också den sociala 
interaktionen med viss tidsfördröjning. Definitionen av mötet menar vi kan då utsträckas till 
att även omfatta social interaktion med viss tidsfördröjning. 
 
Tekniken möjliggör också loggning som kontrollfaktor.  Det framkommer i resultatet att en 
av informanterna är medveten om den tekniska möjligheten att kontrollera vad denna gör 
under sin arbetstid. Informanten ser dock inte detta som ett problem, istället vänder hon det 
till något positiv och ser istället fördelarna med denna möjlighet. Genom dessa möjliga 
kontroller kan hon bevisa att hon lever upp till det förtroende som arbetsgivaren givit henne 
(genom distansarbetet). När samme informant senare under intervjun beskriver att loggningen 
kan kännas besvärande när hon gör avsteg från sina arbetsuppgifter kan detta belysas utifrån 
Goffmans teori. Med den dramaturgiska modellen som redskap kan vi tolka informantens 
berättelse som att det är svårt att spela rollen att vara en ansvarstagande och pålitlig 
arbetstagare när det kan avslöjas att rollinnehavaren inte alltid är det. Om arbetsgivaren 
skulle få vetskap om att informanten har gjort något som inte kan förknippas med rollen som 
arbetstagare skulle individen kunna tappa sin mask eller uppfattas som mindre 
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ansvarstagande. Det blir genom detta av särskild vikt att arbetsgivaren inte får vetskap om 
arbetstagarens små avvikelser från sina arbetsuppgifter. Om vi istället väljer att se 
informantens berättelse utifrån Foucaults teori om självövervakning visar det sig att känslan 
av att vara bevakad och kontrollerad ständigt är närvarande, och att denna känsla infinner sig 
starkt under de tillfällen då hon gör saker under arbetstid som inte kan kopplas till hennes 
arbetsroll. Informantens självövervakning tydliggörs i detta då hon berättar att tanken på att 
hennes avsteg skulle synas påverkar henne samt att hon gör en gradskillnad i vad som skulle 
vara att göra kraftiga avsteg från arbetsgivarens regler och policy (att titta på porrbilder) och 
vad som kan anses vara bagatellartade sådana (att titta på nätet efter lägenheter).   
 
Informanterna har också en stark känsla för vilka ageranden som är kompatibla med rollen 
som arbetstagare. Exempelvis uppger en av informanterna att det vore otänkbart att besöka 
IKEA under det som räknas som ordinarie arbetstid, men att detta är tänkbart under tid som 
kan uppges vara lunchtid. Avsteget från arbetsuppgifterna är därmed det samma, men 
arbetstagarens möjlighet att kunna fortsätta spela sin roll utan att IKEA framstår som ett 
störningsmoment och därmed bidrar till att rollen inte framstår som trovärdig, blir mindre om 
besöket sker under normal lunchtid.     
 
I resultatet framkommer att flera av informanterna strävar efter att leva upp till det förtroende 
som de getts och vidare att de bär på en känsla att de måste prestera och leverera resultat till 
sin arbetsgivare vid distansarbete. Utifrån informanternas berättelse menar vi att man kan se 
förtroende som ett starkt kontrollskapande verktyg. Att tillit och förtroende kan fungera som 
ett effektivt kontrollverktyg framkommer också av de resultat som Felstead et al. (2003) 
presenterar. Genom Foucaults teori om självövervakning blir det tydligt att informanternas 
självkontroll ökar då de upplever och bemöter förtroendet som en form av kontrollverktyg. 
Denna självövervakning blir också tydlig genom de beteenden och uppfattningar som 
framkommit vid intervjuerna gällande redovisningen av arbetstiden. Genom den självkontroll 
som informanterna uppvisar ser de till att inte riskera att någon del av den tid de har tagit upp 
inte är arbetstid. Vidare kan detta beteende ses utifrån Goffmans teori då informanterna 
uppger att �det ser bra ut� om de presterat för fler timmar än vad som har angetts som 
arbetstid. Genom att inte ange all den tid som läggs ner på arbetet som arbetstid kan 
informanten styra intrycket hos andra till att innefatta att de är effektiva arbetstagare som 
presterar bra under den tid de arbetat i sina hem. 
 
Resultatet visar också att förtroendet kan medföra svårigheter vid gränsdragningen mellan 
arbetstid och privattid vid distansarbete. Utifrån den dramaturgiska modellen kan detta 
belysas som att rollinnehavaren (informanten) berövas viss rekvisita i sitt framträdande på 
arbetets scen genom det fysiska avstånd som är mellan arbetstagaren och kollegorna. 
Informanten tappar genom detta avstånd möjlighet att genom ex. kroppsspråket visa att dagen 
är fullbokad och att informanten på grund av detta tvingas småspringa mellan olika 
arbetsuppgifter. När kroppsspråket inte blir synligt för motspelaren kan detta inte heller 
fungera som ett medel för intrycksstyrning i situationen. Som en följd av den minskade 
rekvisitan återkommer också tiden som en betydelsefull faktor vid distansarbete, detta då det 
framkommer att det kan upplevas vara lättare att säga nej till arbetsuppgifter om närvaron på 
arbetet varit tydlig för kollegor. Om informanten befunnit sig på kontoret från tidig morgon 
upplevs det av denne vara lättare att säga nej till arbetsuppgifter än vid det tillfällen då 
närvaron på arbetet inte är möjlig att mäta i fysisk närvarotid. Frånvaron av tiden som mått 
för kollegor att mäta informantens arbete medför genom detta problem med gränsdragningen 
mellan arbetstid och privattid då informanten vill framstå som aktiv och leva upp till rollen 
som ambitiös.  
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Resultatet visar att samtliga informanter uppger att de i viss mån har olika beteenden och 
vanor i sitt arbete beroende på var detta utförs. Med det dramaturgiska perspektivet som 
verktyg kan vi se att de beteenden som informanterna uppger att de kan ha i sitt hem, men 
inte på sin arbetsplats kan anses vara av sådan art att de inte är alltigenom kompatibla med 
rollen som arbetstagare. När arbetstagaren utför sitt arbete på den traditionella arbetsplatsen 
spelas arbetstagarrollen på scenen för arbetets drama med den rekvisita som hör till denna. 
När arbetet sedan avslutas går arbetstagaren till sitt hem, den bakre regionen för arbetet men 
samtidigt den främre för familjelivet, och kliver då in i rollen som privatperson. När 
arbetstagaren vid distansarbete befinner sig i sitt hem innehar denne en kombination av 
rollerna, dels rollen som arbetstagare och dels rollen som privatperson, vilken av dessa roller 
som spelas i ett visst ögonblick avgörs som vi tidigare nämnt då av funktionen i situationen.  
 
Att inneha dessa olika roller samt det faktum att individen befinner sig på två olika scener 
utifrån vilken roll som spelas för tillfället, skapar en flytande gräns för vilken rekvisita som 
kan användas. I resultatet framkommer att informanterna skiljer på vilken typ av klädsel som 
används vid dessa två olika arbetssituationer. Det visar sig att informanterna vid arbete utfört 
på den traditionella arbetsplatsen bär kläder av en mer strikt karaktär, medan de vid arbete i 
hemmet bär kläder som mer stämmer in på rollen som privatperson än rollen som 
arbetstagare. Detta kan, menar vi, tolkas som att den fysiska plats som utgör scenen har en 
större inverkan på valet av synlig rekvisita än definitionen av den rollkaraktär som skall 
spelas. Viktigt att ha i minnet är dock att individen vid distansarbete inte är fysiskt synlig för 
sina kollegor och att den fysiska rekvisitan (såsom kläder, make-up, hygien och smycken) 
därmed inte kan utgöra ett direkt intrycksmedel vid framträdandet, och som en följd av detta 
tycks sådan typ av rekvisita minska i betydelse för framgången vid framträdandet. Vid 
intervjuerna framkommer det dock att rekvisitan kan anta en annan typ av betydelse för 
framträdandet, en betydelse som mer fokuserar på rollinnehavarens möjlighet att agera 
snarare än motspelarens uppfattning av detta. Genom att ikläda sig den rekvisita som är 
förknippad med rollen som arbetstagare på den traditionella arbetsplasten kan informanten 
lättare kliva in i denna roll när arbetet utförs i hemmet. Rekvisitan blir genom detta inte ett 
intrycksmedel för andra, utan snarare ett hjälpmedel för individen att klargöra för sig själv 
vilket skådespel och vilken roll som ska spelas under dagen.  
 
Vidare visar resultatet av intervjuerna att informanternas möjlighet att snabbt och tämligen 
enkelt växla mellan rollen som arbetstagare och privatperson vid distansarbete kan medföra 
problem att avsluta arbetsdagen. När arbetet utförs på en plats som är fysiskt skild från 
hemmet blir växlingen mellan rollerna tydlig genom förflyttningen och genom Goffmans 
teori kan vi se detta som att scenerna för dessa två skådespel är åtskilda vid det traditionella 
arbetet. Vid distansarbetet försvåras gränsdragningen genom att scenen rent fysiskt är den 
samma för privat och arbetsrollen, vilket vi tidigare nämnt i texten, och detta möjliggör att 
arbetstagaren kan vandra in och ut ur arbetstagarrollen och därmed får svårigheter att avsluta 
sitt arbete.  
 
Avslutningsvis framkom i resultatet att flera av informanterna medvetet sänder ut signaler för 
att styra andra människors intryck av dem själva. Detta kan ses utifrån både Goffmans 
dramaturgiska modell och Foucaults tankar om panoptism. Att ständigt vara anträffbar på 
telefon eller att logga in tidigt på nätverket kan dels ses som en del i aktörens rollgestaltning 
som en ansvarsfull arbetstagare, dels ses som att individens självövervakning skapar detta 
beteende. Oavsett vilken av dessa teorier man väljer att belysa informanternas medvetna 
beteenden och strategier med, så framträder slutsatsen att individens beteende i sig återskapar 
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detta handlande, utifrån antingen Goffmans teori om rollövertagande eller Foucaults tankar 
om internalisering av normer. Produkten blir en individ som är effektiv och trogen sina 
arbetsuppgifter utan att denne ens upplever att detta är ett krav från arbetsgivarens sida.  
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Diskussion 
 
Syftet med vår studie har varit att belysa (i) hur människor som arbetar hemifrån upplever sin 
arbetssituation, (ii) om de upplever att deras arbete och prestationer kontrolleras/övervakas, 
samt (iii) hur dessa människor bemöter denna eventuella kontroll/övervakning. Resultatet och 
slutsatserna i denna uppsats skall ses i ljuset av att de är skapade utifrån informanternas egna 
upplevelser, och att vi utifrån detta erbjuder läsaren en möjlighet att få en förståelse och 
insikt i den distansarbetandes arbetssituation och möjliga upplevelser kopplade till denna.   
 
Under arbetet med denna studie har vi mött lika många ansikten på upplevelsen av 
distansarbete som antalet personer vi intervjuat. Även om informanternas berättelser många 
gånger varit kraftigt individuella har ändå vissa mönster framträtt i dessa.  
 
För att vi ska kunna studera övervakning och disciplinering av arbetstagaren i dennes 
distansarbete samt hur dessa arbetstagare bemöter detta, krävs det att vi sammanfogar den 
teori om självövervakning som Foucault utvecklat på makronivå med Goffmans 
dramaturgiska modell för att kunna studera socialt sampel på mikronivå.  
 
Foucault beskriver som vi tidigare nämnt att det finns ett antal krav som ska uppfyllas för att 
arbetskraften ska kunna disciplineras maximalt. Ett av dessa krav är att individen inordnas på 
en specifik plats som endast är avsedd för detta ändamål och genom detta är �sluten om sig 
själv�(2006:143). Foucault skriver vidare att varje individs enskilda plats möjliggör för 
ledningen att överblicka om en arbetstagare inte befinner sig på arbetsplatsen, samt har ett 
preventivt syfte att förhindra att arbetare försvinner utan arbetsgivarens kontroll. (ibid.) 
 
När arbetstagaren nu genom distansarbetet särskiljs från sin arbetsplats försvinner några av 
dessa möjligheter till disciplinering och övervakning för arbetsgivaren. Denne kan inte i varje 
stund övervaka var och ens beteende och ej heller mäta egenskaper och förtjänster i samma 
utsträckning som när arbetstagaren befinner sig på sin arbetsplats. Men den slutna miljön 
kanske inte behöver vara fysiskt definierad? Kan det vara så att Foucaults tankar om denna 
slutna miljö som förutsättning för maximal disciplinering nu kan ersättas av de tekniska 
artefakter vi är beroende av i vårt arbetsliv såsom datorer, Internetuppkoppling och 
mobiltelefoner? Vi väljer att tolka Foucaults teorier om denna slutna miljö i en vidare mening 
än bara som fysisk miljö. Vi menar att den slutna miljö Foucault förespråkar för maximal 
disciplinering kan ersättas av en fjättring vid tekniska artefakter såsom en ständig 
uppkoppling till företagets nätverk samt möjligheten och kravet på att ständigt vara 
kontaktbar. Om vi väljer att se detta som en sluten miljö trots att vi fritt kan röra oss i världen 
symboliserar själva sammanbindningen till våra arbetsredskap detta slutna rum, och 
disciplineringen kan då jämföras med en fast arbetsplats för individen trots att denne är fri att 
utföra sitt arbete på annan ort.  
 
Vid distansarbete kan vi se att den främre och bakre regionen möts i arbetstagarens hem. 
Hemmet är vid traditionellt arbete arbetstagarens bakre region, den plats där denne kan 
förbereda sig för sin arbetsdag, för sitt framträdande på scenen. Arbetsplatsen blir genom 
detta den främre regionen, den plats där skådespelet utspelar sig, där rollerna spelas och där 
aktörerna granskas av motspelare och publik. När en person distansarbetar förskjuts dessa 
gränser och hemmet blir på samma gång personens främre och bakre region, en slags gråzon 
som definieras mer av funktionen än av platsen som sådan. När en arbetstagare arbetar 
hemifrån och sitter med sin dator i sovrummet så är detta personens bakre region, men i och 
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med att personen har kontakt med sina arbetskamrater går denne in i rollen som arbetstagare 
och hemmet blir genom detta då den arena där han gör sitt framträdande, den främre 
regionen. Skillnaden mellan denna främre region och den traditionella främre regionen är att 
arbetstagaren inte gör sitt framträdande fullt ut, personen är begränsad genom att dennes 
rekvisita i fråga om utseende och klädval, gester samt statussymboler inte blir synliga för 
motaktörerna. Framträdandet blir i stället beroende av personens sätt att uttrycka sig genom 
text och tal samt genom de andra former av intrycksmedel som står till förfogande i 
situationen.   
 
Utifrån denna studie kan vi se att informanterna upplever att distansarbetet medför en 
svårighet för individen att renodla sin roll som arbetstagare och som familjemedlem när 
arbetet utförs i hemmet. Vid distansarbetet ser individen sig själv som båda dessa rollgestalter 
och detta kan, sett utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv, medföra problem att spela 
dessa roller trovärdigt. Vidare upplever personerna som deltagit i studien att de själva måste 
finna ramar för när och hur gränsen mellan arbetsliv och privatliv skall ska dras. Möjligheten 
att distansarbeta upplevs till största delen som en ökad möjlighet att kombinera familjelivet 
med arbetslivet, men också utifrån detta som en ökad svårighet gällande gränsdragningen. 
Utifrån intervjuerna har vi vidare sett att arbetsliv och privatliv tenderar att flyta samman vid 
distansarbete. Vi menar att det kan vara mer tydligt att definiera gränsdragningen mellan 
dessa två som privattid och arbetstid istället för privatliv och arbetsliv, detta då det 
omgivande sociala livet ofta är konstant vid arbete i hemmet oavsett om individen utför sitt 
arbete eller är ledig. Det är då endast innehållet i tiden som avgör om individens tid skall 
läggas på familjen eller arbetet.   
 
Goffman beskriver begreppet intrycksstyrning som de metoder vi använder oss av för att 
styra våra motspelares och vår publiks bild av vår person. När vi distansarbetar tappar vi 
många möjligheter till detta genom att vi inte möter våra motspelare rent fysiskt. Ingen ser 
genom detta om jag är den flitige som alltid finns på plats först och går hem sist eller om jag 
är kvick och alert i mina rörelser eller om jag alltid har ett leende på läpparna och lämnar 
trevliga kommentarer när jag passerar en kollega. Genom att jag begränsas i denna möjlighet 
att styra andra människors intryck av mig är det troligt att jag kommer att använda de få 
möjligheter som finns till detta i högre grad, detta då det enligt det dramaturgiska 
perspektivet är viktigt för oss att verka trovärdiga i vår roll. Rösten blir genom detta ett starkt 
intrycksmedel vid distansarbete då kontakten med kollegor och chefer ofta sker via telefon. 
Vid interaktion med andra människor genom e-post tappar man också möjligheten till 
intrycksstyrning via rösten och det blir istället den text som produceras som styr min 
motspelares intryck av mig. De ord jag använder mig av och vilken form mitt språk har i 
skriven text kommer att tjäna som intrycksmedel, men även hur snabbt jag svarar på frågor 
via e-post kommer att sända signaler om min person.  
 
Den bild som genom intrycksstyrning förmedlas till andra människor kan antas komma att 
påverka deras bild av huruvida en person behöver kontrolleras eller inte. En människa som 
uppfattas som flitig och alert kommer troligen inte att upplevas vara i lika stort behov av 
övervakning som den person som uppfattas som lat och undanglidande. De intryck en person 
lyckas leverera till andra kommer genom detta troligen att påverka graden av kontroll andra 
genomför mot denne. Genom att personen är medveten om att kontrollen är möjlig kommer 
denne vidare att verka självövervakande i enlighet med Foucaults teori om panoptismen och 
han/hon kommer genom detta inte heller att vara beroende av en extern kontrollfunktion för 
att utföra de uppgifter som ingår i dennes arbete. Makten blir genom detta fullkomlig och 
kontrollfunktionen blir genom detta permanent och dubbelverkande.  
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Informanterna har en känsla av kontroll och övervakning kopplat till arbetssituationen vid 
distansarbete, men denna upplevelse är inte framträdande. Utifrån Foucaults teori om 
panoptismen och de följder övervakningen medför i form av självövervakande individer och 
en normalisering av kontrollen i kombination med individernas berättelse om den kontroll 
som de vet är möjlig drar vi slutsatsen att informanternas känsla av övervakning och kontroll 
är internaliserad i deras tankemönster och genom detta inte tydlig för dem själva, snarare än 
att kontrollen inte existerar i deras medvetande. Genom att informanterna vet att de kan 
övervakas kommer de utifrån Foucaults teori troligen att övervaka sig själva, och genom att 
övervaka sig själva utföra ett bra jobb så att övervakningen av dem inte krävs för att de ska 
prestera. Vidare kommer denna självkontroll utifrån det dramaturgiska perspektivet att få 
följden att arbetstagaren spelar rollen av en arbetstagare som är att lita på, och denna roll 
kommer att påverka både andra människors bild av denne person och dennes 
självuppfattning. Detta leder så slutligen till att bilden av en flitig och pålitlig medarbetare 
internaliseras i individens självbild, och genom detta påverkar denne själv att bli den roll 
han/hon spelar.  
 
Närvaron av kontroll visar sig i denna studie främst vara tydlig för informanterna utifrån den 
tekniska möjligheten att utföra övervakning samt förtroendet som kontrollskapande verktyg. 
Redskap som framhölls som tydliga kontrollverktyg var mobiltelefon och dator. Gällande 
kontroll via datorn som arbetsredskap kan vi vidare dra slutsatsen att de verktyg i form av 
olika dataprogram som skapats för att underlätta kommunikationen med kollegor och chefer 
vid såväl distansarbete som vid arbete förlagt till kontoret, snarare upplevs som ett 
kontrollverktyg än ett hjälpmedel vid arbete utfört i hemmet. Förtroendet som arbetstagaren 
har fått att distansarbeta utgjorde vidare ett starkt medel för kontroll. Informanterna var måna 
om att bemöta detta förtroende genom att visa att de är pålitliga och leverera resultat till sin 
arbetsgivare. Ingen av informanterna angav att de kände sig misstrodda av arbetskamrater när 
de jobbade från sitt hem eller att de själva misstrodde kollegor som distansarbetade. Detta 
kan tolkas som att upplevelsen av horisontell kontroll vid distansarbete är betydligt mindre än 
upplevelsen av den vertikala kontrollen hos informanterna i denna studie. Vidare kan vi se att 
informantens upplevelse av att det finns en kontroll närvarande vid distansarbetet i enlighet 
med Foucaults teori kommer att få konsekvensen att individen blir självövervakande och att 
förtroendet genom detta blir ett starkt kontrollskapande verktyg för att skapa 
självövervakande arbetstagare.  
 
Något som framkom vid studien var att tiden fått en ny dimension som kontrollverktyg vid 
distansarbete i kombination med de tekniska artefakterna. Genom att tiden blir synlig på ett 
nytt vis skapar detta också en möjlighet att kontrollera när arbetstagaren varit aktiv i sitt 
arbete förutom den traditionella möjligheten att utifrån prestationen se om denne har varit 
aktiv. Vidare visade det sig i studien att tiden utgör ett starkt redskap vid intrycksstyrning.  
 
För att bemöta den upplevda kontrollen framträder det i studien några mer eller mindre 
medvetna strategier och handlingsmönster hos de intervjuade. Bland dessa framstår 
intrycksstyrning som den vanligast förekommande, men också som den mest medvetna och 
uttalade strategin. Genom röstläget vid telefonsamtal, inloggningstid på nätverket och den 
prestation som arbetstagaren kan uppvisa efter arbete i hemmet används intrycksstyrning som 
ett medel för att nå målet att framstå som en god arbetstagare. Intrycksstyrningen får genom 
det fysiska avståndet till den som är målet för detta också en ny dimension genom tekniken i 
kombination med tiden.  När en social interaktion sker via e-post kan individen se vid vilken 
tid detta meddelande skickades, hur lång tid den andre parten tar på sig innan denne öppnar 
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meddelandet samt när svaret skickats. Tiden för dessa aktiviteter blir då synlig och genom 
detta kan tiden utgöra ett viktigt verktyg för intrycksstyrning vid arbete på distans.     

Slutligen kan vi se att det idag saknas forskning inom området �upplevelsen och bemötandet 
av kontroll vid distansarbete� utifrån ett genusperspektiv. Vi anser att detta vore en intressant 
vinkling, dels utifrån det stora intresset som idag kretsar kring genusforskning, dels utifrån 
den stora förändring som det ökande distansarbetet innebär både ur ett samhällsperspektiv 
och ur ett individperspektiv. Intressant vore att studera upplevelsen av kontrollen utifrån kön 
som tolkningsgrund samt sträva efter att besvara frågan om kvinnor och män bemöter den 
upplevda kontrollen och övervakningen på samma eller skilda vis. Vidare kan vi se att det 
skulle vara intressant att i en annan studie jämföra privat- med myndighetsanställda utifrån 
upplevelsen och bemötandet av kontrollen. Under intervjuerna har vi fått känslan av att de 
informanter som arbetar inom myndigheter rättfärdigar möjligheten att kontrolleras genom att 
påpeka att de arbetar på en offentlig myndighet. Rättfärdigandet av kontrollen har för oss 
framstått som en följd av att informanterna arbetar för skattebetalarnas pengar och omfattas 
av offentlighetsprincipen.  
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