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Flexibelt arbetsliv, hybridkontor, hybridmöte, 
hybrida arbetssätt, hybridmodell, flexibelt 

arbetssätt, hemarbete, distansarbete, 
aktivitetsbaserat, eget rum, öppet 

kontorslandskap, co-working, digitalt 
ledarskap, distansledarskap, 

verksamhetsbaserat arbetssätt… 









Stress 
är den vanligaste orsaken 

till sjukskrivning

Över 1.000.000
människor

äter antidepressiva mediciner

40% (chefer 69%)
upplever att de 

förväntas vara tillgängliga
när de är lediga

Minst 50% 
av tiden vill man kunna 

arbeta hemifrån

Upplevd produktivitet 
hemma - 77%
kontoret - 63%

Behövs kontoret?

Källa: Försäkringskassan Källa: Anders Hansen, Sophiahemmet Källa: SACO

Källa: Leesman Källa: Leesman





Distans/hemarbete

Fördelar
• Valfrihet
• Effektivt
• Bättre work/life balance
• Bo och jobba var man vill
• Minskad restid
• Bra för miljön
• Färre distraktioner

Utmaningar
• Relationer
• Inkludering
• Samhörighet/teamkänsla
• Lärande
• Kreativitet 
• Innovation
• Spontanitet





1. Återgång till kontoret
2. Grad av flexibilitet
3. Val av arbetsplats
4. Gruppens överens-

kommelser

Arbetsplatsstrategi

Kort sikt

Hur ska vi skapa den 
bästa medarbetar-
upplevelsen?

Långsikt



Nya krav på ledarskapet



4 dimensioner av ledarskapet

Leda mig själv
Leda mig själv i 
samverkan med 

andra
Leda andra Låta mig ledas

Självledarskap Medarbetarskap Ledarskap Medarbetarskap

1. 2. 3. 4.



Tillit förutsätter 
tydlighet



Självledarskapet



JA NEJ
Jag förstår organisationens övergripande mål och strategier 
Jag har tydliga och utvecklande mål som följs upp kontinuerligt
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 
Jag är tydlig med mina förväntningar mot min chef och mina kollegor
Jag har mandat och den information som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter
Jag gör min röst hörd och säger min mening 
Mitt arbete utvärderas utifrån mitt resultat 
Jag efterfrågar och får kontinuerligt feedback
Jag tar ansvar för min egen kompetensutveckling
Jag har medarbetarsamtal med min chef minst en gång varannan vecka
Jag tar ansvar för mitt välbefinnande genom att prioritera och planera min tid samt genom att 
sätta gränser
Jag använder digitala verktyg som stöd i mitt arbete

EXEMPEL



Medarbetarskapet



Våra överens-
kommelser

EXEMPEL



•
•
•
•



MEDARBETAR 
UPPLEVELSE
Med fokus på motivation, hälsa,
välmående och prestation

Kultur, 
ledarskap, 
arbetssätt

Den fysiska 
arbetsplatsen

Den digitala 
arbetsplatsen



Hur ska vi utforma våra kontor?



Identifiera
behoven:

• Verksamheten

• Gruppen

• Individen 



Tallriksmodellen för hjärnan

Källa: The healthy mindplatter av David Rock & Daniel J. Siegel

REFLEKTION SÖMNRÖRELSE

FOKUS KREATIVITET AVKOPPLINGUMGÄNGE





Våra hjärnor behöver pauser



Nya krav på den digitala arbetsplatsen



Arbetssätt och förståelse
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Den digitala
arbetsplatsen



MEDARBETAR 
UPPLEVELSE
Med fokus på motivation, hälsa,
välmående och prestation

Kultur, 
ledarskap, 
arbetssätt

Den fysiska 
arbetsplatsen

Den digitala 
arbetsplatsen

















1. Vårt varför
2. En tydlig vision
3. Delegera ansvaret
4. Våga utmana
5. Spelregler
6. Tid, tydlighet och tålamod
7. Kommunikation

Framgångsfaktorer



• Flexibelt arbetssätt har blivit en norm
• Kortsiktig- och långsiktig plan
• Plats, teknik, människa
• Ledarskapets tre dimensioner
• Tillit förutsätter tydlighet
• Ramar och överenskommelser

• 7 framgångsfaktorer
• Våga utforska, testa och utvärdera!



!
070-789 73 38

helene@veldhoencompany.com

Helene Lidström

@helenelidstrom


