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Vem står för notan?
Hemarbetet blir fortsatt stort, men kla-
rar hushållens it-utrustning kraven på 
prestanda och säkerhet, och vem ska 
stå för en eventuell uppgradering?

2
Hemarbetets baksidor
I mars flyttades jobbet hem för många 
svenskar och även om det gått smidigt 
finns det utmaningar, både tekniska och 
känslomässiga.

3
4

När vi kommer tillbaka
Många hemarbetare längtar tillbaka  
till kontoret, men kommer kontorsytorna 
att nyttjas på samma sätt som före pan-
demin?

Framtiden
Om tio år kanske vi kan delta i distans-
möten via flera sinnen är bara hörsel och 
syn. Ericsson har en vision om ett  
sinnets internet.

 TEMA: DET DIGITALA KONTORET

Hur blir framtidens 
kontor – och var?



Vem ska betala 
för it i hemmet?
Kraven på att motverka smittsprid-
ningen av covid-19 ökar, och därmed 
ökar hemarbetet ytterligare. Men 
klarar hushållens uppkopplingar och 
it-utrustning kraven på prestanda och 
säkerhet, och vem ska stå för en 
eventuell uppgradering?

Konsumentabonnemang har av tra-
dition och kostnadsskäl inte samma 
kvalitéer i tjänsten som företagsabon-
nemang, de som läser det finstilta i 
avtalen stöter på uttryck som ”upp 
till” och ”inga garantier”, det vill säga 
bandbredden i nätverken kan vara 
lägre än vad som marknadsförs och 
det är inget kunden kan kompenseras 
för. Detsamma kan sägas om det blir 
avbrott i anslutningen. Denna brist på 
leveranskvalitet kan vara till men för 
hemarbetare, vana som de är vid före-
tagens stabila internetaccesser.

Samtidigt skärps kraven från poli-
tiskt håll för att dämpa smittsprid-
ningen av covid-19, och allt fler talar 
om att hemarbete blir det ”nya nor-
mala” även om smittan försvinner. 
Hittills har hemarbetet präglats av ad 
hoc-lösningar och de flesta har fått 
lösa utmaningarna så gott det går, 
men om situationen blir permanent 
uppstår frågan om hushållens it-infra-
struktur hållet måttet, och vem som 
ska stå för kostnaderna om uppgra-
deringar blir nödvändiga.

Olika kvalitetsnivåer
Hos internetoperatören Tele2 har man 
ännu inte upplevt någon större efter-
frågan på ökad kvalitet på internet-
access från hushållen, däremot från 
mindre företag.

– Det är så klart en skillnad, det 
finns flera kvalitetsnivåer för företag, 
till exempel vad gäller redundans, 
men inte för konsumenter. På kon-
sumentsidan har vi istället infört en 
surfgaranti med en omedelbar surf-
pott till mobilen som kompensation 
vid avbrott på deras bredband, säger 
Joakim Öhrström, bredbandschef på 
Tele2.

– Vi tittar på nya produkter för små 
företag, där har vi konkreta planer, 

men vi utvärderar även möjligheter 
för konsumenter.

It-avdelningen släcker bränder
På Försäkringskassan har man i hög-
sta grad märkt av förändringarna. För-
utom att större delen av organisatio-
nen nu arbetar från sina hem, med en 
ökning av antalet vpn kopplingar från 
4 000 till 14 000, har också trafiken 
till sajten femfaldigats.

Stefan Olowsson, cio på Försäk-
ringskassan, säger att personalen har 
upplevt en del tekniska problem vid 
hemarbete, att it-utrustningen inte 
levt upp till kraven och belastning-
en på nätverket till exempel. Försäk-
ringskassans it-avdelning har släckt 
eldar så gott de kunnat, och bland 
annat delat ut 4g-modem till dem 
som behöver det.

– Det varit problem på vissa håll, 
och den diskussionen är fortfaran-
de aktuell, men också den om hur 
man ska hantera hemmamiljön som 
arbetsplats. Det är svårt att göra nåt åt 
det nu om man har problem, men vi 
försöker lösa det med helpdesk, alter-
nativt koppla upp med mobilen. Man 
tar med sig sin jobb-pc hem och kan 
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köra via mobilen och jobbets abon-
nemang och man kan få en 4g-puck. 
Men då måste man ju ha bra täckning 
också, säger Stefan Olowsson.

Fortfarande frivilligt
Ska abonnemang och it-utrustning-
en hemma räknas som arbetsverktyg? 
Det är en fråga som lyfts på Försäk-
ringskassan, men inga beslut i frågan 
har fattats.

– Man har lyft frågan om it-utrust-
ningen ska räknas som arbetsverktyg, 
men hittills har vi inte fattat beslut i 
frågan eftersom hemarbete fortfa-
rande är frivilligt, det är inget vi har 
krävt av personalen. Men nu börjar 
man skärpa kraven i samhället och 
det kan bli så att vi kommer beordra 
hemarbete, då kanske det blir så att 
det räknas som arbetsverktyg, säger 
Stefan Olowsson.

Fram till idag har Försäkringskas-
san också sagt nej till att betala upp-
graderingar av internetabonnemang, 
också det med motiveringen att hem-

1. VEM STÅR FÖR NOTAN?

Fortsättning på nästa sida

FRIVILLIGT

”Man har 
lyft frågan 
om it-
utrustning-
en ska räk-
nas som 
arbetsverk-
tyg, men 
hittills har 
vi inte fat-
tat beslut i 
frågan 
eftersom 
hemarbete 
fortfarande 
är frivilligt”
Stefan Olowsson, cio 
på Försäkringskassan
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TYDLIGT BESKED

”Om 
arbets
givaren 
beordrat 
hemarbete 
och it
utrustning
en hemma 
behöver 
mer musk
ler då ska 
arbetsgiva
ren stå för 
det”
Nils Bergh, arbets-
rättsjurist på 
Tjänsteföretagen.

arbete inte är ett tvång utan en frivil-
lig förmån.

– Om kraven skärps blir det en 
annan fråga, men vi vet ännu inte 
hur det ska hanteras. Under tiden får 
vi försöka hitta alternativa lösningar 
som att stänga av bilden vid videomö-
ten och liknande. Frågan kommer bli 
aktuell om kraven i samhället skärps, 
och då får vi se över detta, säger Ste-
fan Olowsson.

Låna hem en router
Enligt Nils Bergh, arbetsrättsjurist 
på arbetsgivarorganisationen Tjäns-
teföretagen, som är en del av Alme-
ga, avgörs frågan av om hemarbetet 
är påtvingat eller inte.

– Om det är arbetsgivaren som 
påbjuder att du ska jobba hemma, 
om du är tvungen av olika skäl, och 
om man behöver en kraftigare it-lös-
ning hemma, då är det att betrakta 
som arbetsredskap, säger Nils Bergh.

– Men man kan kanske lösa det på 
olika sätt, kanske inte att köpa en rou-
ter, men ordna med det man har på 
kontoret, att man kan låna hem en 
router till exempel. Men om arbets-
givaren beordrat hemarbete och it-
utrustningen hemma behöver mer 
muskler då ska arbetsgivaren stå för 
det, säger Nils Bergh.

Det omvända gäller enligt Nils 
Bergh om hemarbetet är frivilligt. 
Om it-utrustningen i hemmet inte 
håller måttet vid frivilligt hemarbe-
te får arbetstagaren ta sig in till den 
ordinarie arbetsplatsen.

– Om hemarbetet är en förmån, om 
det är frivilligt, och man i det läget 
säger att ”by the way har jag inget 
modem hemma”, då finns det ingen 
skyldighet från arbetsgivarens sida, då 
får man komma in till kontoret eller 
köpa ett modem. Sen kan man lösa 
saker på ett konstruktivt och bra sätt, 
till exempel genom att arbetstagar-
na kan låna hem den utrustning de 
behöver, säger Nils Bergh.

Samma principer
Vad gäller själva internetaccessen gäl-
ler egentligen samma principer, det 
vill säga vid beordrat hemarbete räk-
nas nätuppkopplingen som arbets-

verktyg, men det är upp till arbets-
tagaren att visa att uppkopplingen 
inte räcker till, anser Nils Bergh. Här 
spelar det också in att internet access 
numer är någon man förutsätta att 
varje människa har, ungefär som att 
man bor någonstans och har el i hem-
met.

– Internet är något av en grundläg-
gande nödvändighet, något man för-
utses ha, och då gäller samma princip 
som att arbetsgivaren inte betalar en 
del av boendekostnaden för att man 
jobbar hemma eftersom man ju bor i 
sitt hem i alla fall.

– I vissa fall, om det gäller beordrat 
hemarbete och internetuppkoppling-
en inte räcker till så måste arbetstaga-
ren visa att så är fallet, att det krävs en 
uppgradering som man inte har nytta 
av privat, säger Nils Bergh.

Arbetsgivaren bör ta ansvar
Jens Jansson, förhandlare och avtals-
ansvarig på fackförbundet Akavia, 
delar Nils Berghs åsikt att svaret beror 
på om hemarbetet är frivilligt eller 
inte, men betonar också att arbets-
givaren bör ta ansvar för eventuel-
la kostnader för it-utrustning i hem-
men, inklusive abonnemang, även om 
hemarbetet inte är påtvingat.

– Det är en klurig fråga, det beror på 
förutsättningarna. Det är en sak om 
du har din arbetsplats i hemmet, då är 
arbetsgivaren ansvarig för arbetsmil-
jön och utrustningen, men det gäller 
inte om hemarbetet är frivilligt.

Nu är situationen den att regering-
en uttryckligen uppmanar folk att job-
ba hemma, samtidigt har vi inte den 
typen av lagstiftning att regeringen 
kan införa tvång. Det finns inga sank-
tioner i detta och företagen måste inte 

Vem ska betala 
för it i hemmet?

skicka hem alla sina anställda. Nu föl-
jer de flesta rekommendationerna i 
alla fall och mer eller mindre beor-
drar hemarbete.

– Vi är i ett mellanläge nu, med 
starka rekommendationer, men inte 
tvång. Det finns inget tydligt regel-
verk, men i dagsläget är inställning-
en från båda parter att få situationen 
att funka, säger Jens Jansson.

Följ rekommendationerna
Enligt Jens Jansson ska arbetsgivarna 
följa Folkhälsomyndighetens rekom-
mendation vilket gör att även om 
hemarbete inte är ett formellt tvång 
så ska it-utrustningen betraktas som 
arbetsverktyg om det är starkt rekom-
menderat att man arbetar hemma, 
vilket Jens Jansson anser även ska gäl-
la internetuppkopplingen.

– De arbetsgivare som väljer att föl-
ja Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer har långtgående ansvar 
för att utrustningen hemma ska fun-
ka. Internetaccessen ska räknas som 
verktyg, men det är inte utrett, det är 
inte svart eller vitt, men accessen är 
en väsentlig förutsättning för att det 
ska funka att jobba hemma.

– Många företag betalar ändå de 
löpande utgifterna för abonnemang-
en, jag kan tycka att det är bra i det 
läge som är nu om man uppmanar 
anställda att jobba hemma. Vill man 
vara i framkant kan man hjälpa till 
med bredband, det är bra för företa-
get och individen. Jag tror att när vi 
tar oss ur detta så har dagens situa-
tion satt sådana spår att det framgent 
är såhär vi jobbar, säger Jens Jansson.

LARS DOBOS
lars.dobos@idg.se

1. VEM STÅR FÖR NOTAN?

Fortsättning från föregående sida

xx Nils Bergh, arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationen Tjänsteföretagen 
inom Almega.



Många tekniska problem  
i hemmajobbandets era
Nästan nio av tio svenskar jobbar 
oftare hemma som en följd av 
covid-19. Det kräver naturligtvis 
teknik som fungerar – men en 
anmärkningsvärt stor del brottas 
med just tekniska problem.

En ganska stor grupp människor 
upplever att de inte har utrustning för 
att klara distansjobbet på samma sätt 
som när de arbetar på kontoret. Det 
saknas ordentliga stolar, skärmar och 
skrivare.

Åtminstone enligt en undersökning 
som Novus gjort på uppdrag av hård-
varujätten HP bland 1 358 personer i 
Sverige.

Där uppger en tredjedel att de kän-
ner sig stressade på grund av teknis-
ka problem i samband med distans-
arbetet.

Saknar teknisk utrustning
Många uppger också att de saknar 
digitala hjälpmedel, åtminstone om 
man jämför med hur det är på kon-

toret. Detta innebär i sin tur att man 
förlorar tid.

Mer än varannan uppger att de helt 
eller delvis saknar teknisk utrust-
ning för att kunna utföra sitt arbete 
lika effektivt som de gör när de job-
bar från kontoret.

I den här kategorin säger 27 procent 
att de förlorar minst en halvtimme om 
dagen i produktivitet.

Vad är det då de svenska arbetsta-
garna saknar? De flesta svarar en kon-
torsstol, 56 procent. Därefter skärmar 
52 procent och sedan skrivare, 30 pro-
cent.

I en kommentar till undersökning-
en säger Stefan Bergdahl, vd på HP, 
”att pandemin ställer högre krav på 
företagsledare och att det största pro-
blemet är att ingen vet hur tidsramen 
för hemarbete ser ut.”

– Det är alarmerande att så många 
känner sig stressade på grund av tek-
niska problem. Företagsledare mås-
te föregå med gott exempel och för-
stå anställdas behov. Både gällande 
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utrustning men också hur man han-
terar sociala aspekter och för en dialog 
med sina medarbetare för att motver-
ka ohälsa och bibehålla produktivitet 
i dessa utmanande tider.

Bör tas på stort allvar
Stefan Tengblad, professor i human 
resource management vid Göteborgs 
universitet, säger att de flesta inte har 
några direkta problem med att arbeta 
hemma. Men det finns en grupp män-
niskor som inte mår bra och är mer 
negativt inställda och deras situation 
bör tas på stort allvar.

– Vi står inför en situation där före-
tag måste se över hur hemmakonto-
ret kan fungera för alla anställda även 
i framtiden. En grupp hinner inte 
med sitt arbete på grund av för dålig 
utrustning på sitt hemmakontor och 
detta problem kan leda ökad ohälsa 
och sjukskrivningar på sikt.

MATTIAS MALMQVIST
mattias.malmqvist@idg.se

27
procent uppger 
att de förlorar 
minst en halv-
timme om dagen 
i produktivitet när 
de arbetar hem-
ma på grund av 
att de saknar tek-
nisk utrustning.
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Irritationsmomenten som 
stör våra videomöten
Ett ökande distansarbete har 
inneburit ett större beroende av 
utrustning för videomöten. Men vilka 
är de största irritationsmomenten 
när vi sitter där och stirrar in i 
skärmarna? Det har en ny undersök-
ning svaret på.

I en rapport har Cisco frågat 1569 
yrkesmänniskor globalt om hur de 
upplever den nya arbetssituationen 
med distansarbete och social distan-
sering på kontoren.

Enligt den här undersökning-
en fortskrider utvecklingen med ett 
omfattande distansarbetande även 
framöver. Fler än hälften av de anställ-
da uppger att de kommer att arbe-
ta hemifrån fler än åtta dagar varje 
månad även efter covid-19 – vilket 
faktiskt skulle innebära att 98 procent 
av alla möten innehåller åtminstone 
en deltagare som arbetar hemifrån.

Minskade kontorsytor
Det här innebär att det kommer att 
utvecklas ett slags hybrid arbetsmil-
jö, och det är också så att 77 procent 
av de större organisationerna kommer 
att öka flexibiliteten i arbetslivet och 

53 procent kommer att minska kon-
torsytorna.

Det ställer i sin tur krav på utrust-
ningen för videomöten och samarbe-
ten. Men det finns en hel del som de 
anställda irriterar sig på just vad gäl-
ler videomöten.

I undersökningen listas de störs-
ta irritationsmomenten under vide-
omöten när du arbetar från hemmet, 
se grafiken ovan.

Osäkerhetsfaktorer
Men alla arbetar som bekant inte 
hemifrån och undersökningen har 
också sökt svar på frågan vad män-
niskor är mest obekväma med i före-
tagets kontorsmiljöer. Det som de fles-
ta svarar är ”att behöva ta på och röra 
delade kontorsenheter (som konfe-
renstelefoner, pekskärmar, fjärrkon-
troller med mera). Det följs av ”att 
behöva åka hiss med för många män-
niskor. Därefter att behöva dela skriv-
bord med andra.

Att inte veta när ett rum städades 
senast (mötesrum, toaletter, delade 
kontorsytor och så vidare) är också en 
osäkerhetsfaktor, precis som att inte 
veta om ett rum har nått sin maxka-
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pacitet för en tillräcklig social distan-
sering.

Vad kan då arbetsgivarna göra i 
kontorsmiljön för att de anställda ska 
känna sig säkrare när de kommer till 
kontoret?

De flesta uppger att en större renlig-
het och städning när det gäller kontor, 
rum och prylar skulle hjälpa till. 66 
procent svarar att detta skulle få dem 
att känna sig säkrare.

Regler skulle underlätta
Att färre människor tillåts i mötesrum 
samtidigt för att uppmuntra social 
distansering uppger 58 procent skulle 
att de känner sig säkrare. Lika många 
tycker att regler för social distansering 
i hissarna skulle hjälpa till.

Hälften av deltagarna svarar: Mins-
kat delande av skrivbord och att det 
finns färre saker att röra vid i mötes-
ytor.

Undersökningen går under nam-
net: The Rise of the hybrid worplace 
och är gjord av Dimensional Research 
på uppdrag av Cisco Webex.

MATTIAS MALMQVIST
mattias.malmqvist@idg.se

Dåligt ljud. För många 
människor 
pratar på 
samma gång. 

Andra delta-
gare befinner 
sig i en skrä-
nig miljö. 

Att du blir 
sittande för 
länge framför 
din dator. 

Bakgrundsljud 
från din sida. 

Oro över hur 
din bakgrund 
uppfattas. 

Svårigheter 
att ”brain-
storma” eller 
engagera 
sig i kreativa 
grupprojekt. 

Svårigheter 
att ta anteck-
ningar. 

Att försöka 
lista ut vem 
som är vem 
på mötet. 

 Källa: The Rise of the hybrid worplace
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Största störningfaktorerna
Så stor andel stör sig över följande under videomöten
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Distansjobb kan gå snett 
– förebygg utbrändhet
Inom loppet av någon vecka i mars 
flyttades jobbet hem för många 
svenskar, inte minst it-konsulter och 
hela it-avdelningar. Även om det gått 
smidigt finns det också risk att 
balansen mellan jobb och fritid 
raseras – men det finns sätt att 
förebygga det.

Visst kan det vara skönt att inte 
tvingas in till kontoret varje dag – att 
i lugn och ro kunna göra sitt jobb utan 
att trängas i morgonrushen. I en 
undersökning från Lenovo i maj upp-
gav också 63 procent av 20 000 per-
soner att de kände sig mer produktiva 
när de arbetade hemifrån.

Men det finns nackdelar också. Vi 
missar den sociala samvaron med våra 
kolleger och det finns risk att balan-
sen mellan arbete och fritid rubbas.

För att undvika att människor går 
in i väggen måste man tänka till. Vår 
amerikanska systersajt CIO.com listar 
ett antal tips för att undvika utbränd-
het hos medarbetarna, här är några 
av dem.

1. Överseende och tålamod
Inse att det inte alltid är lätt att arbe-
ta med en familj runt sig. När barnen 
kommer hem från skolan kan det bli 
svårt att fokusera. Och det finns ing-
en snabb lösning på det så det är vik-
tigt att arbetsgivaren har lite tålamod.

2. Regelbunden kommunikation
Bill Miller, cio på Netapp, hör av sig till 
sitt team regelbundet och erbjuder sitt 
stöd om det dyker upp något. Genom 
att gemensamt ta sig an utmaningar-
na med distansarbete har relationen 
till hans personal förbättrats.

– Vi behöver mänsklig interaktion 
och att se till att ha det är viktigt för 
att hålla uppe moralen. Vi sitter alla i 
samma båt, säger han.

3. Förberedda möten
Bill Miller tycker också man ska se 
till att skapa mer meningsfulla möten 
genom att erbjuda material som kan 
läsas innan via era samarbetsverktyg.
Det gör mötena kortare och mer pro-
duktiva och att fler kommer till tals.
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– Det gör att man får fram fler idéer, 
fler perspektiv och fördjupar känslan 
av inkludering och tillhörighet.

4. Rörliga möten
Varför måste möten vara långa och 
stillasittande? Equifax cto Bryson 
Koehler uppmuntrar sina medarbe-
tare att ha korta videomöten på fem 
minuter som ett sätt att ersätta sam-
talet i farten på jobbet.

Och Ted Bekele, cio på Land 
O’Lakes, uppmanar sin personal att gå 
ut och promenera under videomötet.

5, Inga sena mejl
Bara om det är ett nödläge ska en chef 
svara på mejl på kvällen.

– Om jag skriver mejl vid midnatt 
kommer alla andra att känna att de 
behöver göra det också. Det exempel 
vi sätter påverkar balansen mellan 
arbete och fritid, säger Commscopes 
cio Karen Renner.

KARIN LINDSTRÖM
karin.lindstrom@idg.se

xx Det är inte alltid lätt att arbeta med en familj runt sig.

STÄRKT MORAL

”Vi behöver 
mänsklig 
interaktion 
och att se 
till att ha 
det är vik-
tigt för att 
hålla uppe 
moralen”
Bill Miller, cio på 
Netapp.
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Minska kontorsytan? Så 
resonerar it-branschen
Vi har frågat företrädare för åtta stora 
bolag hur deras tankar går kring det 
svenska huvudkontoret. Några stora 
flyttplaner verkar det inte finnas, 
men däremot framgår det tydligt att 
man tittar på nya användningsområ-
den för de befintliga lokalerna.

Henrik Byström, affärsområdeschef på 
Microsoft Sverige:

– Vi etablerade redan 2012 det vi 
kallar för det nya arbetslivet, där vi 
definierar arbete som något man gör, 
inte en plats man går till. Sen dess har 
vi förändrat vårt sätt att arbeta där vi 
kombinerar distansarbete från många 
olika platser med arbete på vårt kon-
tor. Flytten till centrala Stockholm för-
ra hösten var nästa steg, där vi fortsät-
ter minska vår kontorsyta, men även 
utvecklar hur vi använder vårt kontor. 
Nu är tre fjärdedelar av kontoret öppet 
för kunder och partner med kreativi-
tet, samarbete och fokusmöjligheter 
som utgångspunkt. 

John Karnblad, Skandinavienchef på 
CGI:

– Vi kommer säkerligen att se ett 
stort intresse för att förlägga arbetet, 
eller delar av det, hemma. Samtidigt 
har vi sett ett växande behov bland 
våra medarbetare av att träffas i oli-
ka sammanhang. Före pandemin gick 
utvecklingen snarare mot att sam-
la kompetenser i campus-miljöer för 
att främja kreativitet och kunskapsö-
verföring. Samtidigt kan man inte för-
neka hur effektivt det är för många att 
arbeta hemifrån. 

Per Nordin, kommunikationsansvarig 
Tietoevry:

– Vi ser fram emot att flytta till 
Arena staden 2022. Med etablering-
en av vårt nya svenska huvudkontor 
minskar vi den totala ytan och anta-
let kontor drastiskt. Detta sker samti-
digt som vi utvidgar med fler co-wor-
kingkontor runt om i Stockholm och 
andra städer. Visionen för vårt huvud-
kontor är att skapa en samlingsplats 
för medarbetare, kunder och partner. 
Distansarbetet ger inte bara vissa eko-
nomiska besparingar, utan också möj-
ligheter att minska vår totala inverkan 
på miljön. Samtidigt ställs det krav på 

oss som förutsätter en fast placering i 
våra kontor eller ute hos kunder. Det 
finns därför inte en universallösning 
som kommer att gälla för alla.

Rozita Dadras, hr-ansvarig IBM Nordic:
– IBM har sedan tidigare möjlig-

gjort för anställda att i stor utsträck-
ning välja varifrån man vill arbeta. Vi 
har nyligen anpassat och modernise-
rat våra kontor, inte bara i Stockholm 
utan även i övriga landet. Vi fortsätter 
att kontinuerligt se över vilka behov 
som finns. Visst finns det en kostnads-
aspekt men även att vi kan tillhan-
dahålla miljöer som efterfrågas och 
underlättar för våra anställda. Inter-
na undersökningar som vi gör löpan-
de visar tydligt att man fortsatt vill ha 
tillgång till kontor och mötesplatser, 
men att det ska vara efter behov. 

Tomas Wanselius, vd Advania:
– Vi tror att det nya normala är att 

arbeta hemma och att det kommer 
att stanna även efter covid. Men vi 
tror att våra medarbetare vill fortsät-
ta att träffas för att utbyta erfarenhe-
ter, synka projekt, starta nya projekt, 
ha innovationsmöten och introducera 
nya medarbetare med mera. Vi kom-
mer anpassa våra lokaler för att möta 
dessa nya krav, med fler och större 
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ytor på våra kontor där det blir lätt-
are att genomföra möten. 

Caroline Segersteen Runervik, affärsen-
hetschef på Capgemini:

– På Capgemini anpassar vi oss 
genom att erbjuda alla våra anställ-
da världen över en flexibel arbets-
modell och de erbjuds också verktyg 
och utrustning för att möjliggöra det-
ta. Detta bygger på en förtroendeba-
serad ledningskultur. Vi arbetar ock-
så med regelbunden närvaro på job-
bet och kontoren som en samlande 
punkt för att skapa välmående hos 
våra anställda.

Jens Lööw, finanschef Iver:
– Hur vi ska hantera frågan om 

huvudkontor är att vi kommer att 
utvärdera frågan utifrån hur markna-
den pandemin utvecklas framåt. Iver 
och många med oss, ser ju förändra-
de arbetsmönster och behöver, innan 
ett slutligt beslut kan fattas, se hur det 
nya normala kommer att se ut. I den 
diskussion vi idag har så har vi insett, 
på grund av pandemin, att vi klarar av 
att jobba mer flexibelt hemifrån var-
för vi framåt inte kommer att behöva 
sitta med extra lokalytor för att kun-
na hantera expansion på samma sätt 
som tidigare utan att vi då snarare kan 
jobba mer hem ifrån istället och det är 
mer flexibelt jämfört med hur vi tra-
ditionellt tänkt och arbetat.

Eva Ernfors, kommunikationschef 
Dustin:

– Vi gjorde om till ett helt aktivitets-
baserat kontor efter årsskiftet och det 
gör att vi redan idag har stor flexibi-
litet. Exempelvis så har bolag som vi 
förvärvat kunnat flytta in i våra loka-
ler utan att vi har behövt utöka lokal-
ytan. Så vi ser inte framför oss just nu 
att minska kontorsytorna, men där-
emot att vi inte behöver utöka dem 
när vi blir fler. Minskar behovet av 
skrivbordsplatser så kan vi skapa fler 
samarbetsytor vilket är viktigt när 
man kanske jobbar mer på distans 
och använder kontoret för att intera-
gera med kollegor.

JOAKIM ARSTAD DJURBERG
joakim.djurberg@idg.se

STOR SKILLNAD

”Minskar 
behovet av 
skrivbords-
platser så 
kan vi ska-
pa fler sam-
arbetsytor 
vilket är 
viktigt när 
man kan-
ske jobbar 
mer på dis-
tans och 
använder 
kontoret 
för att 
interagera 
med kolle-
gor ”
Eva Ernfors, kommu-
nikationschef Dustin.

3. NÄR VI KOMMER TILLBAKA.

xx Tietoevrys nya kontor i Arenastaden i Solna invigs under 
2022.



Framtida mix av arbete  
på  kontor och i hemmet
Coronapandemin fick kontorsarbe-
tande att på allvar börja jobba på 
distans. I framtiden blir det naturligt 
att varva kontorsarbete med 
hemarbete – och då måste arbetsgi-
vare också förse oss med det vi 
behöver.

I Sverige har runt 40 procent arbe-
tat hemifrån sedan pandemin starta-
de, enligt siffror från EU, och vi sak-
nar att få arbeta tillsammans. Det 
visar en undersökning från det finska 
kontorsinredningsföretaget Martela.

Och enligt Eeva Terävä som är 
arbetsmiljöexpert på Martela så kom-
mer kontoren att fyllas igen när pan-
demin är över även om de nu gapar 
tomma. I Finland började en försik-
tig återgång redan efter sommarse-
mestrarna.

– Då handlar det om att säkra dis-
tanseringen – ta bort vissa arbetsbord 
och liknande. Men på sikt när smitt-
spridningen inte längre är ett pro-
blem kommer vi att behöva räkna på 
utrymmena och förändra dem för att 

möta de behov som finns när distans-
arbetet ökar.

FÖR CORONAPANDEMIN har fått den 
utveckling som redan var på gång att 
accelerera konstaterar hon. Redan 
innan var våra kontor lågt belagda 
under arbetstid – 54 procent enligt 
Martelas siffror. Mötesrummen hade 
47 procents beläggning.

– Det distansarbete vi nu tvingats in 
i visar att vi behöver – och vill – träffas 
också för möten och samarbete även 
om det på många sätt går bra att arbe-
ta hemifrån.

Samtidigt kommer distansarbetet 
att fortsätta att vara vanligare och en 
naturlig del av arbetslivet för kontors-
arbetande.

Men om vi ska arbeta mer hem ifrån – 
blir inte det också kontor? Så att arbets-
givarna måste se till att vi har rätt verk-
tyg där också?

– Absolut. Vi vet att det största pro-
blemet när människor arbetar hem-
ma är ergonomin. Så då behöver vi 
bord som går att justera, ergonomis-
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ka stolar, bra skärmar – och inte låta 
människor arbeta vid köksbordet, 
säger hon.

Samtidigt kommer vi att behöva 
anpassa kontoren till den nya verklig-
heten. Eeva Terävä förutspår att per-
sonliga arbetsplatser kommer att för-
svinna och att mötesrummen kom-
mer att bli mindre.

– Vi måste räkna på hur ytorna 
används mest optimalt, hur många 
kvadratmeter som verkligen krävs. 
När fler deltar i möten på distans 
behövs inte lika stora mötesrum – i 
gengäld kanske vi behöver fler små 
bås för telefonsamtal.

HON TÄNKER SIG att exempelvis sen-
sorer kan läsa av hur utrymmen 
används och vad som är överflödigt.

– Hyreskostnader är ofta det dyras-
te efter personal så det här är något 
som vi uppmuntrar alla att göra, säger 
Eeva Terävä.

KARIN LINDSTRÖM
karin.lindstrom@idg.se

xx Även om vi snart får komma tlllbaka till kontoret väntas hemarbetet fortsätta i större skala än före pandemin. 

47
procents belägg-
ning hade mötes-
rummen före pan-
demin.

Foto: Fauxels
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Många hemarbetare  
lider av kontorslängtan
Kontoret lockar många hemmajob-
bare. När pandemin är över vill sex av 
tio privata tjänstemän jobba mer på 
arbetsplatsen igen.

Sedan covid-19 slog till i våras har 
många arbetat hemifrån. Nu kommer 
en undersökning där fackförbundet 
Unionen låtit Kantar Sifo fråga 1 200 
privata tjänstemän om hur de vill 
arbeta när pandemin är över.

Och en majoritet av alla de som 
arbetar större delen av sin tid hem-
ma – 59 procent – vill tillbaka till 
arbetsplatsen oftare igen. 26 procent 
av dem vill fortsätta arbeta som i dag 
och 2 procent vill jobba ännu mer 
hemma än i dag.

Det som framför allt påverkats av 
coronakrisen är relationerna. 37 pro-

cent av hemmajobbarna uppger att 
de känner mindre tillhörighet, 38 
procent att de har sämre relation till 
sina kolleger och 17 procent att deras 
relation till chefen är sämre.

Samtidigt uppger de att relatio-
nen till familj och partner förbättrats 
under pandemin.

– Hemmajobbarna saknar det mel-
lanmänskliga. Man saknar det sociala 
utbytet, att gemensamt lösa problem 
vid ett möte eller fikasnacket om allt 
och inget där man plötsligt får en ny 
idé, säger Unionens ordförande Mar-
tin Linder i en kommentar.

Risk för ohälsa
Totalt uppger 38 procent att deras 
arbetssituationen nu under pande-
min kan innebära en risk för fysisk 
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eller psykisk hälsa på sikt. Och hem-
arbetarna tror det i högre utsträck-
ning – 49 procent – än de som inte 
jobbar hemifrån, 23 procent.

Det mesta sig likt
Trots att det alltså finns signaler på att 
hemarbetare ser risker så uppger de 
tillfrågade – både de som jobbar hem-
ma och de som inte gör det – att myck-
et är oförändrat.

85 procent upplever att deras chef 
lyssnar på dem lika mycket som tidi-
gare, 82 procent att deras arbetsupp-
gifter är meningsfulla och 80 procent 
att deras prestationer uppmärksam-
mas på ett tillfredsställande sätt.

KARIN LINDSTRÖM
karin.lindstrom@idg.se

xx Även om hemarbetet fungerar bra längtar majoriteten av tjänstemännen tillbaka till kontoret.

59
procent av hem-
arbetarna vill till-
baka till arbets-
platsen oftare. 
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Får vi använda fler sinnen 
i framtidens videomöten?
2030 förväntar sig många kunna 
delta i distansmöten via flera sinnen 
är bara ljud och syn. Det framkommer 
av en ny rapport från Ericsson.

Vi börjar alla vänja oss med det nya 
normala, det vill säga att inte vara på 
jobbet i samma utsträckning som tidi
gare. Men vad händer sedan då? Erics
son har tagit fram en ny rapport, The 
dematerialized office, där man lyfter 
fram visionen om det man kallar 
 sinnets internet, och hur det ska fun
ka på den framtida arbetsplatsen 
2030.

Det är tjänstemän i 16 länder, där
ibland Sverige, som har tillfrågats, vil
ket ger cirka 133 miljoner anställdas 
åsikter om vilka förväntningar de har 
på en arbetsplats 2030.

Rapporten handlar främst om vil
ka utmaningar och möjligheter som 
finns för anställda som arbetar på dis
tans att även delta digitalt med sina 
övriga sinnen, det vill säga utöver det 
vanliga man tar till sig via syn och 
ljud, så man även ska kunna innefat
ta beröring, smak och lukt. Här vän
tas 5g spela in för att på ett bättre sätt 
kunna aktivera tekniker som AI, VR 
och AR.

Skapat en brytpunkt
– Under covid19isoleringen upp
täcker folk överallt vikten av luk
ten och smakerna, och närvaron på 
de platser som man ofta besöker och 
gör affärer på. Faktum är att pande
min har skapat en brytpunkt för vad 
tjänstemän förväntar sig av det fram
tida digitala kontoret, säger Micha
el Björn, forskningschef för Ericsson 
Consumer & Industrylab, och förfat
tare till rapporten.

– Kontorsarbete kommer inte att gå 
tillbaka som det var före pandemin. 
Istället kommer de anställda att till
bringa mer tid med att arbeta digitalt, 
och av den anledningen driva beho
vet av framtida teknik i en skala och 
i en takt som var ofattbar för bara ett 
år sedan.

Han konstaterar dock att det krävs 
enorma tekniska framsteg för att digi
tala samarbeten ska bli lika interakti
va som riktiga fysiska möten.

– Det handlar om mer än bara 

bättre videomöten. Det handlar ock
så om att samarbeta digitalt i samma 
rum med kollegor, varför intresset för 
AR och VRteknik har ökat snabbt de 
senaste sex månaderna.

Rapportens höjdpunkter
Här är några höjdpunkter från rap
porten:

Nästan 6 av 10 förutser en perma
nent ökning av onlinemöten och upp
ger att de behöver verktyg som ger 
bättre interaktion på distans.

Hälften av respondenterna vill ha 
en digital arbetsplats som gör full när
varo på jobbet möjligt oavsett var man 
befinner sig.

77 procent säger att ett sinnets 
internet för företag skulle göra deras 
företag mer hållbart.
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Sinnets internet kommer sannolikt 
bli viktigt för marknadsföring och för
säljning. Här anger 59 procent video
möten i samma rum, och 50 procent 
digital temperatur kommer som något 
som kan ge ökat kundengagemang 
2030.

73 procent av de högre cheferna tror 
att mat i företagets matsal kan ändras 
digitalt för att smaka som vad som 
helst till 2030.

66 procent tror att 2030 års teknik 
kommer att göra det möjligt för dem 
att känna när en kollega är upprörd, 
vilket också betyder att arbetsgivaren 
kommer att veta när de själva är upp
rörda.

JOAKIM ARSTAD DJURBERG
joakim.djurberg@idg.se

1.  FRAMTIDEN.

73
procent av de 
högre cheferna 
tror att mat i före-
tagets matsal kan 
ändras digitalt för 
att smaka som 
vad som helst till 
2030
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       Artikeltips –  

Event – 
 
Välkommen till en dag där vi pratar om allt från nya arbetssätt till nya plattformar. Ett virtuellt event om den 
digitala arbetsplatsen – just för dig.  
 
Digital Workplace är ett 100 % digitalt halvdagsevent. Deltagandet är kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig här  >>

Kompendier
Det finns många fler intressanta  
kompendier för dig att ta del av.  
 
Här är de senast publicerade. 

Till kompendiebibiblioteket  >>
 

 
                

- Distansarbetet har gett mersmak – nu vill företagen göra det mer permanent  >>

- Efter coronakrisen – kontoren proppas fulla med teknik  >>

- Fem sätt att schemalägga din arbetsdag – och hålla fokus  >>

- Svenskar nobbar jobb som inte kan göras på distans  >>

Här finns fler spännande artiklar inom samma ämne:

Digital konferens om den digitala arbetsplatsen den 24 mars 2021
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