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Hur ska vi tänka kring distansarbete framåt? 

• Vad säger forskningen kring

hem- och distansarbete?

• Konkreta ”tänk på” punkter utifrån

ett arbetsledande perspektiv

• 12 punkter att utvärdera
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Pandemi och omställning till distansarbete



Bidra med ett beslutsstöd inför framtiden 

genom att undersöka hur forskningsläget 

ser ut kring hem- och distansarbete.

Syfte



Sverige

Undersökare Tid Antal enkäter Positiva effekter Negativa effekter

Internetstiftelsen
2019
Kv.1 2020
Kv.3 2020

2 670
2 844

80% upplever att 
distansarbetet fungerat bra.

Många skulle vilja arbeta mer 
på distans än innan pandemin.

Resursstarka har större 
möjligheter till distansarbete. 

Har fungerat sämre för unga
(16-25 år).

ST Maj 2020 13 468
46% är mer/mycket mer 
produktiva. 

Kvinnor är mer positiva. 

Saknar socialt samspel. Yngre 
chefer vill ha kontroll. 

Tele2 (SIFO) Apr 2020
Nov 2020

1 012
3 005

6 av 10 vill arbeta mer på 
distans än innan pandemin. 

Många upplever att de är lika 
effektiva som innan.

Tillfredsställelsen minskar hos 
unga. Saknar det sociala. Svårt 
med gränsdragning arbete-
fritid. Ökad stress.

Vision Okt 2020 3 099
Mer produktiva, nöjda Arbetsmiljö, kultur. Unga (18-30 

år) var mindre nöjda

SIFO Apr 2021 545
Påverkar arbetet positivt enligt 
34%. Kvinnor mer positiva. 

63% tycker att de har bibehållit 
sitt engagemang.

Påverkar arbetet negativt enligt 
33%.

TCO Sep 2020
Apr 2021

2 000
2 000

9 av 10 vill arbeta mer på distans 
än innan pandemin. 

7 av 10 har fått det lättare att få 
ihop livspusslet. 

8 av 10 saknar social kontakt 
med kollegor. 

3 av 10 har ergonomiska 
problem.

Akavia Juni 2021 4 299
50% mer produktiva, 73% 
skulle vilja fortsätta på distans 2-
4 dagar/vecka

Ledarskap, kreativitet, 
innovationsförmåga.



• Kontoret

• Produktiviteten

• Cybersäkerheten

Affärsmässighet

• Ledarskapet

• Arbetsmiljön

• Jämställdheten

Organisationskultur

12



Kontoret

1. Vilket syfte ska kontoret ha framöver: 

arbetsplats, mötesplats eller både och? 

• Forskning visar att medarbetare vill ha ut olika 

saker av kontoret – hur ser det ut hos dig?

• Kan man delfinansiera kontorsytor på andra 

platser?



Kontoret

2. Kan den nuvarande kontorsytan fylla rätt 

funktion för dess framtida syfte?

Arbetsytor vs. sociala ytor



kompetens

Produktivitet

3. Har företaget råd att låta bli att erbjuda 

distans- och/eller hybridarbete?

• Produktivitet som mått

• Forskning tyder på positiv 

effekt; frivilligheten central

• Avtagande nytta

• Konkurrensfördel och 

kompetensförsörjning



Samarbetsverktyg

4. Vilka digitala verktyg kan tillgängliggöras för 

att möjliggöra kompetensöverföring, 

samarbete och social interaktion?

• Samarbete på distans kräver digital 

kompetens och bra verktyg

• Molntjänster

• Ge god teknisk support till anställda



Cybersäkerhet

5. Hur stor är risken för cyberattacker vid distans 

och/eller hybridarbete och hur kan företaget 

förebygga och minska risken?

• 30 procent fler svenska bolag utsatta för 

cyberattacker 2020 jämfört med 2019

• Riskanalys

• Utbilda!



Ledarskap

6. Finns rätt chefer på plats för att leda distans 

och/eller hybridarbete?

• Chefer mindre positiva till 
distansarbete än övriga 
anställda

• kontroll, misstänksamhet, 
detaljstyrning vs.
tillit, empowerment, autonomi



k

Ledarskap

7. Finns det risk för vi-och-de splittring och hur 

kan den förebyggas och minskas?

• (omedvetet) skapande av A- och B-lag

• Försvårat samarbete/teamarbete

• Organisationskulturen kan bli lidande: nätverk,

relationer, interaktion, kommunikation, orättvisa

• Bidrag från distansarbetande blir mindre synliga

• Sämre karriärmöjligheter för B-laget

• Tydliga mål & mått på måluppfyllelse viktigt!



Arbetsmiljö

8. Är ansvarsfördelningen av arbetsmiljöarbetet tydlig

för anställda och chefer?

• Vilket ansvar har arbetsgivaren och 
vilket ansvar har de anställda?

• Vet de anställda om sitt ansvar?

• Hur kan säkerställas att de anställda 
uppfyller sitt ansvar?

• Vad är konsekvenserna ifall de inte 
gör det?



Arbetsmiljö

9. Hur kan företaget bidra till rätt utrustning till distans 

och/eller hybridarbetande medarbetare?

• Fysiska arbetsmiljöproblem: ergonomi

• Utrustning, men också:

rörelse och pauser!

• Det minsta: stöd och information

kring effekter



Arbetsmiljö

10. Kan co-working kontor vara ett erbjudande?

• Psykiska arbetsmiljöproblem

• Ensamhet, isolering, trångboddhet, gränslöshet

• Co-working kontorsplatser nära anställdas hem?



Work-life balance

11. Kan distans eller hybridarbete öka medarbetarnas 

work-life balance?

• Flexibilitet, frihet, självstyre, tidsvinst

• Underlättar livspusslet: familj & jobb

• Nöjdare, gladare medarbetare som

är mer tillfreds och mer avslappnade

(= bättre prestation?)



Jämställdhet

12. Olika effekter för manliga och kvinnliga 

medarbetare? Hur påverkas långsiktig jämlikhet?

• Framförallt kvinnor som upplever

bättre balans

• Innebörd för kvinnors karriärer:

A/B lag och synlighet

• Ökad ojämlikhet?



Slutsatser

• Frivilligheten central!

• Kommunicera kontorsframtiden

i god tid!

• Tänk igenom dessa 12 punkter

– och andra!

• Svensk ledarskapsstil är i 

grunden positiv inför 

omställningen



Tack


