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Sammanfattning 
 

Komplexa samhällsutmaningar såsom digitalisering och teknisk utveckling påver-
kar behovet av att finna nya snabbare lösningar. Covid-19-pandemin som har fram-
kallat en hastig omställning från kontors- till distansarbete har förändrat vår roll till 
mer flexibla arbetstagare. Landsbygdskommuners svårighet att attrahera och be-
hålla kompetens är beroende av hur väl vi lyckas att implementera dessa flexibla 
arbetssätt. Landskapet är svårnavigerat. Detta ställer krav på ny aktuell kunskap om 
lärprocesser så att offentlig sektor framledes lyckas att navigera i dessa mångstri-
diga arbetslandskap. 

Studien fokuserar på lärande och den process av förändring som uppkommer i en 
snabb övergång från kontors- till distansarbete orsakat av en pandemi. Kunskap om 
detta är viktig så att offentlig sektor och andra verksamheter kan hantera liknande 
situationer och öka sin motståndskraft för framtida kriser. Syftet är att undersöka 
och skapa förståelse för hur ledare och strateger inom offentlig verksamhet upple-
ver det lärande och den förändring som uppkommer i en snabb övergång från kon-
tor- till distansarbete. Studien tar sin utgångspunkt i kvalitativ forskningsmetod och 
genom semistrukturerade intervjuer har mönster av transformativt lärande identifie-
rats samt utmaningar och möjligheter som uppstår i denna situation. 

Det som utskiljer denna studie från tidigare identifierad forskning är att ett transfor-
mativt lärandeperspektiv har applicerats på den lärprocess som uppstår i över-
gången från kontors- till distansarbete inom en offentlig verksamhet.  

Resultatet bekräftar att det förekommer ett transformativt lärande under en snabb 
övergång från kontor till distansarbete. Denna studie bekräftar också att teori om 
transformativt lärande kan tillämpas på en situation såsom en snabb övergång till 
distansarbete medför och det ger värdefulla insikter i hur framtida kriser kan hante-
ras och pareras.  

 

Nyckelord 
Mezirow, distansarbete, hemarbete, arbete hemifrån, digitalisering, offentlig sektor 
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Title: “Zero to hundred”  
Transformative learning in public sector 
 

Abstract 
Complex societal challenges such as digitalization and technological development 
affects the need to find new, faster solutions. The Covid-19 pandemic, which has 
provoked a rapid shift from office- to telework, has changed our role to more flexi-
ble workers. The difficulty for rural municipalities in attracting and retaining com-
petence, depends on how well we succeed in implementing these flexible working 
methods. The landscape is difficult to navigate in. This demands on new current 
knowledge about learning processes so that public sector in the future succeed in 
navigating in these diverse work landscapes. 

The study focuses on the learning process and the changes that occurs in a transi-
tion from office to telework caused by a pandemic. Knowledge of this is important 
so that the public sector can handle similar situations and increase their resilience 
to future crises. The purpose is to investigate and create an understanding of how 
leaders and strategists in public sector experience the learning process and the 
changes that arises in a rapid transition from office- to telework. The study is based 
on a qualitative research method and through semi-structured interviews, patterns 
of transformative learning have been identified, as well as challenges and opportu-
nities that appears in this situation. 

What distinguishes this study from previously research is that a transformative 
learning perspective has been applied to the learning process in the transition from 
office to telework in a public sector. 

The results confirm that there is a transformative learning during a transition from 
office- to telework. This study also confirms that theory of transformative learning 
can be applied to a situation such as a rapid transition to telework and it provides 
valuable insights into how future crises can be handled and parried. 

 

Keywords 
Mezirow, distance work, remote work, tele work, digitalization,  
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1 Inledning 

Komplexa samhällsutmaningar som klimatförändringar, globalisering, teknisk utveckling och 
demografiska förändringar ställer allt högre krav. Offentlig sektor behöver förbättra sin för-
måga att transformera sig för att öka sin konkurrenskraft det vill säga att genomgripande för-
ändra sin verksamhet för att möta kraven. Det kan innebära att införa smarta arbetssätt, att till-
föra nya tjänster eller kompetenser som påverkar hur arbeten organiseras (Rise, 2022).  

Inte minst covid-19-pandemin har lett till stora samhällseffekter såsom en snabb omställning 
från kontors- till distansarbete med allt vad det har inneburit. Flexibilitet i arbete är förvisso 
ingen ny trend men aldrig tidigare har en så omfattande omställning gjorts på så kort tid (Gill-
berg, 2022). En framtidsspaning från Upwork (2022) spår att år 2028 kommer 73 % av alla 
verksamheter att arbeta på distans. Detta talar för att distansarbeten inte kommer att försvinna 
efter pandemin utan snarare kommer det att fortsätta öka.  

Pandemin har i sin tur bidragit till att vi lever ett mer digitalt liv i ett mer digitalt samhälle 
(Tillväxtverket 2020). Det förändrar våra sociala interaktioner och påverkar våra val av aktivi-
teter. Befolkningen studerar, handlar, umgås, socialiserar och arbetar digitalt, vilket innebär 
att platsens betydelse får än minde betydelse (Tillväxtverket 2020). Detta påverkar hur arbets-
tagare resonerar och beslutar i val av bostadsort eller på vilken ort entreprenörer väljer att eta-
blera sina företag. Idag bor hela 85 % av befolkningen i tätorter och endast 15 % av på lands-
bygden. Städer erbjuder mer gynnsamma miljöer och kunskapsintensiva verksamheter (Till-
växtverket 2020). Det är således avgörande för landsbygdskommuner hur väl offentlig sektor 
lyckas med att implementera flexibla arbetssätt som kan attrahera och bibehålla kompetenser 
(Wikström & Martin, 2012). Framöver efterfrågas skräddarsydda och kombinerade arbetssätt 
som kan möta framtidens arbetstagares önskemål och behov (Chafi et al., 2022). 

Landsbygden har särskilt stora utmaningar (Tillväxtverket 2020). Ett exempel är stora avstånd 
som försvårar sannolikheten att kunna attrahera och behålla kompetens. Ett annat exempel är 
den ökande demografiska ojämnvikt med en åldrande befolkning som påverkar utbudet av ar-
betstillfällen från både offentliga och privata aktörer. Urbanisering innebär att befolkningen i 
arbetsför ålder flyttar till de större städerna. Tillväxtverket (2020) beskriver att Sverige befin-
ner sig i en transformerande samhällsutveckling och det anges främst bero på att digitali-
seringen nu når allt djupare in i alla beståndsdelar av allt levande liv. Denna strukturomvand-
ling för med sig en stor osäkerhet i samhället och för individen samtidigt som offentlig sektor 
är beroende av medarbetarnas förmåga att kunna fortsätta som vanligt trots motgångar som de 
stöter på (Fäldt, 2010). Fler arbetstagare har mer eller mindre tvingats in i nya arbetssätt på 
grund av en snabb övergång till distansarbete under pandemin och detta kan ge upphov till ett 



 

8 

 

specifikt lärande. För att lyckas att navigera i nya och snåriga arbetslandskap behövs mer kun-
skap om de lärprocesser som sker vid en snabb förändring.  

 

1.1 Problemformulering 
 

Studien utgår från en landsbygdskommun i södra Sverige och fokuserar på förståelse för hur 
ledare och strateger inom offentlig sektor upplever och hanterar distansarbete i en tid av snabb 
förändring såsom en pandemi medför, samt vilka utmaningar och möjligheter de identifierar. 

En snabb övergång till distansarbete kan liknas vid en kris eller desorientering och här uppstår 
möjligheten att lära sig något transformativt. En sådan situation är ingen vanlig förekom-
mande situation och medför att det finns behov av aktuell forskning utifrån dessa nya förut-
sättningar.  

Kunskap om denna lärprocess ger lärdomar och verktyg om hur förloppet påverkar människan 
så att framtida utmaningar såsom en kris eller dilemma kan stärka ledarskapet, medarbetaren 
och organisationen (Mezirow, 2006). Studien fokuserar därför på hur ledare och strateger 
upplever lärandet i en tid av snabb förändring. 

 

1.2 Syfte och forskningsfråga 
 

Syftet är att undersöka och skapa förståelse för hur ledare och strateger inom offentlig verk-
samhet upplever det lärande och den förändring som uppkommer i en snabb övergång från 
kontor- till distansarbete. Kunskap om hur offentlig sektor kan hantera liknande arbetssätt kan 
stärka både medarbetare och ledare och det bidrar till ökad motståndskraft vid framtida kriser. 

 

Forskningsfrågor 

1. Hur upplever och hanterar ledare och strateger inom offentlig verksamhet det lärande 
och den förändring som uppkommer i en snabb övergång från kontor till distansar-
bete? 

2. Vilka utmaningar och möjligheter identifierar ledare och strateger i en snabb övergång 
från kontor till distansarbete? 
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1.3 Avgränsningar 
 

Studien är definierad till att endast innefatta ledare och strateger i offentlig verksamhet i en 
kommun i Sverige, som i olika omfattning har arbetat på distans hemifrån på grund av covid-
19-pandemin. Studien fokuserar inte på medarbetare i alla positioner. Avgränsning har gjorts 
geografiskt till att inbegripa en landsbygdskommun i södra Sverige och är således inte repre-
sentativt för alla offentliga verksamheter. Studien förväntas dock vara ett viktigt bidrag ge-
nom att ge exempel på hur strateger och ledare inom en verksamhet upplever och hanterar de 
undersökta frågeställningarna. Studien fokuserar inte heller på kön eller vilken åldersgrupp 
respondenterna tillhör.  

 

1.4 Disposition 
 

Uppsatsens följande kapitel består av Tidigare forskning, som ger en bild över vilket fält 
denna studie spänner över såsom distansarbetets flexibilitet, arbetstillfredsställelse, gränsdrag-
ningar och ledarskap. Därefter följer Teori anger det teoretiska angreppssättet transformativt 
lärande. Metod beskriver studiens tillvägagångsätt för urval, insamling och bearbetning av 
data. I avsnittet Resultat presenteras nyckelfaktorer och mönster som framkommer av empi-
rin. I Resultatdiskussion avhandlas studiens resultat och knyter an till tidigare forskning. Av-
slutningsvis under avsnitt Slutsats besvaras forskningsfrågorna utifrån studiens frågeställ-
ningar samt här redogörs för studiens implikationer och ger förslag på vidare forskning. 

 

  



 

10 

 

2 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning för att ge en bild över vilket fält denna studie spänner över 
och vad den kommer att bidra till (Alvehus, 2019). Databaser såsom OneSearch, Google 
Scholar och Supersök har använts. I sökningen användes söktermerna: "Work from home" 
OR "Distance work" OR “Tele work” AND ”Transformative” OR ”Transformative learning”. 
De avgränsningar som utfördes var: “peer-review” samt årtal:  ”2016–2022”. Det har även in-
kluderats betydelsefulla artiklar utifrån snowball sampling som innebär att en rapport leder 
vidare till en annan via referenslistan (Everitt & Skrondal, 2010). 

 

2.1 Distansarbete och flexibilitet 
Det finns förväntningar på en expansion av distansarbete efter pandemin och därför är det 
högst relevant att bidra till ökad kunskap inom detta område (Bjursell, et al., 2021).  Bjursell 
et al. (2021) har aggregerat tidigare forskning om distansarbete. Genom att förena litteraturö-
versikter från flera discipliner belyser de vilka slutsatser som kan dras om distansarbete. Där 
synliggörs och beskrivs fördelar såsom att distansarbete ger flexibilitet och hög grad autonomi 
(Hornung & Glaser, 2009). När mindre tid läggs på pendling ger det mer tid för egna aktivite-
ter vilket upplevs som gynnsamt. Distansarbetaren ges en mer arbetsrelaterad kontroll och 
därmed större möjlighet att hantera balans mellan arbete och familj eller hemmiljö. De upple-
ver mindre stress, större arbetstillfredsställelse och mer välbefinnande än de som arbetar på 
kontor (Anderson et al., 2015). Bjursell et al. (2021) hittar också mönster av organisatoriska 
fördelar som ökad produktivitet och en förhöjd arbetsmoral (Harker & MacDonnell, 2012). 
Vidare visas utmaningar vid distansarbete som social och professionell isolering eftersom det 
kan ge mindre inflytande och delaktighet än på kontoret (Mann & Holdsworth, 2003). Dessa 
negativa delar kan ge sig i uttryck av oro, skuld och irritation. Hemmiljö kan ge mindre till-
träde till insyn i organisationen och i vissa ekonomiska frågor som kan upplevas som begrän-
sande. Balans mellan arbete och familj eller hemmamiljön beskrivs som en fördel men kan 
också vara påfrestande beroende på situationen hemma. Andra utmaningar med att arbeta 
hemma beskrivs i forskning vara relaterat till avsaknad av kontroll över hälsa och säkerhet 
(Harringston & Walker, 2004). Bjursell et al. (2021) pekar på att denna granskning visar på 
stor brist på forskning om livslångt lärande inom distansarbete. Forskning om distansarbete 
och lärande kan bidra till ett mer hållbart arbetsliv. 

I en annan utredning distribuerades en enkät inom olika verksamheter (bank, finans, handel) 
som genererade svar från 888 individer varav 161 personer var chefer och 34 personer 
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skyddsombud (Berglund et al., 2021). Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av indi-
viders distansarbete till följd av covid-19. Resultatet från enkäten indikerar att de anställda 
över lag upplever ett bättre arbetstempo, mer inflytande över sitt arbete och är med tillfreds 
med sitt arbete när de arbetar på distans. Andra värden som enligt enkäten hade ökat under 
pandemin var upplevelsen av socialt stöd från chefer samt en bättre balans mellan arbete och 
privatliv. Nivån på utmattning var lägre än innan pandemin men är i själva verket något posi-
tivt och relateras till att de anställda upplevde bättre arbetsprestation vid distansarbete hemi-
från. Studien ingår i en större studie som förväntas utkomma 2023 och som har som syfte att 
undersöka hur anställdas organisatoriska och sociala arbetsmiljö och mentala välbefinnande 
ser ut medan de arbetar hemifrån under pandemin (Berglund et al., 2021). 

Chafi et al. (2022) utförde en kvalitativ studie med 53 respondenter för att identifiera upple-
velser av utmaningar och behov inom distansarbete. Resultatet framhåller fördelar såsom 
ökad flexibilitet och autonomi samt att ha rätt balans i arbetslivet. Utmaningar som framkom 
indikeras vara av social karaktär om upplevelser av utanförskap och isolering. En slutsats är 
att epoken av ”ett sätt som passar alla” är förbi. Nu efterfrågas skräddarsydda och kombine-
rade mönster för att möta framtidens arbetstagares önskemål och behov. Hybridarbete visade 
sig vara det bästa alternativet enligt undersökningen. Chafi et al. (2022) beskriver framtidens 
kontor som en plats till att fylla ett tomrum, en plats att odla relationer på och som en kreativ 
arena för samarbete dit vi kommer för att fylla på social energi. Studien föreslår ett antal re-
kommendationer till verksamheter. Chafi et al. (2022) behovet av att ta fram nya riktlinjer 
som överväger både sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter. Både medarbetare och ledare 
behöver utveckla nya färdigheter och kompetenser som passar i detta landskap för att hitta 
vägar för ett hållbart arbete (Chafi et al., 2022). 

En annan studie undersöker distansarbetet i Sverige mellan år 2005 och 2012 (Vilhelmson & 
Tulin, 2016). Mikrodata från olika svenska undersökningar jämförs och resulterar i slutsatsen 
att distansarbete har blivit som en rutin för över 20 % av samtliga tjänstgörande och det tolkas 
bero på karaktären av arbete, teknikens möjligheter med flexibilitet, chefers förtroende och 
önskan om balans mellan arbete och privatliv. Det framkommer också att distansarbete är 
vanligast vid fasta anställningar och ligger inom sektorer för avancerade tjänster (Vilhelmson 
& Tulin, 2016).  

Ytterligare en studie diskuterar och utreder begreppet ”Flexibilisering” (Arman et al., 2019). 
Det handlar om arbetsgivarkontrollerad flexibilitet i scheman som styrs och sätts utefter efter-
frågan på företagets tjänster. 60 kvalitativa intervjuer utfördes inom handel. Resultatet visar 
att flexibilisering minskar möjligheter för ansikte mot ansikte-möten och kommunikation 
emellan medarbetare eftersom arbetsgivare friställer medarbetarna när efterfrågan är låg, vil-
ket försvårar branschers förmåga att bygga upp en kollektiv röst och handling för sina medar-
betare. Författarnas bidrag är rekommendationen att uppmärksamma bildandet av en kollektiv 
identitet som en förutsättning för att behålla medarbetarnas engagemang (Arman et al., 2019). 
Studien visar på vikten av att stärka en kollektiv identitet för att behålla medarbetarnas enga-
gemang och aktion.  
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2.2 Distansarbete och arbetstillfredsställelse 
Brunelle och Fortin (2021) har undersökt samband mellan distansarbete och arbetstillfreds-
ställelse via ett webbaserat frågeformulär som mynnade ut i 448 respondenter uppdelat på 237 
kontorsanställda och 211 distansarbetande. Resultatet indikerade att distansarbetare upplevde 
mer tillfredställelse utifrån samtliga tre grundläggande psykologiska behov såsom autonomi, 
kompetens och samhörighet. Distansarbetarna var mer nöjda med sina arbeten än kontorsan-
ställda. Distansarbete förstärker autonomin inom flera aspekter eftersom arbetstagaren kan 
planera, organisera och genomföra arbetet utan direkt övervakning från chef eller andra kolle-
gor. Med en ökad flexibilitet ges distansarbete en omväxling i tid och plats för när och hur ar-
betet kan utföras. När arbetet dessutom kan utföras grundligt och en person känner att den 
klarar av de mest svåra uppgifterna stärks dennes kompetens. En annan aspekt är samhörighet 
som innebär att vara sammankopplad och stöttad i arbetet samtidigt som känslan infinns till 
att bidra till något större. Studien framhäver att organisationer som tampas med att attrahera 
och behålla kompetens kan använda distansarbete som en strategi för att fånga och behålla 
nya medarbetare. Enligt studien bidrar distansarbete till en större arbetstillfredsställelse ef-
tersom det främjar arbetarnas känsla av självständighet. Brunelle och Fortin (2021) understry-
ker att trots att det finns forskning om distansarbete sedan ett decennium tillbaka så saknas det 
forskning för hur distansarbete påverkar anställdas upplevelser av arbetstillfredsställelse. 

Även Moens et al. (2021) konstaterar i en studie att distansarbete bidrar till högre arbetstill-
fredsställelse. Undersökningen gjordes bland flamländska arbetare genom att de fick svara på 
frågor om upplevelser av distansarbetet genom en omfattande enkät. Många positiva egen-
skaper som ökad effektivitet i arbetet och bättre balans mellan arbete och privatliv identifiera-
des. Även potentiella negativa effekter synliggjordes som respondenterna framhävde. Främst 
handlade om avsaknad av befordringsmöjligheter och arbetsrelationer (Moens et al., 2021). 

 

2.3 Distansarbete och gränsdragningar 
Stora förändringar inom arbetslivet såsom ett ökande distansarbete utmanar gränser mellan 
arbete och privatliv. En undersökning gjord av Mellner et al. (2014) bestod av datainsamling 
från 1238 heltidsanställda på ett svenskt telekomföretag med flexibelt arbete. Syftet var att 
undersöka de anställdas gränshantering och gränskontroll, balans mellan arbete och privatliv. 
Slutsatsen blev att de anställdas upplevda gränskontroll var avgörande för upplevelsen av ba-
lans mellan arbete och privatliv. Vidare framkom att självreglering är en avgörande kompo-
nent inom flexibelt arbete, samt att arbetsgivaren spelar stor roll i de anställdas liv genom att 
de kan bidra till förståelse och kunskap om gränser (Mellner et al., 2014). Ledare och chefer 
kan möjliggöra gränskontroll genom att arbeta med främjande stöd för mångfald för en mer 
hälsosam organisation. Genom att låta arbetstagarna arbeta förebyggande med att forma 
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gränskontroll bidrar det till karriäreffektivitet. Människor blir i mindre utsträckning utbrända 
och det blir lättare att skapa ett liv både inom och utanför sitt arbete (Kossek, 2016). Hög 
gränskontroll ligger i korrelation med god balans mellan arbete och privatliv visar även tidi-
gare studier (Kossek et al., 2012). Detta är något som även Matthews et al. (2014) och Allvin 
et al. (2013) bekräftar.  

Kossek (2016) undersöker fem trender som påverkar gränsdragningar i ett flexibelt arbetsliv. 
Gränslöshet, arbetstagaren påverkas av att ideligen vara uppkopplade och tillgängliga. An-
passning; olika flexibilitetsalternativ ger större möjligheter påverka sin arbetstid. Psykologisk 
kontroll; arbetstagaren känner inte automatiskt att de påtagligt styr sin arbetstid bara för att 
chefen uttalar det. Uppsplittring av arbetstid; ökad användning av kommunikationsteknologi 
gör det svårare att växla mellan arbete och privatliv. Mångfald och inkludering; fler antal an-
ställda ger större mångfald. När andra aspekter styr individens behov, till exempel när arbets-
tagares familj befinner sig i en annan tidszon kan de behöva använda arbetstid för att ha kon-
takt med varandra. Eller när en arbetstagare har en partner som arbetar i en annan tidzon kan 
det innebära en önskan av att arbeta andra arbetstider än de vanliga tiderna 7–16. Kossek 
(2016) betonar även att olika gränsdragningsstilar kan ge fördelaktigt resultat på distansarbete 
för att avgränsa arbetet från sitt privatliv. Kossek (2016) beskriver de fysiska gränsdragning-
arna som att inte läsa arbetsmejl på semestern, de psykologiska som innebär att kunna koppla 
av efter arbetstid samt de känslomässiga som omfattar att skilja på känslor om de är upp-
komma från en dålig dag på jobbet och påverkar humöret resten av dagen. Om eller när med-
arbetare förstår och effektivt kan hantera gränsdragningar leder det till mindre konflikter, 
minskad stress och att det kan förbättra individernas mentala och fysiska hälsa. Samtidigt som 
det gynnar organisationen att ha kunskap om detta då det visat sig kan leda till högre attrakt-
ionskraft, färre personalomsättningar och även minskade kostnader för sjukvård (Kossek, 
2012).  

Kossek et al. (2012) utförde fältförsök med 867 arbetare inom IT-branschen för att undersöka 
om välbefinnandet ökade i takt med att medarbetarnas kontroll över sin arbetstid också ökade. 
Studien visar att införandet av flexibla arbetssätt och stödprocesser kan främja anställdas väl-
befinnande. Flexibla arbetssätt innefattar självbestämmande, kontroll över arbetstid och för-
måga att sätta upp egna gränser. 

 

2.4 Distansarbete och ledarskap 
Dandalt (2021) intervjuade 41 chefer för att undersöka ledares beteenden under nedstäng-
ningen orsakad av pandemin. Studien visar att chefer associerar distansarbete med både posi-
tiva och negativa effekter. De positiva innebär faktorer såsom förbättrad balans mellan privat-
liv och arbetsliv och de negativa innehåller element av isolering och ensamhet. Externa fak-
torer stör ledarskapet mer än rollprestationen i sig. Rekommendationen utgörs således av att 
forskare och utövare bör ha i beaktning att det existerar icke-arbetsrelaterade faktorer inom 
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ledning på distans som kan störa. Vilket även bekräftar att ledare nu förtiden behöver tänka 
om angående sina roller eftersom pandemin har drivit dem att nästan uteslutande leda från 
hemmet (Dandalt, 2021). 

Flexibla arbetssätt och geografisk spridning på arbetsplatsen kräver något helt annat av med-
arbetare och chefer än traditionell hierarkisk styrning (Nordengren & Olsen, 2006). Konse-
kvenser som ledare behöver förhålla sig till är att medarbetarna kan befinna sig på allt fler 
olika placeringar, till följd av distansarbetet. Kommunikation behöver fungera emellan dem 
oavsett vart alla befinner sig. Nordengren och Olsen (2006) betonar att det finns de som me-
nar att man behöver träffas fysiskt för att kunna vara kreativa och för att kunna bygga på 
varandras idéer och för att nå synergier. Vidare hävdar de att det inte gör någon skillnad för 
kreativiteten att agera på distans. Det går lika bra att ta del av varandras idéer och bygga på 
med sina egna tankar via distansarbete även att man inte sitter tillsammans (Nordengren & 
Olsen, 2006). Som ledare går det att implementera arbetssätt som till exempel att uppmana 
medarbetarna att fånga upp idéerna när de uppkommer och delge de andra vid ett senare till-
fälle det ger dessutom extra kraft åt kreativiteten eftersom processen kan pågå dygnet runt. En 
del får sina idéer i huvudet när de tränar på gym och för andra dyker idéerna upp när de ska gå 
och lägga sig för natten. Är man ovan vid detta upplägg kan det låta komplicerat men (Nor-
dengren & Olsen, 2006) poängterar att det är precis tvärtom, att denna typ av kreativitetspro-
cess faktiskt gynnar. 

Brunelle och Fortin (2021) som undersökte samband mellan distansarbete och arbetstillfreds-
ställelse under rubriken Distansarbete och arbetstillfredsställelse ovan lyfter aspekten att di-
stansarbete kan upplevas som en försvagning när den sociala interaktionen minskar till följd 
av att det fysiska mötet uteblir något som ledare behöver arbeta för att motverka. Informat-
ionsteknologi stödjer interaktioner men möten tenderar att via teknik bli mer formella och 
asynkrona vilket ledare bör uppmärksamma och arbeta för att öka medvetenheten om. Vidare 
rekommenderar Brunelle och Fortin (2021) att skapa ledningssystem som motverkar dessa 
ofördelaktiga följder av distansarbete eftersom distansarbete främst gynnar medarbetarnas 
känsla av självständighet. Brunelle och Fortin (2021) understryker att trots att det finns forsk-
ning om distansarbete sedan ett decennium tillbaka saknas det forskning för hur distansarbete 
påverkar anställdas upplevelser av exempelvis arbetstillfredsställelse. 

  

2.5 Vad talar för denna studies relevans? 
Forskare vidimerar att det saknas studier om distansarbete som analyserar och framställer 
olika framtidsbilder. Forskning om distansarbete under pandemin är fortfarande begränsad. 
När litteratursökning utfördes för att identifiera tidigare forskning identifierades endast fåtal 
vetenskapliga rapporter utförda i svensk kontext eller inom offentlig verksamhet. Vid vidare 
efterforskningar urskildes även begränsat med forskning som undersöker ledares och strate-
gers upplevelser av distansarbete under pandemin. Det framkom än mindre utfört på offentlig 
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verksamhet och näst intill inget vetenskapligt arbete identifierades som har genomförts i 
samma kontext som här, en landsbygdskommun. När det gäller forskning om hur en snabb 
övergång till distansarbete, orsakad av en pandemi, har påverkat ledare finns det fortfarande 
endast begränsat med data. 

Detta talar för behov av kunskapsuppbyggnad om hur ledare och strateger inom offentlig 
verksamhet upplever det lärande och den förändring som uppstår i en snabb övergång från 
kontor- till distansarbete. Kunskap om hur offentlig sektor kan hantera liknande arbetssätt kan 
stärka både medarbetare och ledare då det bidrar till ökad motståndskraft vid framtida kriser. 
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3 Teori  

I detta avsnitt beskrivs studiens teoretiska ramverk. Alvehus (2019) liknar begreppet teori 
som en ”karta över verkligheten” (s. 24). Kartan är en vy över verkligheten och hjälper oss att 
navigera, den ger verktyg till att förstå, förklara och beskriva företeelser ungefär som ett kom-
plext idébygge. Teorier stämmer dock inte överens med realiteten in i minsta detalj utan bi-
drar snarare med modeller eller en sorts referensram för att kunna betrakta vad som händer 
och sker (Alvehus, 2019). Denna studie fokuserar på ledare och strategers lärande och föränd-
ring i en snabb övergång från kontors- till distansarbete. Eftersom nya situationer ofta utma-
nar tidigare mönster så kommer teori om transformativt lärande att presenteras. 

 

3.1 Transformativt lärande  
Säljö (2011) påpekar att flera teorier om lärande försvårar snarare än utvecklar förmågan att 
föra lärande och metodiska samtal. Kunskap om vad som utvecklar lärandet kan vara svårt att 
upptäcka eftersom vi behöver veta vad de relevanta och produktiva frågorna är (Säljö, 2011). 
Teori om transformativt lärande utmanar tidigare mönster och sätter individens egen roll i 
centrum (Mezirow, 1991, 2006).  Med hjälp av denna teori ämnar studien ställa relevanta frå-
gor för att få fram kunskap som utvecklar lärandet. 

Transformativ lärandeteori är en av ledande teorier inom vuxnas lärande. I situationer där tidi-
gare beteendemönster och tankesätt inte fungerar är transformativt lärande ändamålsenligt 
(Mezirow, 1991, 2006). Det kan handla om situationer som en desorientering eller ett di-
lemma såsom en snabb övergång till distansarbete medför. För att skapa bästa möjliga föränd-
ring kan individen aktivt analysera och kritiskt se på sin egen roll i situationen (Mezirow, 
1978). 

I takt med en alltmer komplex verklighet ökar behovet av att hitta sätt att förhålla sig till 
ovisshet och snabba förändringar. Ett sätt att skapa ordning i kaoset är genom mer kunskap 
om processen. Medvetenheten om egna kognitiva förmågor de så kallade tankeprocesser som 
handlar om det egna tänkandet eller handlandet. Enkelt uttryckt att lära sig att lära. Forskning 
visar att dessa färdigheter bidrar till att individer kan öka sina prestationer (McGregor, 2007). 

Döös och Wilhelmsson (2005) beskriver lärandet som en process där individen omskapar sin 
föreställningsvärld. Genom kritisk reflektion får individen utveckla sitt tänkande som då med-
för till förändring i livet. Vidare poängterar de att vuxnas lärande bör ses som mycket mer än 
endast instuderande av ämneskunskaper utan är i själv verket en stor del i utvecklandet av den 
egna karaktären. 
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Transformativt lärande handlar om när betydande och bestående förändringar sker i de för-
lopp som vi möter och ställs inför (Mezirow, 2006). Mezirow (2006) redogör för hur vi tidigt 
införskaffar referensramar ett så kallat meningsskapande. Detta ramverk är begränsande till 
det som vi känner till sedan innan och till det som redan är upplevt. Mezirow (1991) fortsätter 
att språk, religion och kultur är byggstenar av våra referensramar och att vi söker oss till de 
föreställningar som verifierar det vi redan känner till. Vidare tas begreppen meningsscheman 
och meningsperspektiv upp. Meningsperspektiv är de upplevelser och känslor och bygger på 
förväntningar och antaganden. Meningsscheman utgör omdöme, tro och syftar till hur vi tol-
kar en situation. När lärandet skiljer sig från tidigare meningsstruktur så motarbetas den ofri-
villigt. Det finns en inneboende strävan efter åtgärder som är mer ändamålsenliga och mer in-
kluderande än de vi bär med oss sedan innan (Mezirow, 2006). Lärandet sker inte automatiskt 
utan uppstår när vi skapar mening och tolkar erfarenheter utifrån meningsscheman som vi 
ifrågasätter för att sedan reflektera och resonera kring dessa upplevelser. Det är då vi kan växa 
och utvecklas i takt med dem (Eschenbacher & Fleming, 2020). En kris är både en global och 
en individuell upplevelse som kan generera ett transformativt lärande och som mobiliserar oss 
för en bättre hantering av obeslutsamhet och osäkerhet (Eschenbacher & Fleming, 2020). 

Transformativ lärandeteori utgår ifrån att individen utforskar och antar en kritisk dialog med 
sina tidigare antaganden. Genom att utmana obestridda antaganden och söka efter ny mening 
frigörs gamla värderingar som tidigare okritiskt har införskaffats. Transformativt lärande upp-
står ur upplevelser vid genomgång av kris eller desorientering (Mezirow, 1991, 2006).  
Eschenbacher och Fleming (2020) påpekar att transformativt lärande ger ytterligare en di-
mension inom självutveckling genom att då bättre kunna hantera individuella kriser. Eftersom 
lärprocessen påverkar både individen och samhället tillför det också en dimension för ett mer 
aktiv medborgarskap. Kännedom om att handskas med paradoxer ger meningsskapande i en 
ny tid som kännetecknas av att inte veta. Vidare beskriver de att begränsande situationer gör 
att vi går bortom oss själva och genom transformativa samtal utmanar vi oss att öppna upp si-
tuationerna från begränsande till obegränsade. 

Mezirow (1991) sätter transformativ lärandeteori i relation till livslångt lärande och beskriver 
detta som en perspektivomvandling genom att utmana och kritiskt granska hur tidigare per-
spektiv begränsar vår roll i världen. På grund av dessa ifrågasättanden öppnar vi upp möjlig-
heten att transformeras. Det stärker oss och rustar oss med en bättre förmåga att hantera osä-
kerhet. När ett transformativt lärande har genomgåtts går vi inte tillbaka till tidigare antagan-
den (Mezirow, 1991).  

Ett transformativt förhållningssätt går att tillämpa i utsatta situationer som till exempel när ar-
betsförhållandena ändras radikalt. Tidigare tankesätt behöver utmanas eftersom de inte längre 
fungerar. Medvetenhet bidrar till att det lättare går att fånga situationen och ta tag i sig egen 
roll och i stället för att sitta ner och inte göra någonting, analyseras den egna rollen för att 
vända trenden till en fördelaktig transformation (Mezirow, 2006). 
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Mezirow (1991, 2006) framställer förloppet för omvandling genom tio faser. I dessa faser be-
skrivs det att människan aktivt och kritiskt reflekterar och ifrågasätter tidigare förgivettagna 
antaganden genom följande process: 

 

1. Desorienterade dilemman. Upplevelsen som en kris eller desorientering alstrar. När 
vi utsätts för det okända behöver det hanteras. Referensramar för detta okända saknas 
och tidigare meningsscheman räcker inte till. 

2. Självgranskande. Självrannsakan ofta förenat med skam eller skuld som uppstår till 
följd av desorientering.  

3. Kritisk bedömning. Reflektion över tidigare antaganden och vad dessa grundar sig 
på.  

4. Erkännande av delat problem. Transformation genom acceptans att problemet är 
upplevt av fler och att de också har genomgått liknande förändringar.  

5. Utforska nytt. Utforskande perspektiv om hur vi kan lära nytt och växa.  
6. Planera en ny handlingsplan. Söka kunskap och ta efter andra för att planera en 

handling.  
7. Inhämtning av ny kunskap. Införskaffa ny kunskap och omsätta den i handling, 

träna sig praktiskt inom det nya.  
8. Prova nya roller. Prova sig fram med provisoriska försök. 
9. Bygga upp självförtroende. Utvecklar självförtroende i nya roller. Utmanar och letar 

förståelse och kvalifikationer som kan omsättas i nya arbetssätt.  
10. Återintegrering. Integrerar nya förhållanden med ett nytt transformerat perspektiv. 

 
 
 
 

3.1.1 Utmaningar och möjligheter med transformativ lärandeteori 
 

Det är erkänt svårt att mäta transformativt lärande vidmakthåller Beer (2019). Beer (2019) 
och andra har ändå gjort olika försök med framgångsrikt resultat.  

Beer (2019) undersökte hur en plattform påverkar lärprocessen och för att bedöma nivån på 
transformativt lärande. Resultatet indikerade att respondenterna upplevde transformativt lä-
rande likt Mezirows (1991) modell. Beer (2019) menar därför att transformativ lärandeteori 
visst kan tillämpas på andra lärprocesser eftersom den möjliggör objektiv mätning för omfatt-
ningen av transformativt lärande.  

Springfield et al.  (2015) vars studie resulterade i att transformativ lärandeteori kan användas för att 
analysera data från respondenter före och efter en kurs. Genom att studera deras förändring 
kunde de synliggöra om den nya läroplanen medför mer transformativa förändringar än det 
gamla utbildningsprogrammet. De betonar metoden som ett användbart verktyg för att mäta 
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transformationsförändringar över en mängd olika parametrar såsom till exempel olika utbild-
ningsprogram, ämnesområden eller demografiska aspekter (Springfield et al., 2015). 

Springfields et al. (2015) och Beers (2019) forskning är utförd inom utbildningssektorn men den 
sammantagna bilden från tidigare forskning är att transformativ lärandeteori med goda resul-
tat, går att applicera på andra lärsituationer. Echenbacker och Fleming (2020) betonar att till-
lämpning av transformativ lärandeteori på lärsituationer är fördelaktigt då det innefattar en 
process om hur vi skapar mening genom att tolka erfarenheter, hur vi ifrågasätter, reflekterar 
och diskuterar om dessa erfarenheter för att utvecklas och för att växa.  

Nohl (2015) beskriver att lärandet inte sker förrän nya oavsiktliga erfarenheter delas mellan 
en grupp av människor, där öppenhet och feedback förekommer. Vidare påpekar han att tidi-
gare studier om transformativt lärande är begränsade till specifika sociala grupper eller kon-
texter. Nohl (2015) hävdar att transformativ inlärning inte kräver en desorientering eller något 
dilemma för att ta till kognitiva medel och att det kan ta form även av slentrianmässiga upple-
velser. Fröet kan planteras till en ny riktning och gro bit för bit tills den når en omvandling 
långt innan den är noterad som ett dilemma (Nohl, 2015). 

Kitchenham (2008) resonerar att känslor spelar en viktig roll i beslutsfattande och hävdar att 
teori om transformativt lärande inte fullt ut tar känslorna i beaktning i den reflekterande pro-
cessen. Vi människor reagerar inte alltid rationellt och att transformativt lärande är för snävt 
och enbart handlar om individuell eller personlig transformation och inte om social interakt-
ion eller transformation.  

Eschenbacher och Fleming (2020) framhåller i stället att ett transformativt lärande bidrar till 
att bättre kunna hantera individuella kriser och genom transformativa samtal utmanar vi oss 
själva att hålla position och att hantera motsägelser. En snabb övergång till distansarbete med-
för en rad helt nya förutsättningar att navigera inom. Det kräver nya ramar och därför behöver 
vi utmana både tidigare arbetssätt och oss själva. 
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4 Metod 

Nedan redogörs för studiens forskningsdesign och motiverar val av metod och tillvägagång-
sätt för urval, insamling av data samt bearbetning. Här beskrivs även studiens tillförlitlighet 
och etiska överväganden.  

 

4.1 Forskningsdesign 
Forsningsdesignen visar den struktur som tagits fram för att finna svar på studiens forsknings-
frågor. Det handlar om att undersöka upplevelser av den snabba övergången från kontor till 
distansarbete samt vilka utmaningar och möjligheter som identifieras. 

För att kunna besvara forskningsfrågorna utsågs kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ forsk-
ningsansats är ett tillämpligt metodval eftersom studiens syfte är att studera upplevelser. Re-
sultatet omfattar ledare och strategers individuella perspektiv och speglar deras egna upplevel-
ser. 

Jacobsen (2002) beskriver att en kvalitativ ansats är en lämplig ansats när det kommer att till 
att skapa klarhet i vad som ligger inom ett begrepp eller ett fenomen. Snabb övergång från 
kontors- till distansarbete är det fenomen som är i centrum. 

Alvehus (2019) poängterar att det är essentiellt att intressera sig för det som är viktigt för 
andra människor och hur de bygger sin världsbild i relation till andra människor runt omkring 
dem. Det är kärnan i kvalitativ forskning och där ligger forskarens uppgift i att upptäcka och 
tolka vad som händer i en social kontext samt visa på olika nyanser. Kvalitativ metod ger ut-
redaren möjlighet att upptäcka mönster från empirin samtidigt som det ger respondenterna ut-
rymme att reflektera över sina erfarenheter (Alvehus, 2019). 

 

4.1.1 Datainsamling  
 

Tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes i denna studie. Intervju är en lämplig metod 
för att den genom integration mellan forskare och respondent ger utrymme för att få fram 
känslor och motiv (Alvehus, 2019). Semistrukturerade intervjuer ger respondenten stor möj-
lighet att påverka innehållet medan intervjuaren får vara mer aktiv i sitt lyssnande (Alvehus, 
2019). Metoden är fördelaktig inom ramen för denna studie som syftar till att undersöka indi-
vidernas upplevelser av en snabb övergång från kontors- till distansarbete. Intervjuaren ville 
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låta respondenterna formulera sina upplevelser i egna ord, fritt från styrning. En uppsättning 
tematiska frågor sammanställdes som underlag till en reflekterande intervju och togs fram för 
att medvetengöra vad intervjun skulle handla om (Alvehus, 2019).  

Intervjuerna utfördes under komprimerad tid ca tre veckor för att undvika åsiktsutbyten runt 
intervjun respondenterna emellan. Tiden för genomförande var mellan 28 feb-18 mars 2022. 
En testintervju sattes i verket för att säkerställa temats relevans och intervjufrågornas funkt-
ionalitet samt hur tidsomfånget skulle falla ut. Intervjuerna utfördes via videoverktyget Zoom 
för att intervjuaren och respondenten skulle kunna se varandra. Respondenterna ska känna 
trygghet i och tydligt uppfatta vem som utför intervjun och intervjuaren ges möjlighet att upp-
fatta uttryck och tonfall som annars kan utebli vid verktyg utan bild. Inspelning underlättar 
även att det som sägs kan återges korrekt och ordagrant (Alvehus, 2019). 

All intervjudata transkriberades manuellt och analyserades tematiskt med ändamål att organi-
sera, identifiera och beskriva respondenternas mönster såsom likheter och skillnader inom di-
stansarbetet (Läs mer under 4.1.4). Transkriberingen genererar ett skriftligt material till ana-
lysen och det innebär en ordagrann omskrivning från tal till text (Alvehus, 2019). Responden-
ternas namn har förvarats avskilt från materialet på separata datalagringsenheter på Göteborgs 
universitets servrar för att skydda individerna och för att säkerställa deras konfidentiella in-
tegritet (Läs mer under 4.2.2). 

 

4.1.2 Urval 
 

Studien utgår dels från ett explorativt urval som passar när det handlar om småskalig omfatt-
ning på forskningen (Denscombe, 2018). Studien förväntas identifiera och ringa in insikter 
från en specifik grupp (ledare och strateger) för en specifik händelse (övergång till distansar-
bete) på en specifik verksamhet (landsbygdskommun). 

Urvalet riktades även målstyrt mot både ledare och strateger med ledningsfunktioner, inom en 
offentlig förvaltning och som har arbetat inom verksamheten i mer än ett år. Målstyrt urval 
innebär att de inte har valts ut slumpmässigt utan att de anses vara relevanta för att besvara 
forskningsfrågan (Alvehus, 2019). Det är viktigt att få en variation av intervjupersoner annars 
riskeras det att väljas ut personer som ger stöd åt de egna argumenten (Silverman, 2010). 
Därav valdes inte bara ledare ut, utan även strateger. 

Befattningen ledare och strateger har samtliga en kunskapsintensiv roll i organisationen vilket 
innebär en funktion med ett stort eget ansvar, hög grad av självständigt arbete och en utveck-
lande befattning. Gemensamt är även att samtliga arbetar inom en mötesintensiv verksamhet 
och har komplexa arbetsuppgifter som kräver stor grad kunskap och kompetens för att kunna 
utföras.  
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I dialog med chef för verksamheten upprättades en lista på organisationens samtliga ledare 
och strateger varav 15 personer valdes ut som ett första urval. Tio av dem söktes upp för en 
första kontakt och presentation av studiens syfte. Samtliga tillfrågade accepterade och datum 
och tid för intervju bokades inom närliggande en till två veckor via ett digitalt mötesverktyg. 
Efter de tre första utförda intervjuerna bokades ytterligare två intervjuer för att säkerställa ett 
representativt urval. Även dessa två tillfrågade accepterade och tider bokades även in med 
dem omgående. Detta steg kan liknas vid bekvämlighetsurval då respondenter som var lätta 
att få kontakt med användes för studien (Alvehus, 2019). 

Dessa 12 personer bestod av både män och kvinnor. Spridningen resulterade i sex ledare och 
sex strateger (se tabell 1). Denna differentiering och deras breda kompetens tillsammans ger 
en god och övergripande bild av verksamhetens utmaningar på alla nivåer. Fortsättningsvis 
kommer de att benämnas som respondent 1–12 och ingen grundligare presentation eller sepa-
rerande av dem kommer att göras. Detta är nödvändigt för att inte kunna urskilja individernas 
delaktighet och för att säkerställa deras anonymitet. 

 

Tabell 1 Respondenternas befattning. 

 

Respondent Befattning 
1 Ledare 
2 Ledare 
3 Strateg 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Ledare 
Strateg 
Strateg 
Strateg 
Ledare 
Strateg 
Strateg 
Ledare 
Ledare 
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4.1.3 Intervjuupplägg 
 

4.1.3.1 Tematiska frågor 
 

Tabell 2. Teman och hjälpfrågor inför intervjun 

 

Teman inför intervju Hjälpfrågor inför intervju 
 
Kompetens (egen utveckling, kompetens, utbildning) 
Tillhörighet (social meningsfullhet, team, interaktion, sam-
arbete, bekräftelse) 
Motivation (självbestämmande) 
Lärande 
Framtid 
Omvälvande 
Något ytterligare att tillägga? 

 
 

 
Hur upplevde du? 
Kan du utveckla? 
Vad/hur gjorde du då? 
Hur reagerade du då? 
Vad har du för åsikter om det? 
Hur har du navigerat? 

 
 

 

Initialt fanns intresse och koppling till, för att denna studie skulle utgå från Self-Determinat-
ion Theory (Deci & Ryan, 2017). Självbestämmandeteori handlar om de motiv som styr män-
niskors val och motiverar dem till att utföra en aktivitet för att tillfredsställa inre psykologiska 
behov (Deci & Ryan, 2017). De tematiska frågorna är framtagna utifrån Deci och Ryans 
(2017) motiv: Kompetens, tillhörighet och motivation för att vägleda respondenterna genom 
intervjun. Frågorna om lärande, framtid och upplevelse av omvälvning lades därefter till för 
att ge en bild av vad som kan inbegripa hela processen från kontor till distansarbete. Intervju-
guiden kompletterades även med hjälpfrågor (se tabell 2). Syftet med öppna frågor utifrån te-
man var att ge respondenten möjlighet att fritt reflektera utan styrande eller slutna frågor (Al-
vehus, 2019). En testintervju utfördes för att kontrollera frågornas validitet och intervjuns 
tidsomfattning. Efter utförd testintervju konstaterades att frågebatteriet fungerade föredömligt 
och att respondenten levererade reflekterande och tydligt beskrivande svar och att det öppna 
frågebatteriet indikerade att temana var gångbara. 

 

4.1.3.2 Informationsbrev 

Information skickades i förväg till samtliga respondenter. Där tydliggjordes hur studien tar 
hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. Följande information var in-
kluderad: 

* Du har fått skriftlig information om studien i detta informationsbrev. 
* Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst. 
* Ditt deltagande behandlas konfidentiellt och dina svar kommer att pseudonymiseras. 
* Resultatet kommer att nyttjas för studiens syfte. 
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* Datamaterial kommer att förvaras på lösenordskyddad server. Materialet sparas i tio 
år.  

* Du kommer att ges möjlighet att ge muntligt samtycke när intervjun påbörjas. 
* Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer 

pseudonymiseras. 

Läs mer under 4.2.2 Dataskydd (GDPR) för utförlig beskrivning för hantering av personupp-
gifter. 

 

4.1.3.3 Intervju 
 

Intervjutillfället inleddes med följande inledning: 

”Intervjun kommer att handla om dina upplevelser av distansarbete och du kommer fritt att få 
reflektera utifrån dina egna erfarenheter. Dina reflektioner är centrala och kommer att ge 
mig värdefull kunskap om vad som upplevs som viktigt och betydelsefullt för dig”. 

Intervjuutföraren betonade till respondenterna att intervjun handlar om deras upplevelser uti-
från deras erfarenheter. Detta för att säkerställa att respondenterna med ledaransvar inte skulle 
förmedla en bild av vad de tror att medarbetarna behöver, upplever eller kommunicerar. Samt 
inte heller vad som är mest korrekt utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Vidare redogjordes för 
tidsomfånget samt förtydligande av att intervjuerna spelas in för att sedan kunna transkriberas 
för analys och påminde återigen om de forskningsetiska principerna. 

Efter avslutad intervju utbringades ett stort tack till respondenterna för deras medverkan och 
det betonades att de har möjlighet att inkomma med komplettering om de kommer på något i 
efterhand. Zoom-videon sparades ner och förvarades på lösenordssäkrad server.  

 

4.1.4 Dataanalys 
 

Braun och Clarke (2006) beskriver att en tematisk analys kan göra det möjligt att identifiera 
insiktsfulla och tillförlitliga resultat. Tematisk analys beskrivs som en process som börjar med 
att bekanta sig med data för att identifiera koder. Därefter söks det efter teman som granskas 
och namnges för att slutligen generera en rapport (Braun & Clarke, 2006). En tematisk analys 
ger ett flexibelt förhållningssätt till materialet. Materialet i denna studie grupperades och ag-
gregerades utifrån nyckelord och teman som lyfts fram för att identifiera likheter och olikheter 
ur materialet (läs under 5 Resultat). 

Genom intervjuer och i analysarbetet framkom nyanser av att ett transformativ lärande hade 
skett och detta återkom ideligen och växte fram under arbetet gång. Utifrån respondenternas 
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upplevelser framträdde mönster av att deras inställning förändrades allt eftersom de gick ige-
nom lärprocessen via det dilemmat som en snabb övergång från kontors- till distansarbete in-
nebar för dem. Under resultatbearbetningen utkristalliserades dessa mönster än tydligare och 
studiens tog sin utgångspunkt utifrån teori av transformativt lärande (Mezirow, 1991).  Själva 
lärprocessen tydliggörs och skildras i kapitel 6 Resultatdiskussion, utifrån Mezirows tio faser 
för transformativt lärande (Mezirow, 1991), där respondenternas reflektioner och upplevelser 
från en genomgången transformation har varit centrala. 

 

4.2 Etiska överväganden 
 

4.2.1 God forskningssed 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) god forskningssed är det viktigt att ge tydlig information om 
studiens syfte och vilka etiska grunder som kommer att användas. Det finns fyra etiska princi-
per som samtliga har beaktats. Det handlar om samtyckes-, konfidentialitets-, informations- 
och nyttjandekraven (Vetenskapsrådet, 2017). 

Inför intervjun skickades informationsbrev ut med redogörelse av studiens syfte samt en be-
skrivning om hur data kommer att lagras samt vilka rättigheter som föreligger. Där beskrevs 
att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta medverkan, att deltagandet be-
handlas konfidentiellt och att svaren kommer att pseudonymiseras, att personuppgifter be-
handlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och att materialet förvaras på lösenordskyd-
dad server. För att se informationsbrevs innehåll i sin helhet se kapitel: 4.1.3.2 Informations-
brev. 

Vetenskapsrådet forskningsetiska riktlinjer betonar etiken kring hur personer som medverkar i 
forskning som informanter behandlas. De ska skyddas från skador eller kränkning i samband 
med medverkan (Vetenskapsrådet, 2017). Det är mycket viktigt att detta levs upp till och 
denna studie har beaktat etiska aspekter löpande under hela arbetet för att säkerställa god 
forskningssed och har haft ett transparent förhållningssätt. 

 

4.2.2 Dataskydd (GDPR) 
 

Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer krav på att allt arbete med personuppgifter skall han-
teras på ett korrekt och säkert sätt. Som personuppgift räknas all information som kan kopplas 
till en person (Imy, 2022). Inga personuppgifter nämns i rapporten utan har endast använts för 
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att utföra studien. Ljud- och bildfiler har efter färdigställande av denna rapport raderats och 
endast transkriberingar finns sparat och kommer att sparas i 10 år. I transkriberingarna har 
uppgifterna pseudonymiseras vilket innebär att all information som kan kopplas till en person 
har avlägsnats och i stället getts en pseudonym det vill säga en kod.  Detta innebär att respon-
denternas namn har bytts ut mot en slumpmässig kod mellan 1–12. Endast intervjuutföraren 
har tillgång till transkriberingar då de lagras på lösenordskyddad server. Kodnyckeln förvaras 
separerat. 

 

4.3 Forskarens roll  
Forskaren behöver se bortom sina egna värderingar för att kunna ta in uppfattningar ur inter-
vjupersonernas ögon fritt från egna tolkningar (Cohen et al., 2018).  

Forskarens har också ansvar gentemot de personer som medverkar. Det förväntas att arbetet 
utförs med hög kvalitet och med sanningsenlighet. Forskaren ska öppet redovisa metoder och 
resultat samt avstå från att låta sig bli påverkad, manipulerad eller gå särskilda parters intres-
sen (Vetenskapsrådet, 2017). Undersökarens ansvar för denna studie är att förse samhället 
med kunskap och vetenskaplig syn på en samhällsfråga. Detta har gjorts öppet och fritt från 
påverkan av andra intressenter. 

I kvalitativ undersökning är ofta forskaren själv ett medel för datainsamling och analys. Där-
för är forskarens referensram en grundläggande del för tillförlitligheten (Sbu, 2022). 

Som ansvarig utredare för denna studie har jag påmint mig själv genom hela arbetet att i möj-
ligaste mån göra mig fri från egna värderingar som kan begränsa min iakttagelseförmåga i 
kontakt med respondenterna för att säkerställa kvalitén och vara öppen genom hela studien. 
Jag har också redovisat arbetets metoder och resultat på ett för mig, transparent sätt. 

 

4.4 Studiens tillförlitlighet 
Det är eftersträvansvärt att uppnå hög reliabilitet och validitet för att generera god kvalitet i en 
studie (Cohen et al., 2018). I kvalitativ forskning används i stället ofta måttet trovärdighet. 
Trovärdigheten uppnås genom att påvisa och motivera val av teori och metoders relevans uti-
från syftet samt på ett transparent och tydligt sätt styrka tillvägagångssätten som besvarar stu-
diens frågeställningar.  

Reliabilitet avser en studies tillförlitlighet, vilket medför att forskaren tydligt skall beskriva 
och motivera val av metod och genomförande för att trovärdighet skall uppnås (Cohen et al., 
2018). Reliabiliteten syftar till kvalitetsprocessen och grundar sig i att samma resultat skall 
kunna uppnås även om en annan forskare utför samma undersökning vid ett annat tillfälle. 
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Validitet innebär att studien verkligen mäter det som avses att mäta och att de forskningsfrå-
gor besvaras som ligger till grund för studien (Cohen et al., 2018). Hög validitet uppnås ge-
nom att arbeta med systematik och att öppet redovisa tillvägagångsätten för att vara transpa-
rent. Reliabilitet och validitet behöver värderas med annorlunda tillvägagångssätt eftersom 
kvalitativ metod inte i samma utsträckning går att mäta och mått-bestämma. I stället används 
ofta graden av trovärdighet som bygger på en väl utförlig beskrivning av hur data systema-
tiskt har samlats in och bearbetats. 

Denna studie är genomförd utifrån kvalitativ metod och är utförd beroende av tid och i en viss 
kontext. Syftet är inte att generera generaliserbara data utan att ge insikter som är värdefulla 
för den specifika kontexten.  

En testintervju utfördes för att kontrollera frågornas validitet och intervjuns tidsomfattning. 
Efter utförd testintervju konstaterades att frågebatteriet fungerade föredömligt och att respon-
denten levererade reflekterande och tydligt beskrivande svar. 

Precisionen har också förstärkts när det gäller utförande av intervjuer eftersom de har utförts 
och spelats in via digitala verktyget Zoom. 11 interjuver utfördes utan avbrott och utan kom-
plikationer. En intervju fick problem med internetanslutningen och det digitala mötesverkty-
get (Zoom) kopplades ner under pågående samtal. Efter fem minuter paus kunde dock samta-
let återupptas denna gång helt utan avbrott. För att säkerställa trovärdigheten ytterligare har 
tillvägagångsätten för insamling och bearbetning av data framställts transparent och uppgetts 
steg för steg. 

För att förbättra framtida studiers trovärdighet kan vissa aspekter övervägas såsom att öka stu-
diens geografiska omfattning för att få större spridning, inkludera det privata näringslivet för 
att få en mer heterogen grupp, koppla samman fler metoder såsom både kvalitativ och kvanti-
tativ metod för att samla in mer omfattade och generaliserbara data, involvera fler befatt-
ningar och undersöka om det existerar olikartade upplevelser utifrån det. 
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5 Resultat  

Resultatet har tematiserats utifrån studiens två frågeställningar: 1. Hur upplever och hanterar 
ledare och strateger inom offentlig verksamhet det lärande och den förändring som uppkom-
mer i en snabb övergång från kontor till distansarbete? 2. Vilka utmaningar och möjligheter 
identifierar ledare och strateger i en snabb övergång från kontor till distansarbete? Materialet 
grupperades och aggregerades utifrån nyckelord och teman som nedan lyfts fram för att iden-
tifiera likheter och olikheter som framkom av empirin (Braun & Clarke, 2006).  

 

5.1 Lärande och förändring  
Ledare och strateger beskrev upplevelser av att ha genomgått en lärprocess och ett föränd-
ringstillstånd under den snabba omställningen från kontors- till distansarbete. Denna snabba 
omställning innebar initialt ett tillstånd av totalt förvirring. Respondenterna skildrade genom 
sina upplevelser att det succesivt intogs kontroll genom sökande efter nya strategier och ge-
nom värdefulla erfarenhetsutbyte som senare fick bestående betydelser för verksamheten.  

 

5.1.1 Initialt tillstånd av total förvirring 
 

Situationen som uppstod i och med en snabb omställning från kontors- till distansarbete skap-
ade initialt förvirring, frustration och vanmakt. Tidigare strukturer fungerade inte att navigera 
efter i detta nya okända landskap. 

Samtliga 12 respondenter beskrev upplevelser från den plötsliga omställningen som omtum-
lande. De skildrar upplevelser av förvirring på grund av en snabb förändring, vilket beskrevs 
som en känsla av att vara avkapad. ”Gick från en fysisk mötesstruktur till en digital. Från noll 
till hundra” (Respondent 2). Andra uttryckte de genom beskrivningar och liknelser såsom 
”Att vara en fisk på land” (Respondent 7), ”Ett levande experiment som vi har gått igenom 
nu” (Respondent 4), ”Vi befann oss i en stormande kris” (Respondent 10). Ytterligare en 
framhöll att situationen initialt innebar en total kontrollförlust. Det framkom uttryck av fru-
stration och en respondent framhöll att det kom till yttre faktorer som i stället styrde arbetet. 
En annan nämnde att de tappade fart för att behöva handskas med en helt ny ovan situation 
(Respondent 3). Upplevelsen beskrevs som frustrerande att inte kunna skapa innehållsrika 
möten eftersom de saknade tillgång till varandra. De förstod inte riktigt hur de skulle prestera 
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eftersom de inte hade kontroll på exakt vad som skulle göras och hur det skulle göras. Re-
spondent 11 yttrade ”Vi kunde inte säkerställa våra arbetsplatser. Jag satt på en pinnstol. Un-
der pandemin har man kommit undan med detta”. 

Respondenterna gav kritiskt uttryck för de känslor som uppstod av att behöva bevisa sin ex-
istens med dåligt samvete som följd av det. Respondent 6, 8, 10, 11 uttalade det faktum att det 
alltid fanns saker som pockade på en i hemmet. Respondent 9 uttryckte att det aldrig tog slut 
på vad som behövde göras hemma samt betonade vikten av att faktiskt lära sig att stänga av 
och plocka bort datorn när arbetsdagen är slut för att få en tydlig skillnad i tid och rum. Re-
spondent 5 uttryckte svårigheter att fokusera när man satt i sitt vardagsrum och även att det 
fanns vissa svårigheter med att ställa om till att vara ledig. Det blev lätt att en arbetar för 
mycket när tiden flyter ihop. Respondent 6 betonade densamma och beskriver frustration i att 
ha känslan av att behöva bevisa att jag sitter på ”jobbet” när jag är hemma. 

Det framkom också upplevelser av osäkerhet och vanmakt. Flera gav uttryck för att de plöts-
ligt arbetade längre arbetsdagar, att jobb och privatliv flöt ihop då de befann sig på samma 
ställe hela tiden. Det blev ingen skillnad i tid och rum. En annan betonade att känslan av att 
vara effektiv hängde ihop med att vara på plats på kontoret.  

Genom intervjuerna uttalades det tydligt att respondenterna granskade och ifrågasatte sin och 
andras roll i det nya tillståndet. De reflekterade över den sociala dimensionens betydelse för 
att utveckling i verksamheten skulle ske och för att de själva skulle känna en gemenskap. Re-
spondent 1 upplevde att verksamheten tappade fart i utvecklingen när den sociala relationen 
uteblev. Respondent 11 påpekade också vikten av att inte tappa den sociala kontakten. Att 
människor blev mer likformiga digitalt då kontakten emellan dem inte är tredimensionell. Re-
spondent 3 beskrev svårigheter med att behålla energi och engagemang i samverkansprojekt. 
Vidare framförde de även vikten av sociala interaktioner för att upprätthålla relationer och be-
tydelsen av att faktiskt möta varandra för att få utbyte. Respondent 4 upplevde svårigheter i 
att behålla samarbeten då relationsbyggandet initialt uteblev. Respondent 6 kände sig mindre 
kreativ och uttryckte att vi behöver den mänskliga kontakten. Respondent 2 betonade svårig-
heten med att läsa människor utan hela kroppsspråk. Respondent 9 upplevde att hen förlorade 
korridorsnacket och blev orolig av att ”Inte veta vad som händer”. 

Det uttrycktes även oro och betvivlande inför hur digitala forum påverkade koncentrationen. 
Att tankarna ofta slirade och att det är lättare att halka i väg när man inte helt ser varandra i 
person. Respondent 8 nämnde att hen upplevde att alla inte kom till tals som i ett fysiskt rum 
och att nätverkandet uteblir. Respondent 10 betonade att vi-känslan var svår att skapa digitalt. 
Digitala workshopar hemifrån upplevdes av samma person som fånigt. Två respondenter re-
flekterade även över skillnaden mellan hemma och på jobbet och att förflyttningen krävdes 
för att skapa en känsla av verkningsfullhet. Den ena uttryckte:  
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Hemma är hemma och jobbet är jobbet, skillnaden är tydlig för mig. Jag har lättare att 
jobba fokuserat om jag går till jobbet än om jag går från vardagsrummet. Hjärnan 
ställer om mig till jobbmode när jag tar mig någonstans. (Respondent 6). 

 

 

5.1.2 Manövrera i situationen 
 

När den första akuta och förvirrade fasen hade pågått ett tag påbörjades en process som re-
spondenterna beskrev som att när de tidigare strategierna inte fungerade längre tog de tag i si-
tuationen och försökte prova andra vägar. De beskrev ett reflekterade förhållningssätt och att 
de fokuserade på problemlösning och kunde då manövrera mot nya mer hållbara strategier. 
Svårigheter vändes till fördelar och styrkor började att framträda. 

Flera av respondenterna beskrev en progression i hur arbetet och inställningen succesivt om-
vandlades. I stället för att vara passiv och inte göra någonting tog de tag i situationen och ak-
tivt analyserade sin egen roll. De upplevde sig mer produktiva ju mer de utsattes, tränades och 
ju mer tiden fortlöpte. Betoningen föll i detta läge på att belysa hur utmaningarna förändrades 
och de framställde i stället fördelar och möjligheter med den rådande arbetssituationen. Re-
spondent 3 och 7 poängterade att det tydligt märktes att de blev mer effektiva. Plötsligt möj-
liggjorde mötesformen (digitalt) fler och mer fokuserade möten. De kunde hushålla med tiden 
då restider och ställtider innan och efter mötena helt uteblev. 

En annan aspekt som framkom via flera respondenter var att kompetensutveckling och olika 
utbildningar övergick till att vara lättare att delta på. När det erbjöds som digitalt format möj-
liggjordes det för fler att medverka på. Tidigare har utbildning och konferens varit förknippat 
med kringkostnader för exempelvis transporter, resa och hotell. Detta bidrog till att det inte 
varit tillgängligt för alla men det upplevdes nu tvärt om, lättare att få igenom dessa träffar för 
fler. 

Flera respondenter gav också tydligt uttryck för hur en omvandling gestaltade sig varav re-
spondent 10 uttryckte det: 

Som om att tankesättet förändrades allt eftersom erfarenheten byggdes upp. Psy-
kologin under den här perioden upplevdes som annorlunda och organisationen 
var riggad på ett annat sätt. Den svåraste akuta fasen var över och vi hade lärt 
oss hur vi skulle jobba. 

Respondent 3 pekade på hur de inledde med att inhämta kunskap från andra organisationer 
runt omkring som befann sig i samma situation och sedan anammade goda exempel på den 
egna organisationen. Respondent 12 fyllde i att distansarbetet inte skiljer sig från arbete på 
kontor, att det har ingenting med ansvar att göra. 
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Du måste ta eget ansvar vart du än befinner dig. Vill du inte göra ditt jobb så 
kommer du inte göra det vart du än sitter. Den fysiska platsen spelar ingen roll 
utan det är dialogen och att du faktiskt levererar som är avgörande. 

Respondent 2 gick på samma linje:  

Bara för att du ser en kollega som sitter på jobbet då antar du att den gör sitt 
jobb. Men det handlar inte alls om det! Utan det är VAD du gör och att vi har en 
löpande kommunikation om vad som händer. Visar varandra nyfikenhet och är 
intresserade. Det är vad som blir relevant i slutänden.  

 

Respondent 8 pekade på hur det kollegiala utvecklade flera nya mötesstrategier. Att de flesta 
till en början uppträdde reserverat och att de i digitala möten inte vågade prata fritt men att 
alla efter en tid utvecklade strategier och mötesetik i takt med att den egna kompetensen stärk-
tes. Som om att alla kom in i en annan fas och blev mer bekväma och att kompetensen kollek-
tivt stegrade allt eftersom. En respondent uttryckte att ens tid respekterades mer för om någon 
ville något så bokades korta avstämningar i stället för som tidigare att det avsattes en timme 
till ett möte. Samma respondent sade också att de har genomgått en omprogrammering. I stäl-
let för att tidigare bli störd i dörren eller i korridoren så kom nu frågor via mejl och då kunde 
de avgöra själva när och hur det passade att svara och det blev plötsligt mer tid för reflektion. 
En tredje respondent poängterade en dimension om att det finns flera orosmoment på en ar-
betsplats både inom den sociala och inom den fysiska aspekten. Fördelen med att arbeta 
hemma kan upplevas som mer energigivande för dem som har svårighet med att hela tiden 
möta människor i korridoren. En mer flexibel arbetsform framåt kan således bli en fördel för 
dem.  

Respondent 6 lyfte fram hur tekniken utvecklades och fick stor betydelse för att de rätta förut-
sättningarna för verksamheten infanns. Initial uppfattades många problem med teknik, pro-
gram och uppkopplingar. Efter en tid uppgraderade IT-leverantörer sina programvaror och 
felen justerades successivt. Flera respondenter påpekade att digitaliseringen upplevts har på-
skyndats och att teknisk och personlig utveckling betonades ha gynnats. En femte respondent 
beskrev hur samarbeten plötsligt tog form och utvecklades allt eftersom samtliga inblandade 
accepterade att läget kan komma att pågå ett långt tag framöver. Goda samverkanseffekter up-
penbarade sig i takt med förändringen som krävde att alla lyssnade på varandra och en tydlig-
het tog form. När överlevnadsstadiet var passerat började nyttan framkomma med det vi 
gjorde, avslutade samma respondent. 

När alla insåg att så här kommer det vara nu framöver. Då kom de goda samver-
kanseffekterna fram, man hade tid och tog sig tid att lyssna. Det uppstod en tyd-
lighet i vad man ville med varandra då vi hade passerat det här överlevnadssta-
diet. Alla började se nyttan med det vi gör nu (Respondent 3). 
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Respondenterna uttryckte gemensamt en förändrad syn på pågående verksamhet då de i detta 
skede började införa nya metoder och mer anpassade arbetssätt. De började att reflektera över 
vilka kunskaper och färdigheter som borde finnas i den nya verksamheten och omformades i 
takt med dem. 

Respondent 6 berättade om sina upplevelser, att dessa nya förutsättningar krävde ett helt annat 
arbetssätt eftersom det var en annan typ av möten som fordrade nya tankar. Det gick inte rik-
tigt köra copy-paste från ett fysiskt möte. Utan det behövde finnas en annan lite mer formell 
tanke. Vidare upprepades av flera att det krävdes ett mod att våga testa nya saker och ett mått 
av självförtroende. Både teknik och upplägg kunde gå fel men att det efter ett tag infann sig 
säkerhet och en minskad oro för att misslyckas. Något som flera uttryckte att de tar med sig 
för framtiden.  

Flera uttryckte att distans snarare sporrar individen att söka fram information och att de löste 
utmaningar som de ställdes inför snarare än att kapitulera. De beskrev att tillgången till utbild-
ningar och konferenser ökade lavinartat och att erforderlig information kunde sökas fram på 
egen hand. Respondent 3 betonade att de lär sig genom möten med människor och genom att 
lyssna till andra människor. Det upplevdes precis lika bra digitalt som fysiskt och till och med 
lite bättre i vissa sammanhang (digitalt) då tekniken uppfattades som främjande för kontakter. 
Respondent 2 beskrev att det är ”Lättare att få alla samlade nu för att ta beslut utan tvekan. Vi 
har satt ihop teamsmöte med alla inom 30 min oavsett vart alla befinner sig. Nyckelpersoner 
har haft större tillgänglighet. Därför har vi lättare kunnat fatta beslut. Det är det nya nu”.  

Respondent 9 berättade att i de situationer där mottagaren hade svårt för att lära sig nytt ef-
tersom läraren nu inte fysiskt satt bredvid, infördes i stället tre digitala träffar i utbyte för ett 
fysiskt tillfälle som det var tidigare. Det var ett sätt att förhålla sig till nya förutsättningar och 
att prova sig fram till en lösning som fungerade. En annan respondent redogjorde för att det är 
något som händer när en pandemi kastar omkull verkligheten och medarbetarna tvingades att 
prata om svåra frågor tillsammans. Att stöta och blöta problem för att försöka skapa en ge-
mensam trygghet var en socialisering i sig, enligt respondenten. 

Flera respondenter poängterade att det var viktigt för dem att hitta lösningar. Det framkommer 
hur de ändrade systemet allt eftersom de reflekterade, granskade och provade nya roller. Re-
spondent 9 uppgav att hen gjorde sig fri från lösa dokument och post- it-lappar och i stället 
hade allt på datorn. Respondent 12 noterade för sig själv att hela gruppen blev mer kommuni-
kativa. När de inte längre träffade på varandra rent fysiskt i korridoren var de tvungna att 
tänka annorlunda för att kommunicera mer och tätare. Rutiner för kommunikation med hela 
organisationen utvecklades och upplevelsen tog form av att de plötsligt blev både mer pro-
fessionella och mer personliga i sina kontakter.  

Detta har bidragit mycket till vår allas kompetens. Dels den digitala utveckl-
ingen och att man blir mycket mer säker på möten och så. Först upplevde jag att 
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man hann otroligt mycket mer. Tidigare hade vi möten som tog upp till två tim-
mar. Nu löste vi det digitalt på 20 minuter. Helt plötsligt hade man luft i kalen-
dern. Det har aldrig hänt innan kan jag säga (Respondent 12). 

 

 

5.1.3 Nya arbetssätt 
 

Samtliga respondenter poängterade att distansarbetet stegvis genererade mer effektiva möten 
när strukturer hade kommit på plats. Här nämndes faktorer såsom att möten i stället hölls mer 
fokuserade, att de avhandlade det de skulle utan mellanprat, att det gick mycket lättare att 
samla ihop människor vart de än befann sig och att det blev lättare att öppna upp för nya kon-
takter samt att ha fler möten på kortare tid. Respondent 1 fyllde även i att de slipper transport 
och inställelsetid. Respondent 7 uppgav samma som 1 men markerade även att det sparar på 
miljön genom att de inte genomförde transporter och betonade att de slapp restid. 

För mig var detta en bra upplevelse. Mina arbetsuppgifter är sådana att jag kan 
utföra dem hemma. Med större kvalité och samtidigt få ett bättre privatliv för 
när arbetet är slut är jag redan hemma. Det tar inte en massa tid av min privata 
tid att ta mig till och från jobbet, sade Respondent 9. 

Respondent 11 ”Mitt eget intresse har ökad och jag ser hela tiden utvecklingspotential nu. Jag 
tror absolut att det blir en mer digital verksamhet än det någonsin har varit eftersom det är så 
tidseffektivt”. 

De började utmana tidigare tankesätt och beteendemönster eftersom det tidigare inte längre 
fungerade och de beskrev att ett självförtroende började infinna sig. 

Vi har blivit skickliga på kommunikation. Vi har satt upp nya strukturer. Nu 
kommunicerar vi med hela organisationen varje vecka och det har vi INTE gjort 
innan kan jag säga. Vi har också lärt oss att sålla i informationsflödet vilket gör 
att vi har blivit mer kommunikativa och lyhörda för vilken information som 
kommer vilket har lett till en otrolig förbättring (Respondent 12). 

Jag upplever att jag är mer tillgänglig. Jag har upplevt större tillgänglighet över 
lag. Eftersom alla är på distans. Helt plötsligt upplevde jag större tillgänglighet 
och fler som beskriver mig som mer tillgänglig. De digitala verktygen är snabb-
bare…Tidigare fick man gå bort och boka en tid lite stolpigt. Nu gör man ett li-
tet videomöte. Vi har funnit andra vägar till varandra. Men samtalen är des-
amma (Respondent 7). 
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Det var just det att den informella informationen i korridoren fanns ju inte den 
längre. Då visste vi ju det att all information inte kommer alla till del och NU 
kommer den alla till del. Det blev ingen informell info mellan möten. För då sä-
kerställde vi det. Man var tvungen att ta upp det på teamsmöten i olika konstel-
lationer. För det gick inte prata med grannen. För det fanns ingen där (Respon-
dent 12). 

Respondent 3 och 12 gav specifikt uttryck för hur de kommer att omsätta lärdomar till hand-
ling i framtida arbete för att lära sig av följderna och ha med sig dem i den framtida planering 
gör att konsekvensanalysen förutspåddes bli lite större framåt än vad den var innan. Dessa nya 
arbetssätt upplevdes vara mer ändamålsenliga för den nya situationen och beskrevs som att de 
drastiskt hade förändrat deras arbete. Respondent 6 berättade:  

Detta har varit en lärdomsresa utan dess like skulle jag kunna säga. Där vi har 
utvecklat oss själva och andra. Jag har med mig allt möjligt i verktygslådan om 
vad som funkar bra och om vad som fungerar mindre bra. Nu ska vi bara an-
vända teknik och kompetenser fullt ut. 

Teamsmöten funkar jättebra, det kommer vi fortsätta med. Det är bara att ringa 
upp och ta en snabb fråga i stället för att behöva förflytta sig. Även till att med-
verka genom på distansutbildningar. Känns främmande att sätta sig på flyget 
och åka till Stockholm och sedan åka hem igen när man kan sitta hemma, beto-
nade Respondent 8. 

”Effektiviteten är ju motivationen. Vi behöver nu bara avsätta en timme. Hade vi träffats på 
riktig hade vi fått avsätta 2,5 h. i restid och inställelse tid. Det är en motivation att man får ut 
mer effekt av sin tid”, berättade Respondent 6. 

Distansarbetet är här för att stanna. Jag känner att jag vill ha den friheten att 
kunna välja. Jag har ett jobb som rullar på hela tiden och så har jag ett privatliv 
som också rullar på. Det är ju helt fantastiskt att kunna jobba som jag vill men 
det ställer ju också höga krav mig, avslutade Respondent 12. 

 

5.2 Utmaningar och möjligheter i distansarbete 
 

Respondenterna beskrev att de har genomgått en strukturomvandling utifrån att ha varit med 
om en snabb omställning från kontors- till distansarbete. De verifierade att dessa nya förut-
sättningar inbegrep så väl utmaningar som möjligheter.  
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5.2.1 Utmaningar med distansarbete 
 

Det underströks att den fysiska sociala kontakten var viktig för att stärka den sociala relat-
ionen och om den uteblir missgynnas kommunikationen. Det beskrevs som en stor utmaning 
att balansera detta. Respondent 1 upplevde att verksamheten tappade fart i utvecklingen när 
den sociala relationen uteblev. Respondent 11 påpekade vikten av ett inte tappa den sociala 
kontakten. Att människor blev mer likformiga digitalt då kontakten emellan dem inte är tredi-
mensionell. Respondent 3 beskrev svårigheter med att behålla energi och engagemang i sam-
verkansprojekt digitalt då de inte träffades.  Respondent 4 upplevde svårigheter i att behålla 
samarbeten då relationsbyggandet initialt inte blev av. Respondent 6 kände sig mindre kreativ 
och uttryckte att vi behöver den mänskliga kontakten. Respondent 2 betonade svårigheten 
med att läsa människor utan hela kroppsspråk. Respondent 8 nämnde att alla inte kom till tals 
som i ett fysiskt rum och att nätverkandet blir drabbat. Respondent 10 betonade att vi-känslan 
är svår att skapa digitalt för att nätverk kräver social kontakt. 

Nu har vi haft två fysiska möten och då händer någonting med människor. Vi 
behöver den här sociala kontakten och se på varandra. Även om vi pratar mer 
vid sidan om, om saker som vi är i behov av att prata om för att vi är sociala 
människor. Vi är inte tvådimensionella. Vi vill ha en hel bild när vi kommunice-
rar (Respondent 11). 

Det är skillnad att träffas och se någon i ögonen. Se färger i ansiktet. I verklig-
heten alltså. Lukt och smak och allt vad det kan vara. Då blir det annorlunda. Du 
ser bara mitt huvud här jag kan ha joggingbyxor på mig. Eller kan jag ha klätt 
upp mig jättesnyggt. Det kan ha betydelse för vår samvaro (Respondent 11). 

Några av respondenterna poängterade att de tycker om förflyttningen till jobbet för att känna 
av professionaliteten då de föredrog att separera dem då de förknippar jobb med kontoret och 
hemmamiljön som sitt privata liv. Vissa uttryckte en oordning med att nu vara åter på kon-
toret igen: ”Jag tycker det var svårare att komma tillbaka till kontoret. Det blev så hastig. Jag 
hade förberett en powerpointpresentation och nu ska vi ses live i en lokal som saknar IT-ut-
rustning” (Respondent 7). 

Det märks när vi nu börjar träffas att igen det är flera i gruppen som har svårt att 
hålla en struktur om ingen säger till dem. Flera möten har jag reagerar på att nå-
gon räcker upp handen medan någon annan inte gör det. Vissa pratar i munnen 
på varandra. Det blir en helt plötsligt en hel annan dimension i samtalet som jag 
tycker har varit väldigt positivt på teams (Respondent 2). 

Arbetsmiljön var en annan viktig faktor som ständigt kom till upp till ytan. Vikten av att ha en 
fungerande arbetsmiljö och att säkerställa arbetsplatsens ergonomi på hemmakontoret (Re-
spondent 1–6, 10-12). Respondent 4 lyfte även fram att det kan ta längre tid att upptäcka 



 

36 

 

ohälsa när alla arbetar hemifrån och pekade även på att människor kan uppleva isolering i di-
stansarbete. Respondent 6, 8, 10, 11 uttalade det faktum att det alltid fanns saker som pockade 
på en i hemmet. Respondent 5 uttryckte svårigheter att fokusera när de satt i sitt vardagsrum 
och även att det fanns vissa svårigheter med att ställa om till att vara ledig. Det blev lätt att ti-
den flöt ihop arbetet tog upp för mycket tid. Respondent 1, 3, 5 gav uttryck för svårigheter att 
säkerställa arbetsplatsens utformning. Respondent 4 lyfte fram att det kan ta längre tid att 
upptäcka ohälsa när alla arbetar hemifrån. Det pekades även på att människor kan uppleva 
isolering i distansarbete med känslor av avskärmning och ensamhet. 

Tekniska aspekter betonades såsom att digitala möten fodrar både digital kunskap och rätt 
tekniska verktyg samt nya strukturer för tågordning för möten. Respondent 6 lyfte fram pro-
blem med teknik, program och uppkopplingar. Respondent 2 berättade om ökat krav på tek-
niskt kunnande. Respondent 5 nämnde problem med tekniken och svårigheter om internet inte 
fungerar. Respondent 2 menade att digitala möten kräver mer struktur såsom handuppräck-
ning och att någon fördelar ordet. Respondent 5 påpekade att digitala möten inte innehåller så 
mycket dialog så det behöver tänkas igenom. Det kräver nya strukturer för möten. 

Det framkom utmaningar att behålla fokus i digitala forum och att inte tappa kontroll över in-
formationsflödet. Respondent 6 upplevde att det kan vara svårt att fokusera för att tankarna 
glider i väg när de sitter och lyssnar. Respondent 8 framhöll att det är svårt att hålla fokus när 
det är några stycken som både digitalt och verbalt tar ordet. Respondent 9 upplevde att korri-
dorsnacket förlorades när de helt agerade via digitala forum och blev orolig av att inte veta 
vad som händer. Respondent 6 upplevde att det tar längre tid innan informationen når dem. 
Respondent 12 beskrev känslan av total kontrollförlust initialt då varken informationsflöden 
eller kommunikationsflöden fungerade optimalt. 

Flera nämnde utmaningar med det nya ledarskapet, ledarskap på distans samt att ha sin chef 
på distans. Att det är annorlunda och utmanande och att det kräver nya former och förhåll-
ningsätt. Respondent 3, 10 lyfte fram att det är stora utmaningar med det nya ledarskapet. Re-
spondent 11 upplevde att ledning styrning sätts på prov i digitala sammanhang. Respondent 
12 betonade att det var ett helt annat ledarskap på distans. De eftersökte ett lärande för hur de 
ska lyckas med detta på bästa sätt.  

 

5.2.2 Möjligheter med distansarbete 
 

Digitaliseringen påpekades av flera att den upplevts har påskyndats och både teknisk och per-
sonlig utveckling betonades ha gynnats. Respondent 3 upplevde att digitala möjligheter påver-
kade deras förmågan att lära sig nya saker via datorn med ny teknik, fler hjälpmedel och flyt-
tade fram dem kunskapsmässigt. Respondent 4 nämnde att en ny chattgrupp ökade den sociala 
aspekten. Respondent 5 talade om att digitaliseringen av verksamheten har underlättat i doku-
menthantering.  
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Arbete på distans betonades öppna upp fler möjligheter inte minst när det handlar om utbild-
ning och konferens. Respondent 2, 3, 6, 10, 12 upplevde att kompetensutveckling och olika 
utbildningar övergick till att vara lättare att delta i. När det erbjöds som digitalt format möjlig-
gjordes det för fler att medverka. Tidigare har utbildning och konferens varit förknippat med 
kringkostnader för exempelvis transporter, resa och hotell. Detta bidrog till att det inte varit 
tillgängligt för alla men det upplevdes nu tvärt om, lättare att få igenom dessa träffar för fler.  

Andra aspekter som framhävdes som viktiga rörde kommunikation och social kompetens. Re-
spondent 3 och 7 poängterade att det tydligt märktes att de blev mer effektiva. Plötsligt möj-
liggjorde mötesformen (digitalt) fler och mer fokuserade möten. De kunde hushålla med tiden 
då restider och ställtider innan och efter mötena helt uteblev. Respondent 2 upplevde att det 
var lättare att få alla samlade digitalt. De satte ihop teamsmöte med alla inom 30 min oavsett 
vart de befann sig. Respondent 12 lyfte att hela gruppen blev mer kommunikativa. När de inte 
längre träffade på varandra rent fysiskt i korridoren var de tvungna att tänka annorlunda för att 
kommunicera mer och tätare. Respondent 8 beskrev hur det kollegiala utvecklade flera nya 
mötesstrategier. Att de flesta till en början uppträdde reserverat men att alla allt eftersom blev 
säkra och mötena fick en tydlig struktur. De lärde sig att sålla i informationsflödet och fick 
träna upp sin sociala kompetens. 

Respondenterna uppgav att de i senare skede uppfattade att potentialer började uppträda när 
de såg fördelar med arbete på distans. Respondent 6 framhöll att det var effektiviteten som var 
motivationen. De behövde nu bara avsätta en timme för ett möte.  Hade de träffats på riktig 
hade de fått avsätta 2,5 h. i restid och inställelse tid. Det är en motivation att man får ut mer 
effekt av sin tid. Respondent 9 uppgav att de frigjorde sig fri från lösa dokument och post it-
lappar och i stället hade allt på datorn. Respondent 2 vittnade om att de har byggt upp nya 
strukturer för delaktighet.  

Flertalet respondenter framhöll fördelar med att arbeta på distans hemifrån och att det gav ett 
mycket bättre privatliv för att man kan dela upp hemuppgifter på fikapauser och lunchtider 
genom att lägga i en tvätt eller plocka ur diskmaskinen. Det framhölls att det inte tar tid av 
ens privata tid att transportera sig till och från jobbet eftersom de redan är hemma när arbets-
dagen når sitt slut. Respondent 4 beskrev att distansarbetet möjliggör nya effektiva arbetssätt 
med hänsyn utifrån människors olika behov. Respondent 5 berättade om känslan av frihet att 
arbeta hemma och kombinera sin egen balans mellan jobb och privatliv. Respondent 7 be-
skrev hur distansarbetet underlättar livspusslet eftersom de har allt på samma plats. Respon-
dent 8 upplevde att de arbetar mer ostört, får mer gjort om de utför arbetet hemma. Respon-
dent 10 lyfte fram möjligheten med att det är lättare att slappna av i pauser då de är hemma. 

Det poängterades ett behov av att vara öppen och flexibel för det nya medarbetarskapet för att 
möta det stora behov av arbetskraft som råder. Där distansarbetet sas kunna vara ett argument 
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för att attrahera vissa grupper. ”Möjligheterna i framtiden är att vi kan till och med anställa 
folk som bor i Australien. Det finns alla möjligheter” (Respondent 11). 

Vi blir mer attraktiva om vi kan erbjuda distansarbete. Anpassa även efter män-
niskors privata värld. Det har ingenting med ansvar att göra för du måste ta lika 
mycket ansvar vart du än befinner dig. Du kommer inte undan. Du kan ju sitta 
på ett kontor och surfa på Aftonbladet i 4 timmar om du vill…det har ingen re-
lation med om du gör ditt jobb eller inte. Vill du inte göra ditt jobb kommer du 
inte göra det vart du än sitter. Eller så kan du snacka bort en timme i fikarum-
met. Den fysiska platsen, vart du befinner dig, kommer inte att spela så stor roll. 
Utan det är dialogen och vad du levererar. Ju mer flexibel man kan vara åt alla 
håll ju mer vinner alla på det (Respondent 12). 
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6 Resultatdiskussion  

Detta avsnitt diskuterar studiens resultat och knyter an till forskning och teori utifrån studiens 
frågeställningar, en analys av det empiriska materialet. 

I inledningen i kapitel 1 klargjordes hur samhällsutmaningar såsom digitalisering och demo-
grafi ställer höga krav på dagens arbetsgivare. Inte minst på offentlig sektor som behöver bli 
bättre på att attrahera och behålla kompetens. Flexibla arbetssätt såsom distansarbete blir en av 
de viktigaste konkurrensfaktorerna för offentlig sektor för att klara behovet av framtida kom-
petensförsörjning (Brunelle & Fortin, 2021). År 2028 spekuleras det att nära 73 % av alla verk-
samheter kommer att arbeta på distans (Upwork, 2022). Kunskap om denna lärprocess kan ge 
verksamheter inom offentlig sektor, handlingskraft att hantera dessa framtida utmaningar. Kun-
skap om möjligheter och utmaningar med distansarbete kan stärka deras position som attraktiv 
arbetsgivare för att kunna locka och behålla kompetens. 

Syftet med studien är att undersöka och skapa förståelse för hur ledare och strateger inom of-
fentlig verksamhet upplever det lärande och den förändring som uppkommer i en snabb över-
gång från kontor- till distansarbete, samt vilka utmaningar och möjligheter som identifieras 
inom densamma. 

Materialet inhämtat från empiri har tidigare, i kapitel 5 Resultat, grupperats och aggregerats 
med utgångspunkt i nyckelord och teman som lyfts fram för att identifiera likheter och olik-
heter (Braun & Clarke, 2006). Utifrån kvalitativa intervjuer och en genom tematisk analys har 
mönster av transformativt lärande identifierats samt utmaningar och möjligheter som uppstår i 
denna situation (Mezirow, 1991).  

 

6.1 Transformativt lärande och förändring under en snabb 
omställning 

 

När verkligheten förändras för en människa förändras också förutsättningarna att fortsätta i 
samma spår som tidigare. Tydligt märkbart blev det för ledare och strateger inom en offentlig 
verksamhet när kontorsarbetet snabbt övergick till distansarbete på grund av en pandemi. De 
innebar att de gick från en fysisk till en digital mötesstruktur på ett ögonblick.  

”Från noll till hundra”, uttryckte Respondent 2. 
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Denna snabba omställning satte respondenterna på prov och genom att studera deras lärande 
och förändring framträdde mönster av att en strukturomvandling tog form. Denna omvandling 
upplevdes starta med känslor av total förvirring men omformades allteftersom. Genom att ett 
kritiskt förhållningssätt antogs och genom att lära om uppkom nya mer ändamålsenliga strate-
gier som förändrade deras förmåga och inställning till den ny arbetsformen. Denna omvand-
ling kan likställas vid Mezirows (1991) 10 faser för transformativt lärande (kapitel 3 Teori). 
Nedan följer resultatet inhämtat från empirin i relation till transformativt lärande och dessa tio 
faser för omvandling. 

Desorienterande dilemma. Övergången från kontors- till distansarbete skapade initialt total 
förvirring likt en händelse som en kris eller desorientering alstrar. Samtliga 12 respondenter 
beskrev den plötsliga omställningen som omtumlande. De skildrade upplevelser av desorien-
tering på grund av en snabb förändring, vilket beskrevs som en känsla av att vara avkapad. 
Mezirow (1991) framställer det som att när vi utsätts för det okända så behöver det hanteras 
eftersom vi saknar referensramar. 

Självgranskning självkritik. Ett tillstånd av självrannsakan som ofta är förenat med skam 
eller skuld som uppstår till följd av desorientering (Mezirow, 1991). Respondenterna beskrev 
upplevelsen av att inte kunna hantera detta ”nya” vilket medförde en känsla av osäkerhet för 
att inte veta hur de skulle klara av tillståndet. Mezirow (1991) menar att vi tidigt införskaffar 
referensramar. Detta ramverk är begränsande till det som vi känner till sedan innan och till det 
som vi redan har upplevt och när en ny situation skiljer sig från tidigare meningsstrukturer 
motarbetas den ofrivilligt (Mezirow, 1991). Respondenterna gav uttryck för de känslor som 
uppstod av att behöva bevisa sin existens med dåligt samvete som följd av det. Det framkom 
också upplevelser av skuld och vanmakt. Flera gav uttryck för att de saknade tekniska förut-
sättningar, att arbetsmiljön i hemmet var bristfällig, att de saknade interaktion med sina kolle-
gor, att de plötsligt arbetade längre arbetsdagar, att jobb och privatliv flöt ihop. Detta går 
också i linje med tidigare forskning som har identifierat avsaknad av liknande faktorer hos 
sina respondenter (Mann & Holdsworth, 2003; Moens et al., 2021; Chafi et al., 2022.)  

Kritisk bedömning. Individen utforskar och antar en kritisk dialog med sina tidigare anta-
ganden. Genom att utmana obestridda antaganden och söka efter ny mening frigörs gamla 
värderingar som tidigare okritiskt har införskaffats (Mezirow, 1991, 2006).  Genom intervju-
erna uttalades det tydligt att respondenterna granskade och ifrågasatte sin och andras roll i det 
nya tillståndet. De reflekterade över den sociala dimensionens betydelse för att utveckling i 
verksamheten skulle ske och för att de själva skulle känna en gemenskap igen. Responden-
terna beskrev upplevelser som att alla inte kom till tals som i ett fysiskt rum och att nätver-
kandet uteblev och att vi-känslan initialt var svår att skapa digitalt. Digitala workshopar hemi-
från beskrevs som fånigt. De funderade över sin egen roll och deras egen betydelse i denna 
nya omgivning. De beskrev situationen som kritisk och började tvivla på om de tidigare tillvä-
gagångssätten verkligen skulle komma att fungera. Ett förändringstillstånd började att ta form. 
Eschenbacher och Fleming (2020) menar att begränsande situationer gör att vi går bortom oss 
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själva och genom transformativa samtal utmanar vi oss att öppna upp situationerna från be-
gränsande till obegränsade.  

Erkännande av delade upplevelser. Tidigare tankesätt behöver utmanas kraftigt eftersom de 
inte längre fungerar och de begränsar vår roll i världen. Erkännandet bidrar till att det lättare 
går att ta tag i sig egen roll och analysera situationen för att kunna vända trenden till en för-
delaktig transformation (Mezirow 1991, 2006). Erkännande av delade upplevelser skedde ge-
nom att respondenterna var öppna inför och att de hade förståelse för sina medkollegors per-
spektiv, granskade sina egna förutfattade meningar vilket slutligen genererade ett vidgat per-
spektiv. Flera respondenter vittnade om hur de började inhämta kunskap från andra organisat-
ioner som befann sig i samma situation och sedan anammade de goda exempel på den egna 
organisationen. När acceptans uppstod av att problemet var delat och upplevt av fler än dem 
själva så inträdde transformation likt Mezirows (1991) beskrivning av steg 4 Erkännande av 
delade upplevelser. Respondenterna började att vända total förvirring till att ta över och ma-
növrera i situationen. De började att fundera över vilka kunskaper och färdigheter som borde 
finnas i den nya verksamheten och beskrev det likt en transformation som skedde i takt med 
detta. Mer handlingskraft uppstod ju mer de utsattes, tränades och allt eftersom tiden fort-
löpte. Fokus ändrades i detta läge och de började att beskriva hur utmaningarna förändrades 
och de framställde i stället fördelar och möjligheter med den rådande arbetssituationen.  

Utforska alternativ för nytt beteende. Enligt Mezirow (1991) handlar ett utforskande per-
spektiv om hur vi kan lära nytt och växa. Ett resultat som framkom är hur respondenter hit-
tade olika sätt för att förhålla sig till det nya. Det startade med att de identifierade olika strate-
gier och provade nya arbetssätt. Flera strategier såsom självreflektion, utvecklande dialog och 
problemlösning beskrevs och är det som utgör kärnan i vad transformativt lärande stimulerar 
(Mezirow, 1991, 2006). Begränsande situationer gör att vi går bortom oss själva och genom 
transformativa samtal utmanar vi oss att öppna upp situationerna från begränsande till obe-
gränsade. Att handskas med paradoxer ger meningsskapande i en ny tid som kännetecknas av 
att inte veta (Eschenbacher & Fleming, 2020). Genom att ifrågasätta öppnas möjligheten att 
transformeras. Det stärker oss och rustar oss med en bättre förmåga att hantera osäkerhet 
(Mezirow, 1991). Respondenterna poängterade tydligt detta steg och pekade på hur det kolle-
giala utvecklade flera nya mötesstrategier. Att de flesta till en början uppträdde reserverat och 
att de i digitala möten inte vågade prata fritt men att alla efter en tid utvecklade strategier och 
mötesetik i takt med att den egna kompetensen stärktes. Som om att alla kom in i en annan fas 
och blev mer bekväma och att kompetensen kollektivt stegrade allt eftersom. En respondent 
uttryckte att ens tid respekterades mer för om någon ville något så bokades korta avstäm-
ningar i stället för som tidigare att det avsattes en timme till ett möte. Samma respondent sade 
också att de har genomgått en omprogrammering. I stället för att tidigare bli störd i dörren el-
ler i korridoren så kom nu frågor via mejl och då kunde de avgöra själva när och hur det pas-
sade att svara och det blev mer tid för reflektion.  
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Planera för ny handlingsplan. Vi tenderar att söka efter kunskap och ta efter andra för att 
planera för en handling framåt eftersom det finns en inneboende strävan att hitta mer ända-
målsenliga åtgärder än de som vi bär med oss sedan innan (Mezirow, 2016). Respondenterna 
uttryckte gemensamt en förändrad syn på pågående verksamhet då de i detta skede började in-
föra nya metoder och mer anpassade arbetssätt. De började att manövrera och reflektera över 
vilka kunskaper och färdigheter som borde finnas i den nya verksamheten och transformera-
des i takt med den. Respondent 6 berättade om sina upplevelser, att dessa nya förutsättningar 
krävde ett helt annat arbetssätt eftersom det var en annan typ av möten som fordrade nya tan-
kar. Det gick inte riktigt köra copy-paste från ett fysiskt möte. Utan det behövde finnas en an-
nan lite mer formell tanke. Vidare upprepades av flera att det krävdes ett mod att våga testa 
nya saker och ett mått av självförtroende. Både teknik och andra upplägg kunde gå fel men att 
det efter ett tag infann sig säkerhet och en minskad oro för att misslyckas. Något som flera ut-
tryckte att de tar med sig för framtiden. Detta går också i linje med tidigare forskning av 
Eschenbacher och Fleming (2020) som menar att lärandet uppstår när vi skapar mening och 
tolkar erfarenheter utifrån meningsscheman och ifrågasätter det är då vi kan växa och utveck-
las i takt med dem. 

Inhämtning av kunskap. Genom att införskaffa ny kunskap och omsätta den i handling rus-
tar och stärker vi oss inför nya roller (Mezirow, 1991, 2006). Samtliga respondenter uppvi-
sade tecken på stort eget engagemang och driv för inhämtning av kunskap och upplever inte 
att lärandet begränsas till följd av distansering. Flera uttryckte snarare att distansarbete i detta 
läge sporrar individen att söka fram information och att de löste utmaningar som de ställdes 
inför snarare än att kapitulera. De beskrev att tillgången till utbildningar och konferenser 
ökade lavinartat och att erforderlig information kunde sökas fram på egen hand. Respondent 3 
betonade att de lärde sig genom möten med människor och genom att lyssna till andra männi-
skor. Det upplevdes precis lika bra digitalt som fysiskt och till och med lite bättre i vissa sam-
manhang då tekniken nu hanterades optimalt och i stället uppfattades som främjande för kon-
takter och informationsinhämtning. 

Prova nya roller. När verkligheten förändras för en människa så förändras också förutsätt-
ningarna att fortsätta i samma spår som tidigare. Respondenterna beskrev detta steg som om-
välvande på så sätt att de gradvis tog tag i situationen under tiden för hemarbete under pande-
min och provade sig fram genom olika sätt för att försöka identifiera lösningar på problem. 
Sett ur det transformativa lärandets perspektiv var det tvingande att utmana sina referensramar 
och acceptera en ny situation och ett nytt arbetssätt (Mezirow, 1991).  Respondenterna re-
dogjorde för de situationer där mottagaren hade svårt för att lära sig nytt eftersom läraren nu 
inte fysiskt satt bredvid, i stället provades det att hålla tre digitala träffar i utbyte för ett fysiskt 
tillfälle som det var tidigare. Det var ett sätt att förhålla sig till dessa förutsättningar och att 
prova sig fram till en lösning som fungerade. Vidare redogjorde de för att det är något som 
händer när en pandemi kastar omkull verkligheten och medarbetarna tvingades att prata om 
svåra frågor tillsammans. Att stöta och blöta problem för att försöka skapa en gemensam 
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trygghet beskrevs som en socialisering i sig. De skildrade att hela gruppen blev mer kommu-
nikativa när de inte längre träffade på varandra rent fysiskt i korridoren var de tvungna att 
tänka annorlunda för att kommunicera mer och tätare. 

Bygga förtroende och självförtroende. Under förloppet framkom mönster av att responden-
terna hade erfarit en omställning. Transformerats från en initial upplevelse av desorientering 
till att i stället börja upptäcka nytt (Mezirow, 1991). Respondenterna uppgav att de utmanande 
tidigare sätt och letade insikter för att omsätta till nya arbetssätt. Successivt utvecklade de 
också ett självförtroende i dessa nya roller. De beskrev att de i detta skede kunde de utföra ar-
betet och med en större kvalité än innan övergången. De upplevde sig själva och andra som 
mer tillgängliga och som mycket bättre kommunikatörer än innan. De beskrev att intresset 
hela tiden ökade och att det syntes stor utvecklingspotential i detta skede. Samtliga respon-
denter poängterade att distansarbetet stegvis genererade mer effektiva möten när strukturerna 
väl hade kommit på plats. Här nämndes faktorer såsom att möten nu hölls mer fokuserade och 
att de avhandlades utan mellanprat. Det gick mycket lättare att samla ihop människor vart de 
än befann sig och att det blev smidigare att öppna upp för nya kontakter på kortare tid än tidi-
gare. De framhöll även personliga faktorer som gynnandes såsom minskad stress för att de 
fick bättre balans mellan arbets- och privatliv, större flexibilitet att variera arbetstiderna, 
större möjlighet att ta egna beslut och att kunna styra arbetsinnehållet. Detta syns även i tidi-
gare forskning som indikerar på samma mönster att distansarbete frambringar positiva 
aspekter såsom ökad produktivitet (Bjursell et al., 2021), ökad flexibilitet och självbestäm-
mande (Chafi et al., 2022) samt ökad arbetstillfredsställelse (Brunelle & Fortin, 2021). En re-
spondent sammanfattande med att de har funnit andra vägar till varandra, bättre vägar. Men 
att samtalen fortfarande var densamma. 

Återintegrering innefattar att vänja sig in vid nya förutsättningar och att återinträda i verk-
samheten med de nya perspektiven som dramatiskt har förändrat sätten att existera i verklig-
heten eftersom de är mer ändamålsenliga (Mezirow, 1991). Allt eftersom tiden gick uppenba-
rades i stället beskrivningar av hur en progression växte fram i hur arbetet utvecklades och in-
ställningen succesivt omvandlades till en mer substantiell attityd. Respondenterna uttryckte 
genomgående en förändrad syn på arbetet framåt med införande av nya metoder och mer an-
passade arbetssätt. Perspektivomvandlingen stärker oss och rustar oss med en bättre förmåga 
att hantera osäkerhet (Mezirow, 2006). Flera beskrev att distansarbetet är här för att stanna. 
Att de har ett arbete som rullar på hela tiden men också ett privatliv som också rullar på och 
att det är helt fantastiskt att kunna arbeta varifrån de helst föredrar men att det ställer högra 
krav på dem. Det har uppstått en bestående förändring som utgör den nya kulturen. När ett 
transformativt lärande har genomgåtts så går vi inte tillbaka till tidigare antaganden 
(Mezirow, 2006).  

Det är viktigt att poängtera, som i alla lärprocesser, så var vägen inte spikrak. Stegen i en lä-
randeprocess, precis som stegen för ett transformativt lärande följer inte alltid progressionen 
från fas 1 till fas 10. Faserna kan delvis ske i växelverkan. Respondenterna beskrev processen 
bitvis som förvirrande, att de emellanåt gick ett steg framåt för att sedan hamna två steg till-
baka. Gemensamt är att det startade med ett dilemma, en snabb övergång från kontors- till di-
stansarbete och att de genom att förhålla sig kritiskt och vara granskande kunde identifierade 
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och implementera nya ändamålsenliga arbetssätt. Med nyfikna ögon anammande de slutligen 
denna nya verklighet och med ett lösningsorienterat synsätt manövrerade de situationen från 
ett förvirrat tillstånd till kontroll.  

Nu när pandemin förhoppningsvis har lagt sig och de själva delvis kan välja hur de vill för-
dela arbetet mellan kontor och distansarbete framträder dock ett gemensamt positivt förhåll-
ningssätt till distansarbete som arbetssätt. De ser möjligheterna, de har lärt sig och hanterar 
tekniken och de förstår vikten av att kunna handskas med båda. Mezirow (2006) beskriver det 
som att när ett transformativt lärande har genomgåtts så går vi inte tillbaka till tidigare anta-
ganden. Det går nästan att ta på denna transformation.  

För att gestalta det transformativa lärandet som ägde rum i en snabb övergång från kontors- 
till distansarbete har en matris tagits fram (Figur 1).  Denna matris åskådliggör transformat-
ionen, det vill säga de olika fasernas förlopp utifrån respondenternas beskrivningar och upple-
velser och kan användas för att navigera genom framtida lärprocesser. Eschenbacher och Fle-
ming (2020) menar att kunskap om transformativt lärande även kan bidra till att bättre kunna 
hantera individuella kriser och utmaningar. 

 

Figur 1 

Matris: Transformativt lärande i förhållande till studiens empiri 

 
Faser av 

transformativt lärande 

 
Empiriska skeenden 

 
Respondenternas upplevelser 

Desorienterade dilemma. Okänd mark, nya 
förutsättningar. 

Stormande kris. Total kontrollförlust.  
Levande experiment. 

Självgranskning. Känner skuld och skam. Måste bevisa att jag satt vid datorn. 

Kritisk bedömning. Förstå och ändra perspektiv. 
 

Alla kommer inte till tals. Nätverkandet uteblir. 
 

Erkännande av delade upplevelser. 
 

Omvandlas och växa. 
 

Vi hade lärt oss hur vi skulle verka. Vi visar varandra. 

Utforska alternativ för nytt beteende. 
 

Utforskande, hur kan jag lära? 
 

Förhålla sig till det nya. Kollegial utveckling.  
Nya mötesstrategier. 

Handlingsplan. 
 

Lägga plan, bygga nytt. 
 

Kompetensutveckling och utbildning övergick till mer tillgäng-
ligt för alla. Vi hade lärt oss hur vi skulle verka. 

Inhämtning av kunskap. 
 

Utbilda och träna. 
 

Införde nya metoder och anpassade arbetssätt. 

Prova nya roller. 
 

Testa, göra om göra rätt. 
 

Tar beslut utifrån nya insikter. Tänka annorlunda. 

Bygga förtroende. 
 

Självförtroende, anamma det nya. 
 

Mitt eget intresse har ökad. Blivit skickliga på kommunikation. 
Har satt upp nya strukturer. Större tillgänglighet. 
 

Återintegrering. Nytt förhållningssätt, ser möjligheter. Fysiska platsen får mindre betydelse. Det är dialog  
och leverans som spelar roll. Flexibilitet för att attrahera 
och behålla kompetens. 
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Ett exempel från tidigare forskning tyder på att det är svårt att synliggöra det transformativa 
lärandet (Beer, 2019). Däremot Echenbacker och Flemings (2020) studier tyder på det om-
vända, att transformativ lärandeteori är applicerbart på olika lärsituationer eftersom det inne-
fattar en process om hur vi skapar mening genom att tolka erfarenheter, hur vi ifrågasätter, re-
flekterar och diskuterar om dessa erfarenheter för att utvecklas och för att växa. Genom att 
studera respondenternas upplevelser och ta del av deras berättelse bekräftades det att teori om 
transformativt lärande kan tillämpas på en situation såsom en snabb övergång till distansar-
bete medför och det ger värdefulla insikter i hur framtida kriser kan hanteras och pareras. 

Nohl (2015) betonar att lärandet inte sker förrän nya oavsiktliga erfarenheter delas mellan en 
grupp av människor där öppenhet och feedback förekommer och att tidigare studier om trans-
formativt lärande är begränsade till specifika sociala grupper eller kontexter. Denna studie ut-
fördes i en specifik grupp genom en specifik kontext då ledare och strateger genomgick en 
snabb övergång från kontor- till distansarbete. En snabb omställning i denna specifika kontext 
snarare gynnar än begränsar tillfället att studera dessa händelser och dess innebörd i stället för 
om omställningen hade skett gradvis. När en förändring omskapar människors förutsättningar 
för att arbeta på som vanligt och att inte ha fast mark under fötterna kräver reflektion och 
handlingskraft för att finna nya vägar till att återta ett stabilt arbetssätt. 

Om övergången till distansarbete inte hade orsakats av en pandemi, om skiftningen inte hade 
skett så abrupt utan mer förberett, om verksamheten och dess medarbetare genom planering 
och träning hade stått beredda, hade då utfallet blivit annorlunda? Nohl (2015) menar att 
transformativ inlärning inte kräver en desorientering eller något dilemma. Beer (2019) utförde 
studier som tyder på att transformativ lärandeteori kan tillämpas på lärprocesser eftersom den 
möjliggör att objektivt studera omfattningen av transformativt lärande. Detta pekar på att det 
inte behöver inträffa en kris eller en snabb övergång till distansarbete, utan att en förändring 
kan ske genom andra lärprocesser och möjliggör en objektiv beskrivning av ett förlopp. Re-
spondenterna i denna studie utgjordes av ledare och strateger inom en offentlig verksamhet 
med särskilt ansvar och en specifikt uttalad roll som innebär ett mer omfattade ansvar för ex-
empelvis utvecklingsfrågor och expertkunnande. De har vittnat om en stor inneboende driv-
kraft och om ett stort eget engagemang vilket tyder på att de är kapabla till att med kognitiva 
medel driva igenom förändringar även på rutinmässiga beteenden. Vilket stämmer med Nohls 
(2015) uppfattning att transformativ inlärning inte kräver en desorientering eller något di-
lemma. Transformativ lärandeteori genererar värdefull input och kan appliceras på alla de lär-
processer där det finns behov att skapa en bild av processen. Eschenbacher och Fleming 
(2020) påpekar att transformativt lärande ger ytterligare en dimension inom självutveckling 
genom att då bättre kunna hantera individuella kriser. Vänta inte på att krisen ska komma utan 
sök aktivt efter tillfällen för att lära. Ta fram lösningar genom att tänka till och kritisera dina 
tolkningar och slutsatser. Gör transformativt lärande till ett konstant inslag för din egen själv-
utveckling. 
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6.2 Empirin vittnade om utmaningar och möjligheter  
Sammantaget nämnde samtliga respondenter både utmaningar och möjligheter med distansar-
bete. Fäldt (2010) uppmanar att offentlig sektor är beroende av att medarbetarna inte tappar 
fart i motgångar utan att alla kan fortsätta som vanligt att hantera arbetsuppgifterna trots detta. 
Medvetenhet om dessa ger en bättre beredskap att kunna agera i arbetslandskap som är kom-
plexa och föränderliga, såsom distansarbete, eftersom det indikerar vad som fungerar bra re-
spektive mindre bra. 

Flera av respondenterna uppgav att distansarbete i stor utsträckning möjliggör utmaningen 
med att få ihop livspusslet. Något som tidigare forskning bekräftar. En studie utförd av Bjur-
sell et al. (2021) indikerar att distansarbete ger större möjlighet att hantera balans mellan ar-
bete och familj. Liknande framkom även i undersökningar utförda av Chafi et al. (2022) samt 
Moens et al. (2021). Kossek et al. (2012) forskning indikerar att hög gränskontroll är orsak till 
god balans mellan arbete och privatliv. Detta är något som även forskning styrker utförd av 
Mellner et al. (2014), Matthews et al. (2014) och Allvin et al. (2013). Resultatet för denna stu-
die visar att respondenternas upplevelser av hög gränskontroll eller behovet av att stärka ba-
lans mellan arbete och privatliv inte är de faktorer som styrde och avgjorde deras syn på ett 
framtida distansarbete eller kontorsarbete. De personer som fortsättningsvis föredrar kontors-
arbete framför distansarbete återger inte att det beror på att de har svårigheter att sätta gränser 
för arbetsliv och privatliv i hemarbetet. Utan snarare så upplevs det uteslutande bero på fak-
torer såsom det egna behovet av fysiska och sociala kontakter och interaktioner IRL (in real 
life), i det riktiga livet. 

Respondenterna vittnade om, som tidigare nämnt, en initial ”kontrollförlust” och en inledande 
känslan av att vara ”avkapad från organisationen”. Bjursell et al. (2021) uppger att hemmiljön 
kan ge mindre tillträde till och insyn i organisationen och i ekonomiska frågor som kan anses 
bli begränsande. Denna studie bekräftar att dessa upplevelser uppkom initialt, i den snabba 
övergången. Att de genom en transformativ process förändrade sin syn på sig själva och på 
sin känsla för kontroll. De beskrev det senare skedet som ”plötsligt kommunicerade vi med 
hela vår organisation och det har vi inte gjort innan kan jag säga”. Som tidigare nämnts, pekar 
Mezirow (1991) särskilt på att genom att tänka nytt och hitta nya vägar kan arbetet i stället 
fortsätta utifrån dessa nya strategier. Till och med, mer användbara strategier än innan vittna-
des det om. Det är viktigt att det transformativa lärandet belyses och påpekas i sammanhanget 
annars kan det upplevas som en aning knapphändig och ofullständig med information som ur 
Bjursells et al. (2021) forskning. Det kan också vara på sin plats att betona att ansvaret att 
täppa igen de fallgropar som uppstår, vilar både på individen och på kollektivet. Om vi lyfter 
exemplet med kommunikation enligt ovan så är det individens ansvar att söka sig till inform-
ation och kommunikation. Medan det är kollektivets ansvar att generera förutsättningar för att 
sprida den. Respondenterna uttalade flera potentialer med distansarbete såsom mer flexibla 
arbetstider, möjlighet att kunna utföra arbetet i hemmet samt att de slapp pendling. Detta visar 
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på fördelar utifrån ett individ-perspektiv. Är det så att vi blir mer självständiga och att vi foku-
serar mer på individuella syften i det nya digitala samhället? Vad händer i så fall med den kol-
lektiva rösten om vi tenderar att bli mer autonoma? Arman et al. (2019) understryker att den 
kollektiva identiteten är en faktor för att bevara medarbetarnas engagemang. Denna studie fo-
kuserar inte på kollektivets identitet utan på respondenternas egna upplevelser men det fram-
kommer indikationer som tyder på att båda är viktiga. Individperspektivet utifrån det egna 
måendet och utifrån förutsättningar som gynnar dem själva. Kollektivt perspektiv utifrån 
verksamhetens bästa samt de villkor som gynnar grupper. 

Vidare betonade respondenterna att distansmöten hade en viss tendens att bli mer likformade 
än vad fysiska möten var och att kreativiteten lätt kunde utebli. Några respondenter indikerade 
behov av sociala interaktioner för att fungera optimalt och för att få utlopp för sin kreativitet. 
Nordengren och Olsen (2006) påpekar att det inte gör någon skillnad för kreativiteten att 
agera på distans. Olika personer har olika kreativa process och att det går lika bra att ta del av 
varandras idéer och bygga på med sina egna tankar när helst de uppkommer. Det är distans 
inget hinder för snarare tvärtom, att det faktiskt gynnar kreativiteten, menar Nordengren och 
Olsen (2006). Det gäller att vara medveten om att det förekommer skillnader i fysisk och digi-
tal möteskultur. Det ena behöver inte utesluta det andra. Kreativitet behöver inte bli bättre el-
ler sämre i en distansmiljö men det kräver andra tillvägagångsätt för att säkerställa att den inte 
uteblir. Införande av nya digitala interaktions-verktyg såsom exempelvis Padlet eller Miro och 
förberedelse inom dem kan på sikt bidra till ett annat resultat och täppa till dessa upplevda ut-
maningar. 

En respondent uppgav att distansarbete är ett ”levande experiment” och att vi inte kan veta 
med säkerhet vad som händer med vårt mående och kropp på lång sikt av att arbeta hemifrån 
utan att säkerställa arbetsmiljön. Andra röster som framträdde var ”att det kan ta längre tid att 
upptäcka ohälsa när alla arbetar hemifrån och sitter för sig själva”, samt ”att människor kan 
uppleva en isolering i distansarbete av att inte träffa andra”. Tidigare forskning lyfter fram 
flera utmaningar med distansarbete. Forskning utförd av Bjursell et al. (2021) pekar på att 
hemmamiljön kan vara påfrestande beroende på hur situationen ser ut hemma. Chafi et al. 
(2022) studier visar att ogynnsamma aspekter på distansarbete indikeras vara av social karak-
tär som upplevelser av utanförskap och isolering. Dandalt (2021) forskning visar att svårig-
heterna med distansarbete beskrivs som element av isolering och ensamhet. Påverkan på indi-
videns psykosociala hälsa i det långa perspektivet vet vi än inte så mycket om, det är för tidigt 
att dra några slutsatser om. Det är dock en faktor som kan ha stor påverkan på samhällsekono-
min om detta tar en negativ trend, med ökade sjukskrivningar till följd av arbetsmiljöproblem 
eller psykosociala faktorer. Det är allas ansvar att lyfta upp frågeställningar som kan belysa 
och motverka faktorer som kan sätta krokben för den hållbara medarbetaren. Denna studies 
bidrag är att synliggöra lärandet och de faktorer som kan förbättra distansarbete för offentlig 
sektor.  
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Denna studie har inte sin utgångspunkt inom ledarskapsutveckling men eftersom det är ledare 
och strateger som utgör underlaget i undersökningen är det högst relevant att beröra begrep-
pet. Flera respondenter lyfte ledarskap som en utmaning, både under en snabb övergång till 
distansarbete och för framtidens arbetssätt. Hälften av respondenterna var strateger (6 av 12). 
Det är således inte ett chefskap med medarbetaransvar men flera lyfte ändock ledarskap som 
en utmaning både ur ledarsynpunkt och ur medarbetarsynpunkt. Detta antas bero på att trots 
avsaknad av medarbetaransvar ser de sig själva som ansvariga över en viss fråga eller ett spe-
cifikt område som de står till svars för. I dessa roller finns ofta ett outtalat egenansvar att un-
dersöka hur organisationer påverkas, mår och utvecklas. Det kan ha haft betydelse för utfallet. 
Om medarbetare med särskilt ansvar och en specifikt uttalad roll som innebär ett mer omfat-
tade ansvar för exempelvis utvecklingsfrågor och expertkunnande kan ha benägenhet att 
känna större ansvar och mer tillhörighet än en medarbetare utan ansvar eller uttalad roll. Chafi 
et al. (2022) poängterar att både medarbetare och ledare behöver utveckla nya färdigheter och 
kompetenser som passar i detta nya landskap för att hitta vägar för ett hållbart arbete. Utma-
ningar som respondenterna beskriv var kontroll eller brist på kontroll, behov att kommunicera 
och nå ut till andra oavsett vart de befinner sig, Forskning pekar bland annat på att ledare nu 
förtiden behöver tänka om angående deras roller eftersom pandemin har drivit dem att nästan 
uteslutande leda från hemmet (Dandalt, 2021). Nordengren och Olsen (2006) menar att flex-
ibla arbetssätt med geografisk spridning kräver något helt annat av chefer än traditionell hie-
rarkisk styrning. Innebär detta att ledning och styrning skall göras på ett helt annat sätt? Re-
spondenterna berättade om utmaningar med ledarskap men det ansågs mer bero på externa 
faktorer som styrde såsom problem i kommunikation, utmaningar med teknik, svårighet att ta 
besvärliga samtal genom datorn. Detta indikerar att det är samma ledarskap som innan bara 
att det är formen (distans) som har ändrats. Dandalt (2021) framhåller att det inom distansar-
bete ofta är externa faktorer som stör ledarskapet mer än rollprestationen i sig. Förhoppnings-
vis bidrar denna studie till att respondenterna har getts möjlighet att reflektera över både sin 
egen och andras roller utifrån nya förutsättningar. 

Respondenternas mest frekventa uttalade utmaningar och möjligheter bidrog till framtagandet 
av denna guide som kan underlätta vid införandet av nya arbetssätt eller för att motverka hin-
der vid framtida omställningar från kontors- till distansarbete (figur 2). Guiden kan användas 
som en vägledning för de verksamheter som är nyfikna på dessa erfarenheter, eller som står 
inför att utveckla nya arbetssätt från kontors- till distansarbete. Den kan också användas som 
handledning av ledare och medarbetare som vill bli medvetna om vilka utmaningar och möj-
ligheter som andra i en situation, att övergå från kontors- till distansarbete, har genomgått och 
tagit sig igenom.  
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Figur 2 

Utmaningar och möjligheter med distansarbetet utifrån resultat. 

Utmaningar med distansarbete Möjligheter med distansarbete 
 
Fordrar digital kunskap  

 
Utvecklar nya kunskaper/kompetenser  

Fordrar tekniska verktyg  
Arbetsmiljö i hemmet  
Gränser för arbete och privat  
Social interaktion uteblir  
Kräver nya strukturer för möten  
Känslor av ensamhet/avskärmning 
Kontrollförlust/tappar information  
Svårighet att hålla fokus  
Ledarskap och medarbetarskap  
Nätverkande uteblir  
 
 
 

Nya digitala möjligheter  
Ökar digitaliseringsgraden  
Sparar tid (ej resor, ej ställtider)  
Snabbare/tätare möten via teknik  
Nya möten i nya konstellationer  
Mer och fler strukturerade möten 
Underlättar livspusslet  
Kan arbeta ostört  
Frihet/flexibilitet/effektivitet  

 

 

6.3 Framtidens hållbara distansmedarbetare? 
 

Respondenternas uppfattningar om den framtida arbetsplatsen skiljde sig åt. Några var emot 
distansarbete, de allra flesta var för men framför allt ville de ha frihet att själva välja omfatt-
ning och utformning framåt. Strävan att fortsättningsvis distansarbeta hemifrån eller strävan 
att fortsätta arbetet på kontoret är två framtidsscenarier där åsikterna går isär. ”Ett sätt som 
passar alla” är förbi och nu efterfrågas skräddarsydda lösningar för att möta framtidens och 
arbetstagares önskemål och behov framhåller Chafi et al. (2022). Viktigt att påpeka är dock 
att processen upplevdes som likartat eftersom samtliga respondenter gav uttryck för att ett 
transformativt lärande hade skett.  

Resultatet visar på samband mellan dem som i framtiden föredrar att arbeta hemifrån via di-
stansarbete och en strävan mot en förhöjd livskvalitet. Det är relaterat till faktorer som upp-
levs påverka livssituationen såsom att det ger förhöjd livskvalitet. En del av dem som ut-
tryckte att de framåt har en önskan om att fortsätta distansarbete hemifrån beskrev betydande 
faktorer såsom hemmavarande barn, husdjur eller långa pendlingsavstånd mellan hem och ar-
betsplats. Några av respondenterna som lyfte det faktum att arbete hemifrån gav ett mycket 
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bättre privatliv betonades bero på att de kan dela upp hemuppgifter på fikapauser och lunchti-
der genom att lägga i en tvätt eller plocka ur diskmaskinen och att de befann sig hemma när 
barnen kom från skola eller dagis. De som lyfte pendlingsavstånd menade att det inte tar tid 
av ens privata tid att transportera sig till och från jobbet eftersom de redan är hemma när ar-
betsdagen når sitt slut.   

Några av respondenterna var av en helt annan uppfattning. Sambandet mellan de som i stället 
uttryckte en önskan om att fortsätta på kontoret som innan pandemin, antyddes bero på en 
stark önskan av sociala kontakter och interaktion med kollegor som avgörande faktorer. En 
respondent poängterade betydelsen av en förflyttning till jobbet för att känna av professional-
iteten. Det föredrogs att separera arbete och privatliv då de förknippade kontoret som en sfär 
för arbete och hemmamiljön som sin privata sfär. Detta pekar på att olika lösningar för olika 
behov kan bli aktuella i planering av framtida kontorslösningar. Tidigare forskning genomfört 
av exempelvis Chafi et al. (2022) väcker tankegångar om framtidens kontor som en plats till 
att fylla ett inre tomrum, en plats att odla relationer på som en kreativ arena för samarbete dit 
vi kommer för att fylla på social energi. En kreativ arena, dit man kommer för att tanka 
energi, det låter sannerligen förträffligt! Om medarbetarna framåt får välja hur och när de vill 
arbeta är risken stor att hyrda kontorsytor gapar tomma, eller tvärtom vissa dagar blir över-
fulla. Personer med behov av socialisering har då inte några kollegor att närma sig och att in-
teragera med. Det blir således en stor utmaning för framtidens arbetsgivare att dels möta alla 
individers variationer på önskemål och behov samtidigt som medarbetare behöver få önske-
målen och behoven tillfredsställda.  

Genom att belysa utmaningar, identifiera påverkansfaktorer och lyfta situationer förväntas 
denna studie kunna bidra till att skapa mer hållbara arbetsförhållanden för framtida distans-
medarbetare. Hur framtiden kommer att ta plats återstår att se men för att stärka förutsätt-
ningar kan vi täppa till de fallgropar som vi vet kommer att framträda längst vägen. Kunskap 
om distansarbetets utmaningar och möjligheter kan användas likt en karta för att navigera 
över ett snårigt landskap. 

 

6.4 Metoddiskussion 
 

Studiens genomförande medför att insikter kan urskiljas men med ett begränsat urval kan re-
sultatet endast delvis generaliseras. Syftet är visserligen inte att framställa generaliserbara 
data utan att ge insikter som är värdefulla för den specifika kontexten. Samtliga respondenters 
röst finns med i resultatet och genererar därmed en representativ bild av verkligheten. 

Vidare utfördes undersökningen endast inom en offentlig verksamhet i en landsbygdskommun 
i södra Sverige och kan således inte representera ett diversifierat näringsliv. Resultatet omfat-
tar ledare och strategers individuella perspektiv och speglar deras egna upplevelser. Detta kan 
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således inte ge en bild av hela organisationens uppfattning. Det utfördes 12 semistrukturerade 
intervjuer vilket kan anses som förhållande liten grupp. Men efter tio intervjuer började åter-
kommande mönster i erfarenheterna att framträda och efter 12 så bedömdes materialet vara 
tillräckligt för att genomföra analysen. 

Distansarbete i dagens omfattning är ett relativt nytt fenomen och detta kan ha genererat vissa 
fördomar då det än inte tillhör normen. Respondenternas möjlighet till egen reflektion bör ha 
genererat kvalificerad bedömning om den egna upplevelsen. Intervjuutförarens uppmärksam-
het på och förhållning till fördomsfrihet har ytterligare bidragit till objektivitet. 

För att förbättra framtida resultats tillförlitlighet kan vissa aspekter övervägas. Exempel på 
detta kan vara att koppla samman fler metoder såsom både kvalitativ och kvantitativ metod 
(alternativt kombinera intervjuer med observationer) för att samla in mer omfattade och even-
tuellt generaliserbara data. Eller att öka studiens geografiska omfattning för att få större sprid-
ning samt att även inkludera det privata näringslivet för att få en mer heterogen grupp. 
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7 Slutsats 

I denna slutsats besvaras forskningsfrågorna utifrån studiens frågeställningar och redogör för 
studiens implikationer samt ger förslag på vidare forskning. 

Syftet med studien var att undersöka och skapa förståelse för hur ledare och strateger inom 
offentlig verksamhet upplever det lärande och den förändring som uppkommer i en snabb över-
gång från kontor- till distansarbete, samt vilka utmaningar och möjligheter som identifieras 
inom densamma. Studiens resultat har utforskats utifrån teori om transformativt lärande 
(Mezirow, 1991). Genom kvalitativa intervjuer och analys har ett transformativt lärande iden-
tifierats samt utmaningar och möjligheter som uppstår i denna situation. 

 

7.1 Genomgått ett transformativt lärande 
 

Forskningsfråga 1: Hur upplever och hanterar ledare och strateger inom offentlig verksamhet 
det lärande och den förändring som uppkommer i en snabb övergång från kontor till distansar-
bete?  

Resultatet visar att respondenterna har genomgått ett transformativ lärande som har hanterats 
likt Mezirow (1991) tio steg för transformativt lärande (se figur 1, sid 44). Genom denna 
transformativa process förändrade de sin syn på sig själva. Studien bekräftar att teori om 
transformativt lärande kan tillämpas på en situation såsom en snabb övergång till distansar-
bete. 

Respondenterna har upplevt övergången till distansarbete på olika sätt. Flera beskrev arbets-
sättet som ett föredömligt sätt att arbeta. Några upplevde det som provokativt och begrän-
sande. Resultatet visar trots meningsskillnader att samtliga respondenter har genomgått ett 
transformativ lärande.   

Resultatet visar även att respondenternas upplevelser av hög gränskontroll eller behovet av att 
stärka balans mellan arbete och privatliv inte är de faktorer som styr och avgör deras syn på 
ett framtida distansarbete eller kontorsarbete. De personer som fortsättningsvis föredrar kon-
torsarbete framför distansarbete beror inte på att de har svårigheter att sätta gränser för arbets-
liv och privatliv i hemarbete utan snarare upplevdes det uteslutande bero på faktorer såsom 
det egna behovet av fysiska och sociala kontakter och interaktioner i det riktiga livet. 



 

53 

 

Resultatet visar på samband mellan dem som i framtiden föredrar att arbeta hemifrån via di-
stansarbete och en önskan om förhöjd livskvalitet. Det är relaterat till faktorer som upplevs 
påverka livssituationen såsom att det ger förhöjd livskvalitet när de finns tillgängliga för hem-
mavarande barn, har husdjur, får mer tid över när de slipper pendling.  

Resultatet visar också samband mellan önskan om att i stället fortsätta arbetet på kontoret som 
innan pandemin och behov av sociala aspekter, såsom en stark önskan av att vara nära sina 
sociala kontakter och behov av interaktion med kollegor av fysisk karaktär. 

Kunskap om transformativt lärande kan ge verksamheter inom offentlig sektor, handlingskraft 
att hantera framtida kriser eller utmaningar.  

 

7.2 Upplevda utmaningar och möjligheter i distansarbete  
 

Forskningsfråga 2: Vilka utmaningar och möjligheter identifierar ledare och strateger i en 
snabb övergång från kontor till distansarbete? 

Resultatet visar att respondenterna upplevde följande utmaningar med distansarbete: 

Fodrar digital kunskap, fordrar tekniska verktyg, säkerställa arbetsmiljö i hemmet, gränser för 
arbete och privatliv, social interaktion uteblir, kräver nya strukturer för möten, hantera känslor 
av avskärmning, kontrollförlust, kan tappa information, svårighet att hålla fokus, ledarskap, 
nätverkande uteblir. 

Resultatet visar att respondenterna upplevde följande möjligheter med distansarbete: 

Utvecklande för nya kunskaper och kompetenser, nya digitala möjligheter, sparar tid från re-
sor och ställtider, underlättar livspusslet, möjliggör nya möten i nya konstellationer, att arbeta 
ostört samt underlättar för snabbare och tätare möten och frihet, flexibilitet. 

Kunskap om möjligheter och utmaningar med distansarbete kan ge offentlig sektor en starkare 
position som en attraktiv arbetsgivare för att kunna locka och behålla kompetens. Figur 2, sid 
48, är framtagen som en guide som kan användas för att utveckla nya arbetssätt från kontors- 
till distansarbete. 
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7.3 Studiens implikationer  
 

Studiens resultat bekräftar att det förekommer ett transformativt lärande som uppstod i en 
snabb övergång från kontors- till distansarbete. Denna studie bekräftar att teori om transfor-
mativt lärande kan tillämpas på liknande situationer vilket ger värdefulla insikter i hur fram-
tida kriser kan hanteras och pareras. 

Denna studie kan anses som ett bidrag till de teoribildningar som behandlar transformativt lä-
rande då resultatet från denna studie bör vara av relevans för andra som ska studera transfor-
mativa lärprocesser.  

Resultatet är också av relevans för offentlig sektor och andra verksamheter eftersom kunskap 
om transformativt lärande kan ge handlingskraft att hantera framtida utmaningar samt stärka 
sektorns position som attraktiv arbetsgivare för att kunna locka och behålla kompetens. 

Resultatet kan användas av dem som ställs inför dilemman, av individer som vill utveckla sig 
själva eller av ledare för att förstå vad medarbetare går igenom. Medvetenhet av faserna inom 
transformativt lärande och medvetenhet av distansarbetets utmaningar och möjligheter kan 
stärka individen och verksamhetens motståndskraft och rusta för framtida utmaningar. 

 

7.4 Förslag till framtida forskning 
 

Studiens resultat bekräftar att det förekommer ett transformativt lärande som uppstår under en 
snabb övergång från kontor till distansarbete. Vidare kan transformativt lärande lyftas inom 
andra kontexter såsom till exempel en organisationsförändring för att undersöka om faserna 
uppkommer lika tydligt i avsaknad av en direkt kris. Även longitudinella studier intresserar, 
som genererar variabler för en individ eller en grupp och registreras över en längre tidsperiod. 
Det skulle tillåta att undersöka variationer över tid, vid olika tillfällen, exempelvis före under 
och efter en kris eller en organisationsförändring.  

Resultatet visar även att respondenternas upplevelser av hög gränskontroll inte är den faktor 
som styr och avgör deras syn på ett framtida distansarbete eller kontorsarbete. De personer 
som fortsättningsvis föredrar kontorsarbete framför distansarbete beror inte på att de har svå-
righeter att sätta gränser för arbetsliv och privatliv i hemarbete utan snarare upplevs det ute-
slutande bero på faktorer såsom det egna behovet av fysiska och sociala kontakter och inter-
aktioner i det riktiga livet. Det behövs mer djupgående och fokuserade studier inom detta för 
att säkerställa ett samband över en större population. 

Arbetet med att identifiera tidigare forskning om distansarbetes påverkan inom offentlig verk-
samhet har upplevts som delvis begränsat och snårigt. Jag rekommenderar därför att framtida 
forskning utröner en utförlig litteraturöversikt för att bringa mer klarhet inom området. 
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Denna studie fokuserar inte på kollektivets identitet utan på respondenternas egna upplevelser 
men det framkommer mönster som tyder på att båda är viktiga. Individperspektivet utifrån det 
egna måendet och utifrån förutsättningar som gynnar dem själva. Kollektivet utifrån verksam-
hetens bästa och de förutsättningar som gynnar grupper. Med utgångspunkt i detta uppmunt-
ras forskning som djupare undersöker individernas behov i relation till kollektivets behov. 
Vem bär ansvaret för att upprätthålla de båda och vilka strategier behövs för att balansera 
dem? 

Påverkan på individens psykosociala hälsa i det långt perspektiv vet vi än inte särskilt mycket 
om, det är för tidigt att dra några slutsatser. Det är dock en faktor som kan ha stor påverkan på 
samhällsekonomin om detta tar en negativ trend, med ökade sjukskrivningar till följd av ar-
betsmiljöproblem eller psykosociala faktorer. Respondenterna í denna studie har antytt arbets-
miljömässiga och psykosociala utmaningar inom distansarbete (arbeta hemifrån). Dessa even-
tuella påfrestningar förtjänar att sättas under ett eget förstoringsglas och kan ge värdefull kun-
skap till det systematiska arbetsmiljöarbetet för att säkerställa framtidens hållbara medarbe-
tare. 
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