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Förord 

Denna studie har genomförts av Robert Löfgren och Therese Prohorenko. Vi har båda deltagit 

i och utfört alla moment i studien gemensamt i såväl insamling av data och författning genom 

hela arbetsgången och tar gemensamt ett lika stort ansvar för studiens alla delar. Arbetet med 

studien har varit intressant och det har varit spännande att upptäcka den för oss nya 

arbetsformen, Hoffice. Vi vill ta tillfället i akt att tacka de deltagare som bjöd in oss att delta 

under två Hoffice-dagar för observation och de fem respondenter som ställde upp på intervjuer 

och bidrog med sin tid och sitt engagemang. Vi vill även tacka Adrienne Sörbom, för de 

lugnande och kloka ord som hjälpt oss framåt i denna studie. Tack!  
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Abstract  

The purpose of this paper is to investigate how Hoffice participants argue about the use of the 

Hoffice phenomenon. This qualitative study focuses on how participants perceive and use 

Hoffice and what impact the structure and sense of a community have on the participants, 

without given colleagues or a permanent workplace. The empirical data is gathered with two 

participatory observations as well as five semi structured interviews conducted with 

experienced Hoffice members. The empirical data presented in the study has been analysed 

with Giddens (2014) theory of modernity and self identification, Karasek and Theorell (1990) 

theory of balance between demand, control and support in work life and McMillan and Chavis 

(1986) theory of a sense of community.  

 

The study's results indicate that the Hoffice structure contributes to more efficient work. 

Through the structure and the existence of Hoffice, implied demands and support from the 

group are experienced. This enables participants to perform more efficient work while 

experiencing a well-being. The result, however, suggests that the structure only works in 

conjunction with others. The study also show that the fact of a growing scale of people using 

Hoffice, resulting in the Hoffice members finding smaller, exclusive groups of people working 

together.  

 

Keywords: hoffice, home office, community, social behavior, workplace, telecommuting 
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Vetenskaplig sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Hoffice-deltagare resonerar kring användandet 

av fenomenet Hoffice. Denna kvalitativa studie inriktar sig på hur deltagarna upplever och 

använder Hoffice samt vilken inverkan deltagarna anser att strukturen och gemenskapen har för 

fenomenet utan givna kollegor eller arbetsplats. Det empiriska materialet till denna studie har 

samlats in genom två deltagande observationer och fem semistrukturerade intervjuer med 

Hoffice-deltagare. Studiens empiriska material har analyserats med hjälp av Giddens (2014) 

teori om modernitet och självidentitet, Karasek och Theorell (1990) teori om krav, kontroll och 

stöd för individen i arbetslivet samt McMillan och Chavis (1986) teori om en känsla av 

gemenskap.   

 

Empirin delades in i teman som inkluderade engagemang, struktur och gemenskap. Studiens 

resultat pekar på att Hoffice-strukturen bidrar till ett effektivare arbete. Genom strukturen och 

den samvaro som finns på Hoffice, upplevs implicita krav och ett stöd från gruppen. Detta 

möjliggör för deltagarna att utföra ett effektivare arbete samtidigt som de upplever ett 

välbefinnande. Resultatet antyder dock att strukturen endast fungerar i samvaro med andra. 

Studien visar även att det faktum att en större grupp använder sig av Hoffice får konsekvensen 

att Hoffice-medlemmar skapar mindre, exklusiva grupper att arbeta i. 

 

Nyckelord: hoffice, hemmakontor, gemenskap, socialt beteende, arbetsplats, distansarbete 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Hoffice-deltagare resonerar kring användandet 

av fenomenet Hoffice. Denna studien undersöker hur deltagare upplever och använder Hoffice 

som arbetsplats. Studien fokuserar främst på hur strukturen och gemenskapen i Hoffice upplevs 

påverka deltagarna som vanligtvis står utan en fast arbetsplats med kollegor. Två observationer 

har genomförts medan vi deltagit och därefter har fem kvalitativa intervjuer genomförts med 

olika deltagare. Studiens resultat har kategoriserats in i teman som inkluderade engagemang, 

struktur och gemenskap. Med hjälp av Giddens (2014) teori om modernitet och självidentitet, 

Karasek och Theorell (1990) teori om krav, kontroll och stöd för individen i arbetslivet och 

McMillan och Chavis (1986) teori om en känsla av gemenskap, har resultatet analyserats.  

 

Studiens resultat pekar på att arbetsstrukturen bidrar till ett effektivare och hälsosammare 

arbete, då deltagarna får hjälp av varandra att sätta upp krav i arbetet, samtidigt som de stöttar 

varandra, genom att dela idéer med varandra och se och höra varandra. Resultatet antyder att 

strukturen endast fungerar i samvaro med andra. Resultatet visar även att deltagarna föredrar 

att arbeta med vänner framför obekanta. 

 

Nyckelord: hoffice, hemmakontor, gemenskap, socialt beteende, arbetsplats, distansarbete 
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1. Introduktion  

“Att sitta i samma båt” är ett uttryck en inte hör allt för sällan. Uttrycket refererar till den 

gemenskap en individ kan finna i en samvaro och hur lindrande den samvaron kan vara trots 

att de yttre faktorerna är desamma som tidigare. Den tillhörighet individen tidigare fötts in i blir 

med tiden allt mindre självklar. Individualiseringen kan ge en känsla av frihet men även en 

känsla av social isolering och ensamhet. Tidigare var relationer bundna till en geografisk plats 

men idag kan en ta sig fram snabbt, enkelt och billigt, kan med hjälp av teknologi skapa kontakt 

med i princip vilken del av världen som helst. Individen är varken bundna till en arbetsplats, 

samhälle, eller ett land (Strang, 2014: 20-21 & 160-167).  

 

Förändringar i samhället sker ständigt. Att förändringar även sker på arbetsplatsen är således 

inte konstigt. Från egna kontor och öppna landskap med fasta platser där det var trångt och 

högljutt, till cellkontor där rummen delades upp så att medarbetarna antingen delade rum med 

varandra eller satt ensamma. Idag är det populärt för många företag att gå över från cellkontor 

till öppna kontorslandskap, utan fasta platser, så kallade aktivitetsbaserade kontorslandskap. 

Detta för att främja kreativitet och skapa kommunikation över gränserna på kontoren (Wiman, 

2014). Distansarbete eller att arbeta hemifrån har med teknikens hjälp också blivit vanligare 

med tiden. Många yrkesgrupper arbeta från nästintill vilken plats som helst där en har tillgång 

till en dator och internetuppkoppling. Med de friare obundna arbetet finns det således möjlighet 

att välja sin arbetsplats, arbetsgrupp och arbetsmiljö på ett annat sätt än tidigare. Förändringen 

i arbetslivet är ett faktum. Frågan är hur det obundna arbetet påverkar individen i dess strävan 

att hitta effektiva arbetssätt som samtidigt bidrar till individens välmående? 
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1.1. Bakgrund  

Ett av de fenomen som uppkommit i samband med förändringen i samhället och arbetslivet är 

Hoffice. Hoffice är en kombination av orden Home och Office. Hoffice beskrivs som en 

temporär arbetsplats hemma hos en person som bjuder in andra att dela arbetsdagen hemma hos 

sig. Konceptet skapades av Christofer Gradin Franzén under hösten 2013 när han satt hemma 

och skapade ett psykologiskt brädspel ämnat att underlätta samarbete, samtidigt som han skrev 

på sitt examensarbete i psykologi. Gradin Franzén ansåg att han inte var så effektiv som han 

hade velat när han arbetade ensam och utan kollegor att kommunicera och byta tankar med. 

Tillsammans med en vän började tankearbetet om att det måste finnas andra som upplever 

samma sak. Till en början bjöd de in vänner och bekanta i liknande arbetssituationer, men 

allteftersom konceptet växte och uppmärksammades deltog det fler och fler personer utan 

koppling till grundarna, och idag kan en hitta Hoffice-grupper även utanför Sveriges gränser 

(Hoffice.nu, 2017a).  

 

Hoffice är uppbyggt med en tanke om att alla är välkomna att delta eller att agera värd för en 

Hoffice-dag. Enklast kommer en i kontakt med andra Hoffice-deltagare genom att hitta eller 

skapa en Hoffice-grupp på Facebook. Genom Facebook anordnas Hoffice-event av 

privatpersonerna som också brukar skriva ut information om vart Hoffice hålls, vilka hålltider 

som finns och vilka bekvämligheter som erbjuds (exempelvis antal sittplatser, möjligheter till 

att värma lunch eller förslag på pausaktiviteter). Vanligtvis är arbetsdagen upplagd efter ett för 

Hoffice vedertaget arbetssätt. Det innebär att dagen startas vid en utsatt tid. Deltagarna börjar 

med att samlas och berätta för varandra om vilka mål de har med arbetsdagen, en så kallad in-

checkningsrunda. Därefter får vanligtvis en person ansvar för att hålla tiden för kommande 45 

minuters arbetspass. Efter 45 minuters arbete sker det vanligtvis cirka 10-15 minuters paus där 

deltagarna kommer överens om en aktivitet som de gör tillsammans. Innan varje 45-minuters 

arbetspass sätter igång brukar deltagarna sätta delmål som de innan pausaktiviteten följer upp 

om de har klarat målet eller ej (Hoffice.nu 2017b).  

  

Tanken är att främja kreativiteten och samtidigt göra arbetsdagen rolig tillsammans, men är det 

detta som gör Hoffice till ett framgångsrikt koncept? Vad är det som kännetecknar ett bra 

Hoffice? Är det viktigt för deltagarna att känna gemenskap?  Och vilken betydelse har 

strukturen för deltagarna? 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie är att förstå hur deltagarna resonerar kring användandet av fenomenet 

Hoffice. För att få denna förståelse ämnar vi använda oss av följande frågeställningar; 

1. Hur beskriver Hoffice-deltagare sitt engagemang i Hoffice?  

2. Vad betyder Hoffice-strukturen för Hoffice-deltagarnas syn på och engagemang i 

Hoffice? 

3. Vilken betydelse har gemenskapen och gruppen för Hoffice-deltagarnas medverkan och 

engagemang i Hoffice? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Till en början diskuteras vilka avgränsningar som behövts göras på grund av tidsbrist. Då denna 

studies ämne är högst outforskat följs avgränsningen av en presentation av tidigare forskning 

kopplat arbetsplatsens förändring och hur gemenskap kan påverkar individens arbetsliv. Detta 

då de luckor som är täckta i ämnet är lättare att finna än det omvända. Därefter följer en 

presentation av uppsatsens teoretiska ramverk som använd som ett analysverktyg för att kunna 

bearbeta det empiriskt insamlade materialet. Ett avsnitt som rör metodval följer därpå, med 

avsikt att beskriva och motivera genomförande, urval, datainsamling och dataanalys. Även den 

etiska aspekten skildras. Vidare presenteras studiens resultat som analyseras med hjälp av det 

tidigare presenterade teoretiska ramverket. I det avslutande kapitlet besvaras frågeställningarna 

och de mest framträdande aspekter som återfunnits i resultatet diskuteras. Avslutningsvis ges 

förslag till vidare forskning. 

 

1.4 Avgränsning  

Denna studie har fokuserat på Hoffice-deltagare i Stockholmsregionen. Uppsatsen gör ingen 

distinktion på ålder, kön eller anställningsform. De personer som intervjuades hade vid 

intervjutillfället deltagit på minst tre Hoffice och i olika utsträckning varit värd för Hoffice 

hemma hos sig eller andra eller bara varit deltagare på Hoffice.  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Arbetsplatsens förändring 

Den fasta arbetsplatsens självklara del i vårt samhälle är inte längre lika självklar. Arbetet blir 

allt friare genom teknologi som bidrar till att vi i många fall inte längre behöver arbeta på en 

specifik plats tillsammans med kollegor och arbetsgivare. Varför företag väljer att frångå egna 

kontor eller kontorslandskap med egna platser mer och mer och hur de anställda upplever detta 

behandlas i avsnittet nedan. Detta för att skapa en tydligare bild av arbetsplatsens förändring 

som lett fram till fenomenet Hoffice. 

 

Granberg beskriver hur Sveriges arbetsmarknad har förändrats rejält under senare delen av 

1900-talet. Från att majoriteten av arbetstillfällena har varit inom industrierna har idag pendeln 

svängt till att de flesta arbeten utförs inom tjänstesektorn. Samhället har gått ifrån att vara styrt 

av produktion till att fokusera på kund och marknad. Produkter produceras främst utifrån 

efterfrågan. En hög servicenivå värdesätts högre i samhället idag än tidigare, vilket har gjort att 

tjänstesektorn har tagit över som samhällets vanligaste arbetsform. Teknikens framfart har 

dessutom tagit många av de arbetstillfällen som tidigare utfördes av anställda inom industrierna 

(Granberg, 2013: 688-689). 

 

På liknande sätt som industrin har blivit omsprungen av tjänstesektorn har kontorets miljöer 

förändrats. Parker (2016) resonerar om orsakerna till varför företag väljer att gå ifrån de tidigare 

populära cellkontoren till aktivitetsbaserade kontor och menar att det finns många 

bakomliggande orsaker. En orsak kan vara att ge medarbetarna mer frihet och att de kan välja 

arbetsplatsen fritt. En annan orsak kan vara att företaget helt enkelt effektiviserar sin 

verksamhet, med fler tillgängliga kontorsplatser i ett öppet kontorslandskap jämfört med 

cellkontor (Parker 2016). En studie utförd av Meel (2011) indikerar dock på att 

aktivitetsbaserade kontor inte är något nytt fenomen utan att detta arbetssätt testades av IT-

företaget IBM redan på 1970-talet. Anledningen till IBM:s val att testa detta arbetssätt är de 

samma som idag, frihet och idéutbyte. En kan tänka sig att största anledningen till att det 

aktivitetsbaserade arbetssättet inte slog igenom redan på 1970-talet grundar sig främst i att 

tekniken som krävs för aktivitetsbaserat-arbetssätt inte fanns för 50 år sedan (Van Meel 2011). 
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Dixon (1997) undersökte i en studie hur organisationer och dess anställda och hur informella 

samtal i de allmänna ytorna på kontor utvecklar en gemenskap och känsla av tillhörighet. Dixon 

menar att denna typ av temporär mötesplats skapar en känsla av informalitet som leder till att 

det sker idéutbyte och problemlösning (Dixon, 1997). Dixons studier influerade 

Arbetslivsinstitutet att skapa ytor på kontor där medarbetarna kunde mötas och interagera. 

Genom en gemensam lounge mitt på kontoret interagerade medarbetarna mer informellt med 

varandra i högre utsträckning än när kontoren hade klassiska cellkontor (Nenonen & Lindahl, 

2017). 

 

Även Bodin Danielsson & Bodins (2008) studie undersöker huruvida kontorets uppbyggnad 

och kontorsutformning, påverkar de anställdas men har ett fokus på de anställdas upplevda 

välmående i arbetet. Studiens resultat visade att lägst de som arbetade i cellkontor och kontor 

där öppen planlösning och enskilda rum kombinerades upplevde bäst hälsostatus (Bodin 

Danielsson & Bodin, 2008). Sahlström och Severin (2015) studie jämförde även den hur olika 

typer av kontor och arbetssätt påverkar de anställda. De två studierna skiljer sig främst i att den 

sistnämnda är fokuserad på aktivitetsbaserade kontor, där det inte finns fasta platser utan istället 

erbjuds olika typer av platser utformade efter olika typer av arbetsuppgifter. Sahlström och 

Severin finner i sin studie att aktivitetsbaserade kontorslandskapets öppnar för interaktion och 

gör att de anställdas energinivå höjs. Trots detta indikerar studiens resultat att de 

aktivitetsbaserade kontoren inte gynnar djupare relationer och en gemenskapskänsla (Sahlström 

& Severin, 2015). 

 

Detta avsnitt behandlar till en början lite kort samhällets förändring och hur det har lett till att 

arbete och arbetsplatserna i samhället har förändrats. Från att ha suttit i ett traditionellt kontor 

eller cellkontor har de flesta stora företag gått över till öppna kontorslandskap eller sträckt sig 

så långt som till att de anställdas fasta plats blir borttagna. Hur kontorets utformning och olika 

arbetssätt påverkar arbetet och de anställdas välmående belysts och resultatet från flera av 

studierna indikerar på att social interaktion och gemenskap är något som effektiviserar arbetet 

samtidigt som de anställda upplever välmående. Denna förändringen i arbetslivet presenteras 

för att skapa en förståelse för den utvecklingen som lett fram till fenomenet Hoffice. Genom en 

förståelse för arbetslivets historia, skapas en förförståelse för fenomenet och det arbete som 

tidigare varit det typiska.  
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2.2 Distansarbete och temporära arbetsplatser 

Det tidigare avsnittet behandlar arbetsplatsens förändring och hur olika typer av 

aktivitetsbaserade och öppna kontorslandskap vuxit fram. Arbetsplatsens förändring beskrivs 

vidare i detta avsnitt men ett större fokus på arbetet från hemmet och temporära arbetsplatser, 

då denna utveckling av arbetsform ligger närmast fenomenet Hoffice. 

 

Coworking space är ett begrepp som används för att beskriva en verksamhet där frilansare, 

egenföretagare eller mindre företag kan hyra in sig i byggnader med öppna kontorslandskap 

och med delbara allmänna ytor. Tanken är att ett kontor inte ska vara uppbyggt efter hierarkier, 

utan istället främja öppenhet, gemenskap och kommunikation över gränserna mellan 

individerna som arbetar där (Spinuzzi, 2012). Coworking space som koncept uppkom 2005 av 

Brad Neuberg, en programmerare, som var trött på att arbeta isolerad hemifrån med oproduktiva 

arbetsdagar. Istället för att arbeta hemifrån anordnades arbetsdagar i byggnader som hyrdes för 

att fungera som arbetsplatser (Foertsch & Cagnol, 2013). 

 

Idag är Coworking ett världsomfattande koncept med många olika strukturer, men vanligtvis 

kan en generalisera Coworking till att innefatta en öppen lokal med fri eller fast placering för 

de individer som arbetar där, med tillgång till gemensamma bord och arbetsytor, Wifi, 

hygienfaciliteter och matplatser. Det är fritt att röra sig och arbeta runt hela byggnaden. 

Coworking space är på så vis likt exempelvis företag med öppna kontorslandskap, skillnaden 

är att på ett Coworking space arbetar många egenföretagare och frilansare vilket innebär att 

personerna som arbetar på Coworking space inte arbetar för samma arbetsgivare. 

 

Många organisationer och företag tycks förändra sina kontor till öppnare landskap, med fri eller 

fast placering, och med ett större fokus på interaktion med andra medarbetare. De fasta 

knutpunkterna på arbetsplatsen tycks inte vara i lika stort fokus längre. Större företag likt 

Facebook, Google, Yahoo och Samsung har under de senare åren byggt om sina huvudkontor 

för att skapa öppna kontorsmiljöer med större möjligheter att interagera med fler personer inom 

företaget och på så vis främja medarbetarnas idéutbyten och kreativitet (Rus & Orel, 2015). 
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Personer som arbetar på Coworking spaces tycks interagera med varandra i olika utsträckning 

under arbetsdagens gång. Det kan handla om informella samtal vid kaffemaskinen eller 

diskutera lösningar på arbetsrelaterade problem (Gerdenitsch m.fl., 2016). Alla har en egen 

agenda med varför de väljer att jobba på ett Coworking space. Det behöver inte nödvändigtvis 

handla om lönearbete. Konceptet har spridit sig och fler delar av näringslivet anammar idéerna 

att det ska vara enklare att influera varandra (Bilandzic & Foth 2013). 

 

Sturessons (2000) avhandling om distansarbete undersöker vilka för- och nackdelar som 

upplevs av distansarbetet. Deltagarna har möjlighet att arbeta på kontor men har även möjlighet 

att arbeta hemifrån några dagar i veckan. Sturesson (2000: 221-223) finner genom studien både 

för- och nackdelar med distansarbete. Fördelar som deltagarna i studien anger att de upplever 

är att de jobbar mer effektivt hemifrån medan nackdelarna är sämre kontakt med arbetskollegor, 

sämre tillgång till arbetsmaterial och svårare att koppla bort arbetet på fritiden (Sturessons, 

2000). 

 

Även detta avsnitt har behandlat hur moderna arbetsformer som att vara egenföretagare utan 

kontor eller distansarbete upplevs av de arbetande. I och med dagens teknologi har arbetet blivit 

friare. Med en dator kan många av de arbetsuppgifter som finns utföras vart som helst, vilket 

innebär att de anställda kan sitta vart de vill. En kan dock ifrågasätta om friheten att kunna 

arbeta varifrån en vill verkligen innebär frihet? En anställd är trots möjligheten att variera 

arbetsplats fortfarande bunden till sin överordnade som delegerar arbetet. Avsaknaden av en 

arbetsplats, på olika vis, har belysts för att försöka ge en uppfattning av vad det kan innebära 

för individen. Detta då det fenomen som denna studie ämnar undersöka, Hoffice, är uppbyggd 

främst för de individer som saknar en fast arbetsplats och till stor del styr sitt eget arbete. 

 

2.3 Gemenskap 

Gemenskap är en av de faktorer som visat sig viktig på arbetsplatsen trots den utveckling som 

skett. Gemenskapen har även visat sig vara en viktig faktor till framkomsten av Coworking 

spaces. Detta då egenföretagare använder sig av fenomenet främst för att finna en gemenskap i 

det fria och enskilda arbetet som denna arbetsform innebär. Hoffice är ett fenomen som inte är 

beforskat men liknar Coworking spaces i det avseende att båda koncepten lämpar sig som en 

bra arbetsplats för egenföretagare och frilansare. Avsnittet ovan, om tidigare forskning, antyder 
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att gemenskapen spelar roll i valet av att arbeta på ett Coworking space. Avsnittet nedan 

kommer att behandla vad tidigare forskning har resulterat i gällande gemenskap och sociala 

interaktioner på olika typer av platser. 

 

Brodsky & Marx (2001) har utfört en studie om kvinnor på ett jobb- och utbildningscenter i 

Baltimore, USA. Studien har fokuserat på att förstå hur kvinnorna kan känna en gemenskap 

med de andra kvinnorna på detta center. Studiens resultat visar att gemenskapen på centret 

skapas genom gemensamma värderingar, rutiner behov. Informella möten i form av exempelvis 

rökpauser nämns även som en möjlighet att komma närmare varandra. Dessa möten upplevs 

enklare att skapa kontakt genom än utanför centret, där det upplevs svårare att se vad en har 

gemensamt med andra. Studiens resultat visar att gemenskapen skapas och reproduceras med 

hjälp av att deltagarna känner en tillhörighet till varandra på grund av att de alla är studenter på 

samma utbildningscenter och studenterna har gemensamma mål. I enlighet med Brodsky & 

Marx (2001) undersöker även Small (2009) hur gemenskap kan påverka en grupp. Small 

fokuserar till skillnad från Brodsky & Marx på arbetsplatsen och finner att om de anställda är 

insatta i och har en förståelse för vilka visioner som finns, vilka organisationsmål som finns, 

vad deras roll och uppdrag är, finner de anställda ett syfte och mening i vad de gör. Båda dessa 

studier undersöker alltså gemenskap, men i olika sammanhang. Båda studierna visar på att en 

gemensam målbild och individens vetskap om ens roll och uppdrag i gruppen, leder till att 

individen känner sig som en del i en gemenskap och gruppen blir tillsammans mer produktiv 

och effektiv. 

 

2.4 Den tidigare forskningens relevans för studien 

Gemenskapen antyds vara viktig för individen i arbetslivet och för motivationen till att utföra 

arbetet produktivt. Dessa studier visar på att gemensamma syften och mål är en viktig faktor 

för att uppleva gemenskap. Brodskys & Marx studie visar i enlighet med Dixon (1997) och 

Small (2009)  även på att de informella möten som individen upplever i en grupp bidrar till en 

känsla av grupptillhörighet och gemenskap. Hoffice är ett fenomen som en kan tänka sig 

innebär gemenskap för de deltagande, men varje deltagare är där för att utföra sitt eget arbete 

och är därför inte interagerade med en grupps mål på samma vis som ovan. Kan Hoffice pauser 

liknas vid de informella mötena och kan medlemskapet och umgänge i en grupp ändå vara 

tillräckligt för Hoffice-deltagarna, eller är det något annat som motiverar dem till att delta?  
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Till en början presenteras tidigare forskning i syfte att synliggöra hur arbetsplatsen och dess 

arbetsform förändrats med tiden och hur fenomenet Hoffice, kunnat utvecklas och ta form. 

Därefter presenteras fenomenet Coworking spaces då det är ett arbetsfenomen som även det 

utvecklats i takt med tekniken och arbetsplatsens förändring. Coworking spaces blir alltså 

relevant för denna studie då det till stora delar liknar Hoffice, på så vis att fenomenen skapats 

för en liknande målgrupp och av liknande anledningar. Mycket av den tidigare forskningen och 

framförallt studierna om Coworking spaces visar på att individen arbetar och mår bättre av en 

känsla av gemenskap i arbetet. Då gemenskap visat sig vara en viktig del i arbetslivet och i 

vissa fall även en avgörande faktor, har två studier om gemenskap presenterats för att se vad 

gemenskap kan betyda för individen och gruppen.  

Då fenomenet Hoffice tidigare är ett outforskat fenomen används i denna studie tidigare 

forskning för att försöka förstå och klargöra bakgrunden till fenomenet genom att börja stort 

med arbetets förändring till att smalna av till ett liknande fenomen. Det liknande fenomenet 

Coworking spaces antyder att gemenskap är en viktig bakomliggande faktor till fenomenet 

vilket gjort att även tidigare studier om gemenskap presenterats och fått ta plats i denna studie. 
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3. Teoretiska perspektiv  

3.1 Modernitet och självidentitet 

Anthony Giddens (2014) beskriver hur individer i dagens samhälle skapar sig själva en identitet 

jämfört med tidigare samhälle där en snarare uppfostrades till en individ. I tidigare samhällen 

skapade sig individen sin identitet genom att identifiera sig med sina förfäders bakgrund. 

Individen visste från sin födsel vem en var och vad ens uppgift i samhället var. Individerna i 

dagens samhälle har stora möjligheter att välja bostadsort, arbete, intressen och vänner på ett 

annat sätt än tidigare och därigenom har individen en valmöjlighet att skapa sin självidentitet. 

Giddens (2014) menar att det är ett reflexivt projekt. De val som vi gör varje dag hjälper oss att 

skapa och forma vår självidentitet. Giddens (2014) menar att det finns tre processer för att skapa 

och reproducera det dynamiska samhället. Dessa är åtskiljandet av tid och rum, 

urbäddningsmekanismer och institutionell reflexivitet (Giddens, 2014: 31).  

 

Åtskiljandet av tid och rum innebär att vi i dagens samhälle, med hjälp av teknik, kan utföra 

många arbeten utanför arbetsplatsen (Giddens 2014: 26). Den andra processen kallar Giddens 

(2014) för urbäddningsmekanismer. Eftersom att vi enligt Giddens (2014) i dagens samhälle 

kan göra en åtskillnad mellan tid och rum möjliggör det att sociala relationer “lyfts ur” sitt 

lokala sammanhang oberoende av tid och rum och Giddens menar då att det sker en urbäddning 

av de sociala institutionerna. Detta sker med hjälp av två urbäddningsmekanismer, expertsystem 

och symboliska tecken. Enligt Giddens (2014) kan vi se pengar som ett exempel på det han 

kallar symboliska tecken. Pengar är idag frånskilt från tid och rum. Pengar har ett standardiserat 

värde som medför att det exempelvis är möjligt att göra affärsuppgörelser mellan olika länder 

hemifrån med hjälp av en dator, alltså på distans. Enligt Giddens (2014) bygger hela vårt nutida 

samhälle på expertsystem. Vi ska inte själva behöva ha all kunskap inom alla områden. Vi kan 

använda oss av bilar, tåg, datorer, sjukvård och livsmedel utan att vara experter inom dessa 

områden. Expertsystem bygger på generaliserbar kunskap inom avgränsade områden. Vi 

reflekterar förmodligen inte över den forskning och kunskap som ligger bakom alla varor och 

tjänster som vi dagligen använder oss av. Vi vet att bussen är uppbyggt på ett visst sätt för att 

så smidigt och tyst som möjligt transportera oss mellan hem och arbete. Vi har en tillit till att 

de personerna som konstruerat bussen har byggt den på ett sätt som gör det säkert för oss att 

färdas med den. På samma sätt litar vi på att busschauffören har tillräcklig kunskap för att köra 
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den. Det är inte individerna i sig som vi har tillit till, utan Giddens (2014) menar att det är 

expertsystem likt lagar och certifieringar som gör att vi vet att alla komponenter av exempelvis 

en buss har undersökts och godkänts efter ett standardiserat regelverk.    

 

3.2 Gruppens betydelse och funktion för individen 

Trots att en idag inte är bunden till den identitet en föds in i, är en fortfarande bundna till 

gruppen i det mer fria identitetsskapandet. Relationer till andra spelar därför fortfarande en 

avgörande roll för individen. Individens uppfattning om vem en är och vad en är värd grundar 

sig i hur andra människor speglar individen genom kommunikation. Denna spegling är det en 

skapar sin självbild och självkänsla kring (Giddens, 2014: 50-55).  

 

Självidentiteten kopplas till andras uppskattning och genom den ömsesidiga uppmärksamhet 

gruppen ger individen föds tillit. Genom tilliten individen känner för gruppen skapas en 

skyddshinna mot omvärlden som gör det möjligt för individen att skärma av alla de hot och 

faror som finns i omgivningen. Största anledning till att individen anpassar sig efter hur gruppen 

speglar en, är rädslan av att förlora gruppen, vilket genererar en kraftansträngning från 

individen (Giddens, 2014: 50-55). Den andra delen som motiverar individen till att vilja känna 

grupptillhörighet och gemenskap är förmågan att känna sig trygg. 

 

För att gruppen ska ha en god inverkan på individen måste individen dock känna en gemenskap 

med gruppen. Om en grupp blir för stor finns det risk för att medlemmarna i gruppen får en 

känsla av att de inte är en del av gruppen, utan kan istället få känslan av att de övriga i gruppen 

är en egen enhet som individen själv står utanför och gruppen blir mer anonym. Medlemmarna 

kan då uppleva att gruppen lever sitt eget liv och inte är något som individen varit med och 

skapat och därför inte vill ta ansvar för. En grupp fungerar därför som bäst när den består av 

fem till tio medlemmar, då har individen lättare att känna att gruppen är överskådlig och på så 

vis känna att en har kontroll över gruppen (Hwang & Nilsson, 2014: 48-56).  

 

En grupp bör därför ses som att helheten blir mer än delarna, det vill säga, fler än en person 

samspelar och ömsesidigt påverkar varandra till det positiva. Människan mår helt enkelt bra 

och känner sig trygg när hon känner gemenskap och tillhörighet. Att känna grupptillhörighet 
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gör att livet känns lättare trots att den faktiska samvaron kanske inte kan förändra de yttre 

omständigheterna som råder (Strang, 2014).  

3.3 Gemenskap och grupptillhörighet 

Känslan av att tillhöra en grupp består enligt McMillan & Chavis (1986) av fyra grundläggande 

upplevelser. Dessa är medlemskap, inflytande, delade emotionella uppfattningar och 

integration och behovsuppfyllelse. McMillan & Chavis (1986) gör ingen distinktion mellan 

geografisk gemenskap, relatera till ett område, stad eller land och relationell gemenskap, hur 

väl en anser sig känna en person, men menar att tidigare forskningar har gjort det (McMillan & 

Chavis, 1986).  

 

Medlemskapet i gruppen definieras av fem mekanismer. Den första mekanismen handlar om att 

gruppen har en gränsdragning som inkluderar en individ i gruppen eller exkluderar en individ. 

Denna gränsdragning är emellertid svår att definiera men förstärks av att gruppen ofta använder 

fyra andra mekanismer för att skilja gruppen och dess medlemmar från andra grupper eller icke-

medlemmar. De fyra mekanismerna är emotionell säkerhet, personlig investering, känsla av 

tillhörighet och gemensamma symboler. Genom gruppens gränsdragning, alltså gruppens 

struktur, upplever gruppens medlemmar en emotionell säkerhet. Medlemmar vet att de är med 

i en grupp vilket ger en säkerhets- eller trygghetskänsla. Den emotionella säkerheten av att 

tillhöra en grupp bidrar till att medlemmarna genom en personlig investering deltar aktivt i 

gruppen och följer gruppens riktlinjer, samt upplever en starkare känsla av grupptillhörighet. 

Med gemensamma symboler visar gruppens medlemmar att de tillhör gruppen. Symbolerna 

fungerar som en markör för vilka som är medlemmar av gruppen och vilka som inte är 

medlemmar av gruppen. Symbolerna kan handla om synliga attribut likt kläder, eller osynliga 

symboler som kan handla om språk (McMillan & Chavis, 1986).  

 

En deltagare i gruppen måste ha inflytande för att knyta band till gruppen. Samtidigt måste 

gruppen fungera på ett sätt som gör att deltagaren blir influerad av gruppen. En gruppmedlem 

måste känna att dennes bidrag till gruppen är värt någonting, att gruppmedlemmarnas 

individuella bidrag är av vikt. Samtidigt är det viktigt för gruppen att kunna utöva inflytande 

över den enskilde gruppmedlemmen för att denne ska känna en form av åtagande gentemot 

gruppen (McMillan & Chavis, 1986).  
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Delade emotionella uppfattningar beskriver att gruppens medlemmar har någon form av 

gemensam bakgrund. Det kan handla om att en kommer från samma geografiska område eller 

delar samma åsikter inom ett visst ämne. Medlemmarna måste inte nödvändigtvis ha liknande 

bakgrund men måste åtminstone kunna identifiera sig med de andra gruppmedlemmarna och 

deras bakgrund. McMillan & Chavis (1986) menar att hur frekvent deltagarna träffas och 

interagerar också har betydelse för att relationerna och med att de emotionella banden mellan 

medlemmarna stärks (McMillan & Chavis, 1986).  

 

Den fjärde och sista upplevelsen för att uppnå en känsla av gemenskap med en grupp handlar 

om integration och behovsuppfyllelse. Individen måste känna att den får sina behov uppfyllda 

genom att delta i gruppen. McMillan & Chavis (1986) menar att det är omöjligt att konkretisera 

alla behov som en individ har och vilka som denne vill tillgodose genom deltagandet i gruppen, 

status nämns dock som en faktor. I huvudsak vill individer i första hand tillgodose sina egna 

behov. Vad dessa behov är, menar McMillan & Chavis, kan spåras till individens kultur och 

uppväxtförhållanden. Vad som är viktigt för en person behöver inte vara av lika stor vikt för en 

annan. Definitionen av en stark grupp tycks vara att gruppens medlemmar hittar vägar för att 

deras individuella behov tillgodoses, samtidigt som de hjälper gruppens och därigenom de 

andra medlemmarnas strävan att uppfylla sina behov (McMillan & Chavis, 1986).  

3.4 Krav-kontroll-stödmodellen  

Karasek och Theorell (1990) har utformat krav- kontroll- stöd-modellen som ett verktyg för att 

kunna forska på den psykosociala arbetsmiljön. Teorin har sin utgångspunkt i hur krav, kontroll 

och stöd kan påverka individens arbetsinsats och välmående. Giddens (2014) teori om 

självidentitet beskriver hur identiteten skapas i samröre med andra individer. Krav, kontroll och 

stöd-modellen kommer nedan att presenteras för att förstå hur individen i arbetet använder sig 

av en upplevd gemenskap för att uppleva välbefinnande i arbetet.  

 

Kraven från sin omgivning kan ses som både fysiska och psykiska menar Karasek och Theorell. 

De fysiska kraven kan röra exempelvis arbetstagarens ergonomi, såsom stillasittande arbete 

eller tunga lyft. De psykiska kraven delas upp i kvalitativa och kvantitativa krav. De kvalitativa 

kraven har att göra med hur svår en arbetsuppgift upplevs vara medan den kvantitativa istället 

rör vilken mängd av arbete som krävs (Karasek och Theorell, 1990). 

 



Södertörns Högskola   Robert Löfgren 
Sociologi C  Therese Prohorenko 

20 
 

Kontrollen som arbetstagarna påverkas av i sitt arbete delas upp i kontroll i arbetet och kontroll 

över arbetet. Kontroll i arbetet definieras som den kontrollen arbetstagaren själv har över att ta 

beslut kring arbetets ordningsföljd, det vill säga själv kunna bestämma när en ska göra vad. 

Kontroll över arbetet definieras istället av kunskap och kompetens arbetstagaren har inom sitt 

arbetsområde och i vilken utsträckning denna kunskap och kompetens möjliggör för 

arbetstagaren att slutföra sin arbetsuppgift (Karasek och Theorell, 1990).  

 

Karasek och Theorell beskriver det sociala stödet på arbetsplatsen som kommunikationen 

mellan de anställda och chefer på en arbetsplats och huruvida de har möjlighet att ställa frågor 

och tala med varandra. Även inom det sociala stödet finns det två förgreningar, socioemotionellt 

stöd och instrumentellt socialt stöd. Det förstnämnda innebär i vilken grad en arbetstagare 

känner förtroende för sina medarbetare och chefer och hur engagerad och involverad de 

anställda är på sin arbetsplats. Detta stöd fungerar som en buffert för att klara av svåra 

utmaningar i exempelvis de krav som ställs på arbetstagaren. Det instrumentellt sociala stödet 

innebär istället det stöd, i form av arbetskraft och resurser, som de anställda kan få av sina 

medarbetare i arbetsbelastning (Karasek och Theorell, 1990).  

 

3.5 Teorins relevans för studien 

Denna uppsats ämnar använda Giddens (2014) teori om självidentitet dels för att förklara och 

analysera hur den fasta arbetsplatsen blivit flexibel, med möjlighet till distansarbete, men även 

hur individen hanterar det. Individen har idag stora möjligheter att skapa sin egen självidentitet 

med hjälp av tekniska lösningar, såsom Internet, och på så vis skapa fler relationer och 

sammanhang än tidigare. Giddens menar dock att individen inte helt kan individualiseras från 

sin omgivning då individen behöver gruppen för att spegla sig i dess reaktioner för att skapa 

sin självidentitet (Giddens, 2014). Individen behöver även gruppen för att känna trygghet men 

även då människan helt enkelt mår bättre i grupp (Strang, 2014 och Hwang & Nilsson, 2014). 

Med hjälp av Giddens, Strang och Hwang & Nilssons teorier och synsätt, skapas en förståelse 

för hur individen individualiserats från gruppen jämfört med tidigare, men även en förståelse 

för hur individen, trots individualiseringen, inte kan eller vill göra sig helt fri från gruppen och 

gemenskapen. 

Giddens, Strang och Hwang & Nilssons teorier och synsätt används främst för att förklara 

historien och de bakomliggande faktorerna till fenomenet Hoffice och varför gruppen och 
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gemenskapen har en stor betydelse för individen. McMillan & Chavis (1986) teori används 

istället för att förklara hur känslan av gemenskap och grupptillhörighet skapas. McMillan & 

Chavis (1986) menar att individen får en upplevelse av gemenskap tack vare medlemskap, 

inflytande, delade emotionella upplevelser, integration och behovsuppfyllelse. Dessa 

grundläggande upplevelser måste uppfyllas för att individen ska känna sig som en del av 

gruppen och dess sammanhang. Gemenskap och grupptillhörighet är alltså något som är viktigt 

för individen. I arbetslivet krävs det dock mer än så. För att individen ska må bra och utföra ett 

effektivt arbete menar Karasek och Theorell (1990) att individen måste uppleva en balans 

mellan krav, kontroll och stöd i och över sitt arbete. Genom gemenskap och känslan av att 

känna sig sedd, av exempelvis gruppen, kan en känsla av balans skapas för individen genom 

krav, kontroll och stöd i arbetet. Utan gemenskap kan individen emellertid varken känna krav 

eller stöd i sitt arbete. Individens kontroll över och i arbetet kräver inte en gemenskap men kan 

påverkas negativt av avsaknaden av krav och stöd. 

Karasek och Theorells (1990) menar att individen behöver känna ett stöd från sin omgivning 

för att kunna uppleva ett välbefinnande i arbetslivet, något som Giddens beskriver genom att 

individen behöver omges av andra för att skapa sin egen självidentitet. Utbytet mellan 

individerna förstår både Giddens och Karasek och Theorell som viktigt, men av olika 

anledningar. Karasek och Theorell använder krav, kontroll och stöd främst för att förstå 

individens välbefinnande i arbetslivet. Giddens menar att med hjälp av teknik kan en individ 

interagera med andra på ett helt annat sätt idag än tidigare. Samtidigt kan en hävda att Giddens 

teori om upphävandet av tid och rum kan förstås som att det idag är allt svårare att skilja 

gränsdragningen åt mellan arbete och privatliv. 
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4. Metod 

4.1 Motivering 

Det finns mycket tidigare forskning om olika fenomen i arbetslivet. Likaså finns det många 

studier om vad gemenskap och gruppen i olika sammanhang kan göra för individen både när 

det kommer till prestation och välmående. Hoffice är ett relativt nytt fenomen och har därför 

inte belysts i någon större utsträckning tidigare. Studiens empiriska material samlades in med 

hjälp av etnografisk metod för att få en djupare förståelse för hur fenomenet kunnat slå igenom 

och vad som motiverar deltagarna att vilja fortsätta delta i Hoffice-fenomenet. Därigenom får 

vi en möjlighet att beskriva det som sker ur informanternas perspektiv (Aspers 2011: 21).  

 

4.2 Urval 

För att samla in studiens empiriska material ansökte vi om tillträde till Stockholms Hoffice-

grupp på Facebook. Facebook-gruppen inriktad mot Stockholmsregionen har cirka 2000 

medlemmar och vi blev i denna beviljade tillträde. Facebookgruppen används som en plattform 

för medlemmar där de kan diskutera och bjuda in andra medlemmar till kommande Hoffice-

event, komma med förslag på förbättringar eller bidra med allmänna tankar och funderingar 

kring Hoffice-konceptet.  

 

När det kommer till populationen har denna uppsats inte fokuserat på eller gjort någon 

distinktion baserat på respondenternas kön, yrke, ålder eller etnicitet. För att besvara denna 

studies frågeställningar ansåg vi att respondenterna till studien ska ha deltagit på minst tre 

Hoffice-event. Detta för att kunna ge en mer givande utsaga om deras upplevelse av Hoffice. 

 

När tillträde till fältet blivit beviljat kontaktades en av Hoffice-medlemmarna som lagt ut en 

annons i Facebookgruppen om ett kommande event. Vi välkomnades till eventet och utförde 

vår första observation några dagar senare. Efter att den första observationen utförts kontaktades 

några av deltagarna från det Hoffice-event som observerats. Enligt Ahrne och Svensson (2015) 

kan det vara svårare att göra ett urval av populationen på fältet en studerar än att göra valet om 

vilket fenomen en vill studera. De menar att detta kan vara svårare, då en kan behöva hjälp av 
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personer verksamma inom de fält en vill studera och att det ibland kan underlätta att få tag i 

personer som har varit verksamma inom ett fält eftersom de i högre utsträckning kan vilja 

berätta om känsliga ämnen från tiden på fältet (Ahrne & Svensson 2015: 41). Då vi beviljats 

tillträde till gruppen och var begränsade till de Hoffice-event som lades upp under uppstarten 

av denna studie, föll sig urvalet väldigt naturligt till de Hoffice-event som passade geografiskt 

och tidsmässigt för observationer och de deltagare som deltog på dessa. Det första Hoffice-

eventet som observerades bidrog till första kontakten med två intervjupersoner. 

 

För att skapa kontakt med ytterligare intervjupersoner användes ett snöbollsurval (Lune och 

Berg 2014: 39). Genom de kontakterna som skapades under första observationen skapades även 

kontakt med resterande respondenter. De två första intervjupersonerna fick frågan om de känner 

eller har bekanta som kan tänkas ställa upp på en intervju. Till en början kontaktades enbart de 

deltagare som deltagit på det första Hoffice-eventet som observerades, dock var det endast två 

av deltagarna som valde att delta i studien. På studiens andra observation gavs dock möjlighet 

att kontakta potentiella intervjupersoner genom den första intervjupersonen, vilket bidrog till 

ytterligare tre intervjupersoner. Lune och Berg (ibid) nämner att snöbollsurvalet lämpar sig bra 

att använda om ämnet som undersöks är känsligt eller om fältet som en ämnar undersöka är 

svårt att få tillträde till. Vår inställning när vi fick tillträde till fältet var inte att ämnet var 

känsligt eller att fältet nödvändigtvis var svårt att nå. Vi hade dock förhoppningen att Hoffice-

deltagarna skulle ha någon typ av nätverk inom Hoffice-fenomenet som givit dem många olika 

kontakter och därigenom även kunde tipsa om personer som har olika stor erfarenhet av 

Hoffice.  

 

Grundaren av Hoffice förekom i många diskussioner i Facebook-grupperna och gav ett öppet 

och inbjudande intryck. När svårigheter att få tag på intervjupersoner med de deltagare som 

deltagit på eventet vid första observationen uppstod, kontaktades grundaren som ställde upp på 

en intervju. Vår uppfattning av fältet, där en bjuder in främmande människor hem till sig själv, 

var att de är öppna och i stor utsträckning är villiga att dela med sig av sina upplevelser kring 

Hoffice. Vi upptäckte emellertid att vissa event avböjt media till att delta på eventen, men 

hoppades att vi i vår roll som forskare skulle ges tillträde till fältet. Det är dock svårt att avgöra 

vad som gjort det svårt att få tillgång till fältet, då många av de tillfrågade informanterna, inte 

givit någon respons på vår kontakt.  
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4.3 Datainsamling 

Både observationer och semistrukturerade intervjuer med Hoffice-deltagare har genomförts 

som metod för att hämta in det empiriska materialet. Detta för att kunna skapa en förståelse för 

fenomenet. Då studien är explorativ genomfördes till en början deltagande observationer för att 

få en inblick i hur konceptet fungerar, vad deltagarna gör under arbetsdagen och för att 

eventuellt upptäcka andra intressanta aspekter av fenomenet. När observationerna var 

genomförda intervjuades fem deltagare med hjälp av semistrukturerade intervjuer, som utgick 

ifrån teman, för att få en djupare förståelse av deltagarnas upplevelser kring studiens 

frågeställningar. Aspers (2011) diskuterar kring etnografens roller vid observationer. För att 

förstå helheten menar Aspers att forskaren studerar de stora dragen om vad som händer för att 

sedan fokusera på de mindre detaljerna i sammanhanget (Aspers 2011: 110-111). De deltagande 

observationerna bidrog till en grund för vår intervjuguide, men även analyserades för att bidra 

till studiens resultat och analys. Då Hoffice bygger på Facebook-inbjudningar som är öppna för 

alla gruppens medlemmar, skrev vi i Hoffice-eventet vad vår avsikt med deltagandet var, att 

arbeta med uppsatsen och samtidigt observera hur en dag på Hoffice kan se ut. Vi intog en roll 

som deltagare-som-observatör där vi öppet förklarade vår roll som forskare för Hoffice-

deltagarna och vårt syfte med deltagandet med förhoppning att de som observerades skulle vilja 

delta i studien genom intervjuer i ett senare skede (Bryman 2011: 388-389).  

 

Studien har tagit hänsyn till Lune och Bergs (2014: 36-37) teori om lämplighet då det kommer 

till miljö och population. Alla tillfrågade intervjupersoner har vid de tillfälle de kontaktats blivit 

tillfrågade om hur och var de vill utföra intervjun. Fyra av fem intervjupersoner valde att ställa 

upp på telefonintervju och den femte personen ställde upp på en Skypeintervju. Det som tycks 

vara den största anledningen till valet av telefonintervju, verkar vara tidsbristen då alla 

intervjupersoner tycks vara involverade i flertalet projekt. Frågorna som ställdes till 

informanterna om deras upplevelse kring arbete och Hoffice-fenomenet anser vi inte känsliga 

eller kunna skada informanterna genom att vara för känsliga (Lune & Berg 2014: 36-37). 

 

Genom att utgå ifrån de två deltagande observationer som gjorts utformades en intervjuguide 

med sju huvudteman. Dessa sju teman utgjorde det primära stödet under intervjuerna. För varje 

tema skapades även ett antal underfrågor för att ha något att ta hjälp av och falla tillbaka på vid 

problem under intervjun. Detta tillvägagångssätt användes då observationerna fungerade som 
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en förstudie i denna explorativa studie då vi inte besatt någon förkunskap om fenomenet 

Hoffice. Denna studie har alltså genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer som tagit 

mellan 30 - 60 minuter att genomföra. Intervjupersonerna fick frågor utifrån teman som skapats 

innan och skrivits ned i intervjuguiden (Bryman 2011: 415). Lune och Berg beskriver den 

semistrukturerade intervjun som en kombination av standardiserade och ostandardiserade 

intervjuer. Standardiserade intervjuer fungerar snarlikt en enkät, där en tydlig ordning på frågor 

och svar följs genom hela intervjun. Den ostandardiserade intervjun fungerar precis tvärtom, 

ingen riktlinje finns utan forskaren låter respondenten tala fritt utan specificerad riktning och 

det är upp till forskaren att i stunden följa upp med följdfrågor på ämnen som denne vill veta 

mer om (Lune & Berg, 2014: 68-69). Fördelen som vi ser det med semistrukturerade intervjuer 

är att det är en kombinerad form av intervju som ger ovana forskare stöd och struktur genom 

en intervjuguide, samtidigt som vi håller ett öppet klimat där respondenten själv ska ges 

utrymme att prata om det som intresserar denne.  

Intervjupersonerna tillfrågades innan intervjuerna påbörjades om de samtycker till att 

intervjuerna spelas in för att förenkla transkribering och bearbetning av empiriskt material. Alla 

informanter tillät inspelning av intervju, men trots det fördes anteckningar under 

intervjutillfället, då Bryman (2011) nämner det som en fördel ifall det sker något oförutsett med 

inspelningen och för att fånga eventuella andra intressanta aspekter, exempelvis 

intervjupersonens kroppsspråk (Bryman 2011: 428-429).   

   

4.4 Dataanalys 

Varje avslutad intervju transkriberades så tätt inpå utförandet som möjligt. Detta dels för att 

transkriberingen är väldigt tidskrävande och dels för att kunna notera saker som vi antecknat 

som rör exempelvis ironi eller kroppsspråk som vi eventuellt glömt att anteckna men kommer 

ihåg från intervjun (Bryman 2011: 428-429). 

När intervjuerna transkriberats reducerades det insamlade materialet till koder för att göra 

materialet som därefter bearbetades och analyserades mer lättöverskådligt. Aspers (2011:110-

114) menar att observationer kan bidra till en rikare tolkning av intervjupersonernas utsagor. 

Det som observeras kan vara svårt att sätta ord eller teman kring, men eftersom att två 

deltagande observationer utfördes kunde teman tillsammans med empirin från intervjuerna 

utformas med en större variation än om bara den ena eller den andra metoden använts. Efter att 
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materialet kodats skapades olika teman efter de mönster som återfanns i det insamlade 

materialet. Anledningen till komprimeringen av materialet är att få ett hanterbart material och 

kunna dra analytiska slutsatser därav. Detta gjordes för att lättare kunna presentera studiens 

slutsatser. De samband som återfanns under kodningens gång pendlade i styrka under analysens 

gång och vi försökte därför att inte förhasta oss i analysen trots att det ibland uppkom tydliga 

mönster under processen med kodning och tematisering. Just på grund av detta har studiens 

resultat noga granskats för att få ett så genomarbetat resultat som möjligt. Vi avser även att 

publicera denna studie där andra kan se den för att få en spridning av vår studie och ta det sista 

steget för att fullända denna kvalitativa studie (Lune och Berg 2014: 40-41). 

 

4.5 Etik 

När en genomför en studie bör och brukar en som forskare utgå ifrån olika principer och regler 

som tagits fram av Vetenskapsrådet 1990. Dessa har sedan omarbetats och uppdaterats, efter 

att mängden forskning ökat och individer på olika forskningsfält blivit illa behandlade av 

forskare. Vetenskapsrådets principer utgår ifrån att ingen individ ska ta skada i 

forskningsarbetet (Ahrne & Svensson 2015: 28-29). Vetenskapsrådet (2011) tar upp de fyra 

grundprinciperna som denna studie avser att förhålla sig till. Informationskravet är det första 

och innebär att en som forskare är skyldig att informera de som ingår i studien om vad syftet 

med studien är och även informera om att deras deltagande i studien är frivilligt och att de när 

som helst kan välja att hoppa av eller välja att inte delta i ett moment eller svara på en fråga. 

Samtyckeskravet innebär i sin tur att en som forskare behöver få ett samtycke, ett godkännande 

av de som deltar i studien att de faktiskt vill delta och medverka i studien. Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, innebär att all information som deltagarna väljer att delge kommer att 

förvaras så att enbart vi som forskare har tillgång till materialet och all information som skulle 

kunna vara spårbar till deltagarna görs om så den inte går att koppla till någon av deltagarna i 

studien om anonymitet utlovats. Nyttjandekravet är den sista principen. Den innebär att 

informationen som forskare tagit del av, enbart kommer att nyttjas i forskningssyfte för just 

denna studie (Vetenskapsrådet 2011). Dessa fyra krav har denna studie i största möjliga mån 

förhållit sig till. Innan varje intervju påbörjats har dessa fyra krav stämts av med 

intervjupersonerna som har sagt sig förstå dem och samtyckt med dem. I en av intervjuerna har 

personen inte ansett att anonymitet varit nödvändig och önskvärd eftersom personen är 

grundaren av Hoffice, denna person är Christofer Gradin Franzén. Då resterande av 



Södertörns Högskola   Robert Löfgren 
Sociologi C  Therese Prohorenko 

27 
 

respondenterna utlovats anonymitet har vissa citat i kapitel 5.2 och 5.3 uteblivit och istället 

tolkats i texten eftersom citaten har vägts mot en etisk problematik om att respondenternas 

lovats anonymitet i studien.   

 

4.6 Metodproblem 

Genom att välja att studera fenomenet Hoffice, som enbart existerat sedan 2013 och därför inte 

forskats på i någon större utsträckning gjorde att studiens ansats blev explorativ och induktiv. 

Det föll sig, som tidigare nämnts, naturligt att kontakta de Hoffice-deltagare som deltog på 

Hoffice-eventet vid första observationen och fråga om de kunde tänka sig att delta i denna studie 

genom att bli intervjuade. Med hjälp av snöbollseffekten kunde fler respondenter kontaktas 

vilket ledde till ytterligare två intervjuer. På grund av tidsbrist intervjuades fem personer utöver 

de två observationstillfällen som genomfördes. Den insamlade empirin var detaljrik och 

resultatet presenteras och analyseras i nästa kapitel. Eftersom detta är en studie med en 

kvalitativ metod har inte antalet intervjuade personer en lika stor betydelse för resultatet och 

analysen som om det varit en kvantitativ metod.  

 

Utmaningen som vi såg med transparens i forskarrollen gentemot deltagarna byggde på en tanke 

att fältet inte skulle vara intresserade av att låta oss delta på Hoffice-event då konceptet Hoffice, 

enligt några inlägg i Facebookgruppen, varit under stort mediaintresse senaste tiden med följd 

av att media velat delta på event. Några deltagare på Facebooksidan uttryckte en önskan om att 

få arbeta i fred utan uppmärksamhet från media. Lune och Berg (2014: 51-52) menar att när en 

utför en studie måste en väga möjlig risk och skada mot möjlig social nytta, alltså vilken skada 

en studie kan ha för fältet och individerna studien avser att studera mot vilken nytta samhället 

kan dra av studiens resultat. Trots risken att inte få delta på Hoffice-eventet så valde vi att vara 

öppna med våra intentioner i ett tidigt skede, med hänsyn till en etisk aspekt men även då vi 

hade en idé om att det kan vara en fördel att nämna att vi skriver ett arbete om Hoffice för att 

få igång diskussioner om ämnet med deltagarna i pauser och kring lunchbordet.  

 

När teman till intervjuerna utfördes fanns det som sagt varken tidigare forskning, teorier eller 

något annat att se till mer än antaganden. Då teorierna inte var fastställda och studien är gjord 

induktivt, har intervjuerna utgått från flera teman som i slutet av studien inte visat sig vara 
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särskilt relevanta för studien. Trots att intervjuerna utgått från samma teman har vi under 

studiens gång lagt till vissa frågor och teman då vi velat undersöka dess relevans för studien 

närmare. Beslutet om att behålla alla teman under alla intervjuer, trots att vissa av teman under 

studiens gång visade sig mindre relevanta, grundar sig i att vi inte ville förkasta teman och 

teorier genom att förhasta fram en slutsats som ledde till att ett annat resultat förblev oupptäckt.  

 

Ett annat problem som är relevant att belysa är det faktum att alla intervjuer genomförts via 

telefon eller Skype och ingen av intervjuerna har genomförts som planerat ansikte mot ansikte. 

Detta kan ha kommit att påverka studiens resultat då den sociala interaktionen inte enbart består 

av samtal i tal, utan även av kroppsspråk (Trost, 2010: 16-17). Dock kan det även varit till 

studiens fördel att genomföra telefonintervjuer då respondenterna kan tänkas öppna upp sig mer 

då de blir mer anonyma då intervjun inte sker ansikte mot ansikte. Bedömningen gjordes efter 

att intervjuerna var utförda och transkriberade. Empirin vara detaljerad och givande och med 

tanke på den rådande tidsbristen utfördes inte fler intervjuer. Då studien är utförd under en 

mycket begränsad tid är vi dock mycket nöjda och tacksamma med den uppslutning av 

respondenter studien fått och de två observationer som utförts.  

 

I och med studiens andra intervju stötte vi på ännu ett problem. Informanten informerades likt 

de andra informanterna om att intervjuerna anonymiseras. Detta löfte hade dock kunnat komma 

att bli mycket problematiskt att hålla då denna informant är grundaren till fenomenet Hoffice 

och därför var det svårt att transkribera intervjun så att den anonymiseras i den grad att han blev 

oigenkännbar. Dock löstes detta problem av sig självt då informanten själv, i samband med att 

han blev informerad om anonymiseringen, inte ansåg att detta var nödvändigt.  
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5. Resultat och analys  

5.1 Hoffice som struktur 

Tanken med Hoffice är att använda någons hem som en arbetsplats för en dag. Att öppna upp 

ett hem, som beskrivs som en underutnyttjad resurs, för andra individer bidrar till en billig 

arbetsplats. På ett Hoffice stöttar deltagarna varandra och ger varandra verktyg att arbeta 

effektivt samtidigt som de har roligt tillsammans genom olika pausaktiviteter. På Hoffice 

hemsida uttrycker de sig enligt följande: 

 

På Hoffice ger vi varandra och oss själva gåvan att vara i en social arbetsmiljö där vi är otroligt produktiva 

utan att köra över våra andra mänskliga behov [...] Vi ser också till att vi ger oss själva och varandra det 

som vi behöver för att känna oss lugna, glada, inspirerade och kreativa under arbetsdagen. (Hoffice, 2017) 

 

Under studiens inledande deltagande observationer mottogs ett lättsamt och positivt bemötande 

av samtliga deltagare. Adress och portkod skickades ut via sms från Hoffice-värden innan 

ankomst. På ytterdörren satt en lapp: “Hoffice pågår - välkommen in utan att ringa på”. Vid vår 

ankomst var det redan tre personer på plats, inklusive Hoffice-värden. Efter att alla deltagare 

hälsat och småpratat med varandra i vardagsrummet i några minuter tog Hoffice-värden initiativ 

till att inleda arbetsdagen med en kort presentation. Innan det första arbetspasset på 45 minuter 

inleddes, fick alla deltagare berätta om sina mål med dagen och likaså delmål inför det 

kommande passet. Respondenten Henrik resonerar kring hur Hoffice-strukturen hjälper honom 

att bli effektivare i sitt arbetssätt och hur de mål- och tidsstyrda arbetspassen hjälper honom att 

reflektera över hur mycket han hinner med under arbetsdagen.  

 

Det är typ strukturen att det är så här skönt, typ. Att man får lite mer självdistans. Typ såhär ´Oj, jag sitter 

väldigt mycket på Facebook´. Alltså man får liksom lite mer perspektiv på sin tid och liksom, ´okej, nu 

har det gått 45 minuter´ och liksom inte bara typ ´ojdå´. Typ att man inte har koll på tiden längre och så. 

Så det är väldigt skönt med 45 minuter med paus och sen kör vi igen. (Henrik) 

 

Karasek och Theorell menar att individer behöver krav, kontroll och stöd på sin arbetsplats för 

att uppleva välbefinnande. En obalans i någon av delarna medför att individen känner stress 

och upplever ohälsa. Med hjälp av Hoffice-strukturen antyder Henrik att han upplever en bättre 
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kontroll i sitt arbete genom feedback. De andra deltagarnas förväntan på Henriks uttalade mål 

och hur deras respons på dem blir, kan skapa en känsla av krav hos Henrik. Kraven från gruppen 

kan liknas vid den auktoritära funktionen som en arbetsgivare fyller på en arbetsplats. Martin 

resonerar kring uttalandet av mål inför de andra deltagarna på Hoffice och hur han upplever 

detta:  

 

Att jag känner mig sedd. Och [Hoffice-deltagarna] kanske inte bryr sig om det. Men efter 45 minuter och 

framförallt efter dagen är slut så ska jag berätta vad jag har gjort. Och då vill jag kunna rapportera att jag 

har gjort det som jag har sagt och att det har gått bra. Det är ju otroligt mycket svårare att göra det för sig 

själv. Jag gjorde det när jag skulle sitta och plugga en hel dag. Jag bara ´ska jag göra de här sidorna 

eller...´. Efter en hel dag hade jag typ glömt vad mina mål var! Så då släpper man det och typ ger upp. 

Men [på Hoffice] då tillåts inte det… eller tillåts. Men det finns i det kollektiva minnet att liksom, ´vad 

vill jag göra med den här dagen?´ (Martin) 

 

Respondenternas uttalanden påvisar att en stor del av deltagandet på Hoffice grundar sig i ett 

upplevt behov av en struktur som ger dem krav och stöd i deras arbete. På ett traditionellt kontor 

finns redan denna struktur, krav och stöd, i kollegornas och arbetsledarnas förväntningar. 

Respondenternas uttalanden kan förstås genom Karasek och Theorell teori. De menar att 

individen måste känna någon form av krav i sitt arbete för att skapa motivation i sitt arbete och 

för att vara produktiva. Skulle det inte finnas ett krav på individen så menar Karasek och 

Theorell att arbetet skulle kännas meningslöst, något som kan skapa stress och ohälsa för 

individen. Hoffice-deltagarnas uttalanden pekar på att de har valt att delta och arbeta på Hoffice 

då de känner en avsaknad av krav och stöd i sitt arbete när de arbetar på egen hand. I Hoffice 

strukturen finns det inga förväntningar på vilken mängd arbete som ska bli gjort eller vilka 

arbetsuppgifter som ska bli utförda. Strukturen kräver dock att deltagarna har en egen kontroll 

över och i sitt arbete på så vis att deltagarna själva är ansvariga för att arbetet blir utfört och att 

rätt sak blir gjord. Detta kan även det ställas i relation till Karasek och Theorells (1990) teori. 

De menar att för att individen ska må bra i sitt arbete krävs en kontroll över och i ens eget 

arbete. Genom att ha kontroll över och i sitt arbete och samtidigt få krav och stöd i arbetet av 

sin grupp, menar Karasek och Theorell (1990) att det skapas en balans i arbetet vilket stämmer 

överens med respondenternas uttalanden. Om en av de tre komponenterna saknas, skapas en 

obalans som kan leda till ohälsa och missnöje. 
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Genom Giddens teori, om hur individerna i samhället individualiserats från varandra och 

gruppen och därför måste lita på de expertsystem som finns, kan uppkomsten och behovet av 

fenomenet förstås. Tidigare kunde en förlita sig på att någon i ens grupp alltid kunde täcka de 

kunskapsluckor som en själv inte kunde fylla. Giddens menar att en idag istället förlitar sig på 

de expertsystem som finns. Kommunaltrafik och sjukhus är exempel på expertsystem. Hoffice 

skulle kunna liknas vid ett sådant expertsystem. Genom att vi individualiserats från vår 

arbetsplats och arbetsgivare kan Hoffice förstås som en lösning på avsaknaden av den 

arbetsstruktur som idag inte längre är lika självklar. Hoffice-strukturen ger genom stöd, krav 

och egenkontroll deltagarna den stabilitet som de saknar i en fri arbetsform. Enligt 

respondenterna fungerar dock inte Hoffice-strukturen utan den sociala gemenskap som Hoffice 

skapar för deltagarna. Genom strukturen och gemenskapen återskapar Hoffice-konceptet på ett 

vis de delarna av arbetet som tycks försvinna utan den fasta arbetsplatsen.  

 

Respondenternas utsagor antyder att stora delar av motivationen till deras deltagande på 

Hoffice, ligger i strukturen som Hoffice bygger på. Strukturen ger utrymme för att alla ska 

känna sig sedda och hörda i gruppen. Detta leder till att alla deltagare känner förväntningar från 

övriga gruppen att fullfölja de uttalade mål och delmål som presenterats. Strukturen i sig 

motiverar alltså, men har visat sig svår att följa utan närvaron av en grupp som ger individen 

krav och stöd i arbetet. 

 

5.2 Gemenskapen i Hoffice 

I detta avsnitt kommer gemenskapens betydelse samt vad stödet har för betydelse för Hoffice-

deltagarna presenteras och analyseras. På de Hoffice som observerades klargjordes tydligt 

under genomgången av dagen att alla moment på Hoffice är frivilliga. Om en deltagare vill 

fortsätta att arbeta istället för att delta i pausen ska inte det vara ett problem för resterande 

gruppen. Det finns alltså inga uttalade krav eller tvång på deltagarna att delta. Hoffice-

strukturen följdes under observationerna och alla deltagare valde att följa strukturen. Innan 

pausaktiviteterna diskuterades kort vilken pausaktivitet som deltagarna ville göra. Trots att 

valet att delta är frivilligt valde alla deltagare att delta. Agnes uttalande nedan pekar på att 

gruppen har en outtalad och implicit förväntan på deltagarna om när de bör delta. 
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Nä, man känner sig själv lite utanför tror jag om alla står och hoppar och tokdansar. Då kan man väl känna 

- Aha, fan va kul dom har det då. (Agnes) 

 

Under arbetspassen som observerades pratade och kommunicerade Hoffice-deltagarna väldigt 

lite med varandra. Det var under pauserna och luncherna som Hoffice-deltagarna småpratade 

och umgicks. Agnes uttalande påvisar att pauserna är viktiga för att stärka gemenskapen i 

gruppen. Genom att avstå från att delta i gruppens aktiviteter känner sig Agnes utanför 

gemenskapen. Detta kan förstås genom McMillan och Chavis teori om att tillhöra en grupp. 

McMillan och Chavis menar att för att känna grupptillhörighet måste gruppmedlemmarna 

uppleva fyra grundläggande upplevelser. Medlemskapet, som är den första upplevelsen, i en 

grupp, definieras enligt McMillan och Chavis av gränsdragning, emotionell säkerhet, personlig 

investering, känsla av tillhörighet och gemensamma symboler. I detta fall pekar Agnes 

uttalande på att den som deltar i gruppens aktivitet tillhör gruppen och är således en medlem. 

Den som inte följer strukturen och heller inte deltar i gruppens aktiviteter står alltså utanför 

gruppen. Gränsdragningen för vad medlemskapet är, definieras delvis av huruvida individerna 

deltar i samma aktiviteter som resterande gruppen.  

 

Deltagarna strävar efter ett medlemskap i gruppen, då gruppen utgör en skyddshinna för 

utomstående faror (McMillan & Chavis, 1986). I detta fall skulle farorna kunna gestaltas som 

utomståendes negativa åsikter om Hoffice-strukturen. Om en individ i en grupp väljer att följa 

gruppen struktur och anpassa sig efter gruppen, menar McMillan och Chavis (1986) att 

individen gör en personlig investering. Den personliga investeringen innebär i detta fall att delta 

i Hoffice-strukturen och på så vis även bidra till gruppens existens. Genom att bidra till 

gruppens existens känner Agnes således tillhörighet till gruppen. Vilka som tillhör och inte 

tillhör gruppen, alltså är medlemmar i gruppen, blir tydligare genom de gemensamma symboler 

gruppen har (McMillan & Chavis, 1986). Pausaktiviteterna som Hoffice-grupperna gemensamt 

kommer överens om och utför kan gestaltas som några av de gemensamma symboler som finns 

inom Hoffice. Gruppen använder symboler för att göra det enkelt och tydligt vilka som är 

medlemmar.  

 

Gruppens pauser kan uppfattas som tvingande, trots att det inte är tanken varken från de övriga 

deltagarna eller Hoffice-arbetssätt. Genom att följa gruppen och i detta fall även Hoffice-

strukturen med dess pauser och arbetspass, minskar risken att hamna utanför gruppen. Det är 
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dock inte enbart pauserna som skapar en känsla av gemenskap i gruppen. Agnes resonerar enligt 

följande: 

 

Ah, men gemenskapen skapar ju en grupp med likasinnade, som har ett gemensamt mål, att få saker gjorda 

och må bra samtidigt (Agnes) 

 

Agnes uttalande pekar på att gemenskapen även återfinns i att gruppen består av likasinnade 

individer som har ett huvudsakligt gemensamt mål som de tillsammans uppnår, samtidigt som 

de upplever ett gemensamt välbehag genom Hoffice-strukturen. McMillan och Chavis menar 

att för att en individ ska känna att en tillhör en grupp så måste individen uppleva att denne 

bidrar med något av vikt till gruppen (McMillan & Chavis 1986). Genom att alla 

gruppmedlemmar arbetar med samma Hoffice-struktur där alla i gruppen fungerar som en 

viktig del i både en krav- och en stödfunktion fyller alla medlemmar en viktig funktion i 

gruppen.  

 

Under första observationens sista paus antydde en av deltagarna att han skulle arbeta över den 

sista pausen. Alla deltagarna som deltog på detta Hoffice, valde efter detta uttalande att kringgå 

strukturen och istället följa den önskade strukturen. Ingen av deltagarna valde att följa 

strukturen ensam. Detta kan förstås genom Giddens (2014: 50-55) teori om hur individen 

anpassar sig efter gruppen för att bli inkluderad och ta del av den trygghet individen ges av 

gruppen. 

 

Alla påverkas ömsesidigt av gruppen vilket enligt McMillan och Chavis är en av de viktigaste 

grundpelarna för att en grupp ska kunna bestå (McMillan & Chavis 1986). Att alla deltagare på 

Hoffice, fyller en viktig del i krav- och stöd-funktion för gruppen upplevdes även under den 

första deltagande observationen som utfördes. Vid ett flertal tillfällen under pauserna frågade 

några av deltagarna gruppen om hjälp, i form av kontaktnätverk och idéer, för att komma vidare 

i sitt arbete.  

 

Agnes uttalande påvisar även att det är likasinnade individer på Hoffice. Många av de som 

deltar på Hoffice har liknande arbetssituationer och respondenternas uttalanden pekar även på 

att de som deltar på Hoffice har en liknande inställning till Hoffice som arbetssätt och fenomen. 
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De menar att Hoffice ska vara enkelt, effektivt och socialt för den som väljer att delta. Genom 

att deltagarna delar samma åsikter om hur Hoffice ska fungera och vad Hoffice är till för, har 

de en gemensam bakgrund som utgångspunkt. Trots att den delade åsikten och bakgrunden i 

det här fallet enbart berör fenomenet Hoffice, kan detta förstås genom McMillan och Chavis 

teori. De menar att en av grundupplevelserna för att känna sig som en del av en grupp är en 

delad emotionell uppfattning i gruppen. Den emotionella uppfattningen måste ge känslan av att 

en kan identifiera sig med övriga medlemmar. Medlemmarna måste dock inte nödvändigtvis 

dela en geografisk plats eller dela samma åsikter överlag. McMillan och Chavis menar att det 

räcker med att medlemmarna i en grupp kan identifiera sig genom någon emotionell uppfattning 

som gruppen delar (McMillan & Chavis, 1986). Respondenternas sätt att se på deras arbetsdag 

ihop på ett Hoffice och vilken viktig funktion Hoffice-strukturen har för en lyckad arbetsdag 

för respondenterna, tyder på att de har en gemensam bakgrund och/ eller utgångspunkt för att 

kunna känna sig som en del i gruppen. 

 

Bara genom att delta i strukturen hjälper man varandra. Bara genom att det finns en annan person i rummet 

hjälper det mig. Utöver det behöver man inte göra något.[...] Vi hjälper varandra genom att vara en grupp. 

Genom en gemensam struktur, att vara i samma grupp, så hjälper vi varandra. (Martin) 

 

Martins citat ovan kan förstås som att Hoffice-deltagarna stöttar varandra genom gruppen och 

den struktur som gruppen tillsammans utgår ifrån men även utgör. Den förväntan som uppstår 

när deltagarnas mål uttalas högt, gör att arbetet blir mer effektivt. Då deltagarna själva har 

kontroll över vad som bör utföras av deras arbete, och med gruppen som speglar en, får 

deltagarna hjälp av varandra att sätta rimliga mål i sitt arbete. Genom att deltagarna högt uttalar 

sina mål, antar de sig skapa en förväntan hos gruppen och arbetar därför hårdare för att bibehålla 

gruppens förtroende genom en personlig investering i form av att utföra det som är uttalat. 

Deltagarna känner ett resultatansvar gentemot gruppen. Detta kan förstås som den personliga 

investeringen McMillan och Chavis (1986) menar att individen gör för att tillfredsställa 

gruppens förväntningar. Respondenterna menar att den personliga vinningen ligger dels i att 

arbetet blir effektivare genom gemenskapen och strukturen på Hoffice. Dels genom att arbetet 

en utför sker genom egenkontroll samt att individen arbetar för sin egen skull.  

 

McMillan och Chavis menar även att individens behovsuppfyllelse i en grupp är en av de 

faktorer som avgör om individen känner grupptillhörighet eller inte (McMillan & Chavis, 1986). 
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Respondenternas uttalanden om hur deras arbete blir mer effektivt genom strukturen och 

gemenskapen på Hoffice, pekar på att deltagarna får sina förväntningar och behov uppfyllda. 

McMillan och Chavis menar att om individen får sina behov uppfyllda genom att delta i 

gruppen stärks deras känsla av grupptillhörighet (McMillan & Chavis, 1986), vilket 

respondenternas uttalanden indikerar. 

 

Att bli hörd och sedd av gruppen och därmed ha en grupp som speglar en och ens uttalanden 

menar respondenterna är fördelaktigt. Gruppen får en chans att reflektera över vad som är 

rimliga mål med arbetsdagen och därefter ställs implicita krav på individen från gruppen. 

Gruppen är även viktig för individen då gruppen fungerar som en skyddshinna mot yttre hot. 

Individen anpassar sig alltså efter gruppen och deras spegling för att bli inkluderade i gruppen 

och få tillgång till dess skyddsnät. Därefter får deltagarna även stöd av gruppen, samtidigt som 

deltagarna i grunden är ansvariga för sitt eget arbete. Hoffice kan förstås som ett gemensamt 

projekt för en grupp som ger känslan av att gruppen har en gemensam arbetsbörda. Detta trots 

att alla deltagare har enskilda arbetsbördor. Om gemenskapen ligger enbart i strukturen, det 

gemensamma projektet för dagen, eller om det finns en starkare grupptillhörighet än så, verkar 

vara olika beroende på vilken Hoffice-grupp det rör. Något som är säkert är dock att utan 

gemenskapen i Hoffice, finns det heller ingen struktur. 

 

5.3 Men fungerar det verkligen för alla? 

McMillan och Chavis (1986) menar att för att vi ska kunna ha en känsla av gemenskap krävs 

det att individerna i en grupp kan identifiera sig med varandra genom ett medlemskap. Hur det 

sker beskrevs i tidigare avsnitt. Hoffice ska fungera som en tillfällig arbetsgrupp där alla som 

är medlemmar i Hoffice Facebookgrupp ska ha möjlighet att delta på alla event som publiceras 

på sidan. Medlemskapet är dock inte den enda faktor som avgör hur inkluderande gemenskapen 

upplevs vara av de som deltar på Hoffice.  

 

Att genom Hoffice finna en gemenskap i likasinnade individer, med gemensamma mål och 

samtidigt må bra, låter som ett vinnande koncept. Alla respondenter talar gott om den öppna 

kulturen de menar finns inom Hoffice som bidrar till att deltagare träffar många olika 

människor. Alla respondenterna uttrycker att det är spännande, givande och trivsamt när nya 
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deltagare kommer på ett Hoffice. De uttrycker att nya Hoffice-deltagare vidgar både det privata 

nätverket men även det professionella nätverket. Beskrivande ord som; nytt, kul, spännande, 

roligt, berikande och inspirerande är några av de ord som används när respondenterna talar om 

nya bekantskaper från Hoffice. Det är dock inte enbart positiva åsikter om nya deltagare, trots 

att Hoffice-fenomenet beskrivs som välkomnande, trivsamt och öppet. Utmanande, tar energi, 

ansträngande och stelt är några andra av de uttryck som används för att beskriva mötet med nya 

deltagare. Flera av informanterna menar även att det är tidskrävande att behöva förklara 

arbetsmetoden, strukturen, för nya deltagare. En av informanterna uttalar sig enligt följande; 

 

Det är bra det också, men det är inte lika kul, det blir inte samma energi [med nya deltagare]. Men jag tror 

faktiskt att det är en anledning till att det inte arrangeras lika mycket Hoffice längre. Det är extra 

ansträngande när det kommer nya personer och man ska introducera dem. Atmosfären blir inte densamma. 

Utan det blir en ny person man ska sitta och jobba med. Det tar lite mer energi. (Agnes) 

 

Hoffice-strukturen tycks i sig vara ett vinnande koncept för att få mycket gjort under en 

arbetsdag. Trots det tycks fenomenets utveckling stannat upp och offentliga-inbjudningar till 

Hoffice i Facebook-gruppen är väldigt få jämfört med tidigare, enligt informanterna. 

Respondenterna resonerar kring olika tänkbara orsaker till varför det inte skapas lika många 

offentliga Hoffice idag jämfört med för ett år sedan. En respondent menar att Hoffice har 

spridits för snabbt och vuxit närmast okontrollerbart. Kanske bidrar Facebook-gruppens stora 

antal medlemmar i dagsläget till att det blir svårt att knyta an till varandra och skapa en känsla 

av gemenskap. Respondenterna uttrycker att de upplevt det lättare att känna av medlemskapet 

när Hoffice existerade i mindre skala. Tidigare bestod gruppen främst av bekanta och vänners 

vänner och de allra flesta medlemmar hade någon tidigare bakgrund eller koppling till personer 

i gruppen. Idag har Hoffice-gruppen på Facebook fler än 2000 medlemmar. En kan ifrågasätta 

om det finns en utmaning i att medlemmarna aldrig känner sig tillräckligt integrerade. Vilket i 

sin tur leder till att individen inte känner att ens behov är uppfyllda. Enligt McMillan & Chavis 

(1986) kan känslan av tillhörighet avta i samband med att Hoffice-gruppen blir större. 

 

Respondenterna uttrycker dock inte att Hoffice avstannat utan snarare att det numera mest är 

handplockade medlemmar som bildar små grupper genom inofficiella inbjudningar, som 

respondenterna benämner som “kärngrupper”. De små grupperna tycks främst bestå av 

individer som i ett tidigt skede upptäckte Hoffice och därför är bekanta med varandra. McMillan 
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och Chavis (1986) menar att det finns fyra grundläggande upplevelser för att känna tillhörighet 

i en grupp. Dessa är medlemskap, inflytande, delade emotionella uppfattningar och integration 

och behovsuppfyllelse. Dessa kan appliceras på respondenternas upplevelse av Hoffice. I en 

mindre grupp upplevde medlemmarna att de hade mer inflytande då det fanns färre åsikter att 

konkurrera med samt att en redan var integrerad i gruppen genom bekanta. Dessa två faktorer 

bidrar till att medlemskapet upplevs starkare. Även det faktum att fenomenet fortfarande befann 

sig i en utvecklingsfas gjorde att deltagarna fick större inflytande. Hoffice-deltagarna hade 

alltså till en början ett större inflytande i gruppen, var integrerade i gruppen, delade 

engagemang för Hoffice och fick samtidigt de egna behoven uppfyllda. De fyra 

grundupplevelserna McMillan och Chavis menar behövs för att känna tillhörighet till en grupp, 

kan liknas vid de fyra upplevelserna Hoffice-deltagarna till en början upplevde på Hoffice. 

McMillan och Chavis menar att de fyra grundläggande upplevelserna, som behöver uppfyllas 

för en känsla av att tillhöra en grupp, blir svårare att uppfylla ju större gruppen är (McMillan & 

Chavis, 1986). Detta kan ha bidragit till att det varit lättare att relatera till “sin” grupp i Hoffice-

fenomenets tidigare skede.  

 

Ju bättre relation man har ihop och ju tryggare man är med varandra, ju roligare man har ihop, desto bättre 

kommer man att jobba ihop. Men det måste kanske inte vara så. Men jag vill gärna hellre jobba ihop med 

folk som jag känner och tycker om. Då blir jag motiverad att göra saker [...] (Martin) 

 

När gruppen är för stor, menar Strang (2014) att det kan vara svårt att känna sig inkluderad i en 

grupp. Hoffice-medlemmarna kan alltså tänkas haft en större chans att en blir bjuden på ett 

Hoffice när det fanns färre medlemmar i gruppen att konkurrera med. Hwang & Nilsson (2014) 

menar, i enlighet med Strang, att en grupp fungerar bäst när den förblir i liten skala, då gruppen 

är överskådlig för dess medlemmar.  

 

Studiens resultat visar dock inte konkret på att Hoffice-strukturens effektivitet påverkas av 

varken gruppens storlek, relationernas djup eller känsla av medlemskap. Flera av 

respondenterna menar dock att de upplever att det blir både enklare och roligare att arbeta i en 

liten Hoffice-grupp med individer de redan är bekanta eller vänner med. Om de officiella 

inbjudningarna avtagit på grund av att medlemmarna anser att de får ut mer under en arbetsdag 

med en handplockad grupp bestående av deras vänner, eller om det har att göra med att 

medlemmarna upplever att de mår bättre av att bjuda in vänner är inget denna studie undersöker. 
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Flera av respondenterna reflekterar dock över vilka som ingår i den ursprungliga 

“kärngruppen”, som de inofficiella inbjudningarna sker inom, och uttalar sig om hur de 

upplever medlemskapet i den gruppen. Flera av informanterna menar att det är exkluderande 

att det finns en “kärngrupp”, men spekulerar kring att det är värden som är orsaken till 

exkluderingen, då det är värden som bjuder in. Informanterna resonerar nämligen kring att det 

kan tänkas vara så att värden upplever att det är mer ansträngande än övriga gruppen med nya 

medlemmar.  

 

Det är nog ganska ansträngande kan jag tänka mig, som Hoffice-värd. Att det bara kommer nytt folk hela 

tiden, då måste man förklara allt jättenoga och all osäkerhet att lära känna varandra och hej och hå. (Agnes) 

 

Respondenternas resonemang ger dock inte svar på om umgänget i sig är något som bidrar till 

en effektiv arbetsdag. Det skulle kunna tänkas vara så att Hoffice-strukturen ger deltagarna 

både de krav, kontroll och stöd i arbetet som Karasek och Theorell (1990) menar att individen 

behöver för att utföra ett gott arbete, samtidigt som en mår bra i sitt arbete. Vilket i sin tur skulle 

kunna betyda att en Hoffice-grupp med starka relationer mellan dess medlemmar enbart är vald 

för umgängets skull. Om en tar hänsyn till Strang (2014) och McMillans och Chavis (1986) 

teorier om gruppens betydelse för individen och hur tillhörighet i en grupp skapas, kan det dock 

tänkas att oberoende av arbetets effektivitet så kommer individen alltid sträva efter 

grupptillhörighet. Så länge grupptillhörigheten känns onåbar, är det högst troligt att individen 

eftersöker en ny grupp att tillhöra. Detta innebär dock inte att Hoffice-strukturen tappar sin 

betydelse för de Hoffice-grupper som existerar, utan enbart att så länge det inte finns en grupp, 

finns det inte heller en struktur att ta hjälp av. Strukturen är bunden till gruppen på så vis att en 

individ kommunicerar ett budskap till sin grupp som hör budskapet. Gruppen fungerar för den 

enskilde individen som en kravfunktion på så vis att gruppen förväntar sig att individen ska 

hålla det gruppen hört individen uttala.  

 

Trots att strukturen fungerar i gruppen, har Hoffice-eventen avtagit menar respondenterna, 

vilket styrks av den observerade aktiviteten på Facebook-sidan. Detta tycks ha att göra med att 

det tagit för mycket energi att anordna Hoffice. Hoffice-strukturen är tillåtande när det kommer 

till att göra främling till vän. Dock visar studiens resultat att deltagarna hellre gör främling till 

vän, för att sedan hålla sig till dessa vänner.                                             
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6. Sammanfattning och diskussion 

6.1 Sammanfattning  

Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för resonemangen kring användandet av 

fenomenet Hoffice. För att kunna uppnå denna förståelse har två deltagande observationer 

genomförts och fem längre intervjuer med deltagare från Hoffice. Engagemang, struktur och 

gemenskap har utgjort de teman som studien har utgått ifrån för att förstå resonemanget kring 

användandet av Hoffice. 

 

Respondenternas uttalanden pekar på att en av anledningarna till att de använder sig av Hoffice 

som arbetssätt, beror på den struktur som Hoffice utgår ifrån. Enligt respondenterna är de flesta 

som använder Hoffice egenföretagare eller frilansare som inte har tillgång till en traditionell 

arbetsform eller ett traditionellt kontor. Den struktur som tidigare varit en självklarhet i 

arbetslivet och återfinns på traditionella kontor genom en fast arbetsplats med kollegor, 

arbetsgivare eller andra typer av ledarskap, är inte lika självklar som tidigare. Detta då den fasta 

arbetsplatsen förlorat vikt genom att teknologin möjliggjort ett friare och mindre bundet arbete. 

Teknologin har alltså möjliggjort ett arbete utanför den fasta arbetsplatsen vilket bidragit till 

nya arbetsformer, såsom Hoffice. Varför Hoffice skapades och slog igenom kan förklaras 

genom Giddens teori om expertsystem. Individen vill ha en struktur att känna sig trygga och 

stabila i. Genom Hoffice kan individen uppleva detta, trots avsaknad av en fast arbetsplats och 

arbetsgivare. Genom Hoffice struktur menar respondenterna att de upplever ett krav från 

varandra. Kravet skapas i den förväntning som gruppen har på varandra och de målen som varje 

deltagare uttalar. Respondenterna menar även att gruppen utgör ett stöd i ens eget arbete som 

varje enskild deltagare har kontroll över. Stöd finns delvis i att deltagarna blir sedda och hörda, 

men även i den kunskap och det kontaktnät de övriga deltagarna delar med sig av. Genom att 

deltagarna får möjlighet att kontrollera sitt eget arbete samtidigt som det finns krav och stöd 

från gruppen, utgör de tillsammans Hoffice-strukturen. Hoffice kan alltså förstås som en 

lösning på avsaknaden av den arbetsstruktur som idag inte längre är lika självklar. 

 

Strukturen fungerar och används enligt respondenterna även i andra konstellationer som 

deltagare deltagit i utanför Hoffice. Dock är respondenterna överens om att ett tillfälle där 

strukturen förlorar kraft och funktion är när det inte finns en samvaro. Strukturen kräver en 
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gemenskap för att den ska fungera. Gemenskapen och kommunikationen skapar tillsammans 

en kravfunktion som föder resultatansvar hos deltagarna på Hoffice. Varför deltagarna känner 

detta resultatansvar gentemot de andra deltagarna kan bero på att deltagarna vill känna 

tillhörighet till gruppen och vill därför inte göra de andra deltagarna i gruppen besvikna. 

Resultatet från observationer och intervjuer visar att deltagarna i de flesta fall följer Hoffice-

strukturens arbetspass och pauser trots att detta är frivilligt. Att sträva efter att bli en del av 

gruppen och gemenskapen är på sätt och vis tvingande, då individen antas följa gruppen för att 

bli en del av den.  

 

Ambitionen med Hoffice, är att tillsammans skapa en arbetsplats, som är billig och givande för 

alla deltagare. Givande inte enbart arbetsrelaterat, även om det är huvudsyftet, men även 

givande i socialt umgänge, kreativitet och välmående. Resultatet av denna studie pekar på att 

ambitionen med Hoffice är att alla som accepterar strukturen ska vara välkomna att delta i mån 

om plats. Även om fenomenet och strukturen är lika öppen och välkomnande som tänkt, antyder 

studiens resultat att deltagarna föredrar att delta i en Hoffice-grupp med vänner och bekanta 

före en grupp med obekanta och främlingar. Respondenternas resonemang skulle kunna 

förklaras genom att känslan av inflytande och medlemskap i gruppen är för låg, då Stockholms 

Hoffice-gruppen är för stor för att överskåda. Medlemmarna väljer därför att bjuda in till mindre 

Hoffice-grupper, inofficiellt, bestående av vänner och bekanta. Kanske beror detta på att 

tryggheten i en grupp är vunnen ur vetskapen om en given plats i gruppen, och därför vill en ha 

en mindre grupp med människor en känner, snarare än en stor grupp med obekanta. 

Respondenter understryker dock, trots att de föredrar att arbete med vänner på Hoffice, att de 

tycker att den öppna strukturen i Hoffice är bra och talar positivt kring de nya bekantskaper 

som uppmuntras av strukturen. Resultat av denna studie tyder dock på att Hoffice idag snarare 

är en ambition av gemenskap än ett faktum. 

 

6.2 Avslutande diskussion 

Med hjälp av Giddens (2014), Karasek och Theorell (1990) och McMillan och Chavis (1986) 

som teoretiskt ramverk, har denna studie försökt synliggöra och problematisera fenomenet 

Hoffice. Studiens resultat visar på att strukturen och gemenskapen i Hoffice är de två faktorer 

som utgör de största anledningar till användningen av fenomenet.  
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Resultatet av studien kan dock snarare ses som en synliggörare av mönster än ett verkligt 

resultat. Detta då studien, på grund av tidsfrist inte kan utvecklas och bli tillräckligt djupgående 

för att uppnå en mättnad.  

För att återkoppla till den tidigare forskning som studien synliggjort i tro om att den skulle vara 

givande för att förstå fenomenet och resonemanget kring användandet av Hoffice kan vi 

konstatera flera saker. Den tidigare forskningen har gett oss vetskap om hur arbetsplatsen har 

sett ut, med fasta arbetsplatser, kollegor och en arbetsgivare. Forskningen visar att en valt att 

gå ifrån detta, för att exempelvis effektivisera verksamheten, bidra till kreativitet och ge 

arbetstagaren frihet. Vår studie visar att deltagarna i Hoffice har valt att använda Hoffice på 

grund av att de saknar vissa delar av den mer traditionella arbetsplatsen, såsom krav, stöd och 

gemenskap. Kontrollen över det egna arbetet finns alltid, men det blir lättare för individen att 

koncentrera och rikta kontrollen över sitt eget arbete med hjälp av krav och stöd från andra 

medarbetare i Hoffice. 

Hoffice-deltagarna saknar gemenskap i sitt obundna arbete, vilket kan liknas vid Dixons (1997) 

tidigare forskning som visar att gemenskapen på arbetsplatsen främst kommer ifrån de 

informella möten som sker under arbetsdagen. Ett alternativt sett som egenföretagare att finna 

en gemenskap i arbetet trots avsaknad av arbetsplats och kollegor, är fenomenet Coworking 

spaces. På många vis liknar dessa arbetsfenomen varandra då de ofta nyttjas av egenföretagare 

som söker sig till en arbetsform där en har en samvaro. Den störst skillnaden mellan dessa 

arbetsfenomen är att inom Hoffice så är ambitionen att arbetsplatsen och medarbetarna ständigt 

ska vara i ruljangs. Tillskillnad från Coworking spaces där arbetsplatsen och kollegorna är mer 

beständiga.  

Resultatet visar dock att det är just denna beständighet som Hoffice-deltagarna eftersträvar. 

Detta visar sig genom att den så kallade ”kärngruppen”, bestående av vänner, uppkommit. 

Dessa individer har valt att hålla sig till varandra då de vill ha en trygghet i gruppen då de 

känner sig mer bekväma med individer som de är bekanta med och som känner till Hoffice-

strukturen. Vi tolkar resultatet som att deltagarna, genom Hoffice, vill uppnå den gemenskap 

och ta del av den struktur som saknas som egenföretagare. Strukturen tycks vara givande och 

effektivisera arbetet om det finns en samvaro. 

Gemenskapen har dock, likt i tidigare forskning, visat sig ha en stor betydelse för individen. 

Resultatet av denna studie visar även att gemenskapen inte går att uppleva i vilken grupp som 
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helst. Vi spekulerar därför kring om populariteten av Hoffice har bidragit till att utvecklingen 

av Hoffice har avstannat. I sträva efter en grupp och gemenskap, har Hoffice-deltagarna blivit 

mindre tillåtande till nya deltagare? 

 

6.3 Vidare forskning 

Hoffice är som tidigare nämnt tänkte som ett fenomen som finns till för den som behöver, för 

att på ett billigt sätt kunna fullfölja sina drömmar. Detta genom att bjuda in vänner, bekanta och 

främlingar och öppna upp sitt hem och hoppas på att en blir “belönad” på samma vis. 

Fenomenet som har en så öppen och god tanke bakom sig tycks dock ha “omstrukturerats” och 

trots att ingen uttalat är ovälkommen så är det vissa individer som är mer välkomna än andra. 

Vi frågar oss om öppenhet verkligen finns kvar i fenomenet Hoffice, eller om öppenheten 

kanske främst kvarstår i organisationskulturen? Flera av informanterna talar om en social 

flexibilitet och en medvetenhet som tycks krävas för att läsa gruppen och välkomnas i den. 

Denna studie har inte fokuserat på att studera den kultur som finns inom fenomenet Hoffice, 

men har funnit att detta skulle kunna vara intressant att studera vidare.  

 

Det skulle även kunna tänkas vara intressant att vidare studera strukturen och gemenskapen 

ställda mot varandra istället för bredvid, för att se vad de betyder för individen och gruppen i 

arbetslivet. I denna studie har strukturen och gruppens betydelse för individen studerats i 

kontext till varandra och om en exempelvis tar strukturen ur dess kontext tycks arbetsdagen 

övergå till att vara enbart ett umgänge.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Presentation av respondenterna 

Nedan ges en kortare beskrivning av personerna som deltagit i denna studie. Namnen är 

fingerade på fyra av de fem intervjupersonerna. Christofer Gradin Franzén är inte anonymiserad 

med anledningen att han besitter specifik information om Hoffice då han är grundare till 

konceptet och ger denna studie en annan infallsvinkel än vad övriga deltagare ger.  

 

Intervju 1: Henrik 

Henrik är egenföretagare men har till vardags en fast arbetsplats. Han har deltagit på Hoffice 

som både värd och deltagare vid ett flertal tillfällen. 

 

Intervju 2: Christofer Gradin Franzén 

Christofer är grundaren av Hoffice. Han jobbar bland annat som psykolog men har även andra 

olika projekt, bland annat att utveckla Hoffice. Christofer besöker regelbundet olika Hoffice 

som deltagare.   

 

Intervju 3: Agnes 

Agnes har deltagit på Hoffice sedan uppkomsten 2013, främst som deltagare. Hon använder sig 

ibland av Hoffice-arbetsstruktur på sin fasta arbetsplats.  

 

Intervju 4: Martin  

Martin arbetar med flera olika kulturella projekt. Han har anordnat Hoffice vid flera tillfällen.  

 

Intervju 5: Elin 

Elin driver ett eget företag. Hon har deltagit på Hoffice vid flera tillfällen och använder ibland 

Hoffice som struktur under sin arbetsdag även utanför Hoffice. 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Bakgrund  

Vad arbetar du med?  

Hur länge har du arbetat med det?  

Hur trivs du med ditt yrke?  

Hur ser en arbetsdag ut för dig?  

Var befinner du dig när du utför ditt arbete?  

  

Relationer  

Är det sociala viktigt för dig i ditt arbete?  

Varför?  

Är relationer viktiga för dig i ditt arbete?  

Varför?  

Vad anser du att relationer kan ha för inverkan på ett arbete?  

Varför?  

Hur kommer det sig att du deltar på Hoffice?  

Vad anser du att Hoffice bidrar med?  

Vad är största anledningen till att du varit deltagare på Hoffice?  

Vad anser du skiljer Hoffice från andra liknande fenomen?  

   

Krav  

Finns det några principer eller regler som du anser saknas i Hoffice?  

Finns det några regler eller principer kring Hoffice som du anser vara överflödiga?  

Har du någon gång ljugit om vad du har gjort på ett pass, för att du skämts för att du inte hunnit 

lika mycket som alla andra?   

Hur känner du för att det är ett fast arbetssätt med 45 minuters intervaller?  

Vad tycker du att det ger?  

Hur känner du för att man delger varandra vad man ska göra under ett pass?  

Vad tycker du att det ger?  

  

Kontroll   

Anser du att du får mer gjort på ett Hoffice än på andra platser?  

Varför?  
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Anser du att du själv är den som under ett Hoffice kontrollerar att din uppgift blir utfört?  

Varför?  

Känner du att du själv kan bestämma när du gör vad på ett Hoffice?  

  

Stöd  

Känner du att du får stöd av övriga Hoffice-deltagarna att utföra ditt arbete?  

På vilket sätt?  

Är ett socialt stöd viktigt för dig i ditt arbete?  

På vilket sätt?  

Är ett stöd i din arbetsbelastning viktigt för dig i ditt arbete?  

På vilket sätt?  

Känner du att du är ett stöd för andra under Hoffice-eventen?  

På vilket sätt?  

Känner du någonsin att du saknar stöd i ditt arbete då du inte är på Hoffice?  

  

Hoffice  

Vad anser du är det bästa med Hoffice?  

Finns det något du saknar i konceptet Hoffice?  

  

Sammanhang  

Hur känner du att du bidrar till de andra deltagarna på ett Hoffice? 

Har du någon gång varit värd för ett Hoffice? Om nej, varför inte? 

Känner du att ditt värdskap gav dig något?  

Känner du att ditt värdskap ger något åt andra?  

Har du lärt känna några andra Hoffice-deltagare privat?  

Känner du att du är en del av ett grupp när du deltar på ett Hoffice?  

Hur blir arbetet påverkat av att man är flera deltagare på Hoffice?  

 


