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Den här rapporten är en del av Stockholms Handelskammares 
satsning What’s Next. En serie nedslag om de viktigaste trenderna 
och förändringarna i vår stad, med resonemang om hur de  
påverkar oss i dag, i morgon och i framtiden.

What’s Next:
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Kan vi hitta ett  
facit?
NÄR kontoren tömdes på medarbetare i mars 

2020 tömdes också gatorna, restaurangerna, 
caféerna, butikerna och afterwork-barerna på 
besökare. I stadens centrala delar, och i andra 

stora arbetsplatsområden som domineras av kontor, 
blev detta som allra mest påtagligt. Över en natt blev 
det uppenbart att en betydande del av stadens puls 
är kopplad till den del av arbetslivet som bygger på att 
människor träffar andra människor, rör sig, reser och 
arbetar i staden.  

När vi nu under det senaste året har börjat komma 
tillbaka till såväl kontoret som till stadens centrala delar, 
och till viss del har landat i nya vanor väcks många frå-
gor om hur vi ska ta vara på de insikter som pandemin 
ändå gav oss. 

Åsikterna om kontorets roll går isär. Det märktes tydligt 
under senhösten när debatten tog ny fart när den 
globala konsultbyrån Boston Consulting Group presen-
terade nya insikter om distansarbetets roll, något som 
väckte stort engagemang. Både medhåll och kraftiga 
motreaktioner.  

För många företag är medarbetarna i dag den i särklass 
viktigaste resursen. Det är människorna som gör verk-
samheten och därmed utgör en stor del av den eko- 
nomiska basen – grunden för företagets tillväxt. Sam-
tidigt hårdnar jakten på kompetens och allt fler företag 
vittnar om rekryteringsproblem och brist på arbetskraft. 
Att ledningsgrupper försöker hitta ett facit på hur man 
bäst får medarbetare att trivas – och stanna kvar – är 
därför inte särskilt förvånande.   

I den här rapporten kommer vi inte att presentera några 
banbrytande resultat som manar till större förändringar 
av arbetslivet. Vi tror inte heller att vi kan presentera 
något facit. I stället försöker vi gå till källan och dra ut 
riktningen för ett antal trender. Vi tror att den arbets- 
givare som ska lyckas utveckla sin organisation också 
är den som lyssnar till sina medarbetare – och som 
samtidigt vågar testa nytt och utmana gamla sanningar. 
Men vi tror också att de kontorsanställda stockholmarna 
behöver anpassa sig efter det som är bäst för det en-
skilda företaget. Därför har vi har frågat såväl arbetsgi-
vare som kontorsanställda i Stockholm om hur de vill ha 
det, var de mår bäst, var de har som roligast och hur de 
ser på morgondagens arbetsliv.  

Vår förhoppning är att de resultat som presenteras kan 
hjälpa både företagsledningar och kontorsanställda 
när de försöker navigera i en ny terräng – men också 
fungera som inspiration till samhällsbyggare och stads-
planerare i utformningen av morgondagens mer flexibla 
stadsmiljöer.
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Kontoret:
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Kontoret har  
(fortfarande)  
framtiden  
för sig 
MITT UNDER BRINNANDE pandemi, februari 2021, genom-
förde Stockholms Handelskammare i samarbete med 
undersökningsföretaget Novus en undersökning där 
tjänstemän och arbetsgivare i Stockholms län fick svara 
på frågor om distansarbete och förändringar i arbets- 
livet och staden under pandemin. Det kanske kan 
vara svårt att föreställa sig i dag, men just då fördes en 
diskussion om ”täthetens öde”. Kontorens tid menade 
många var förbi. Mötesplatserna i staden – som vi kän-
ner dem – skulle också de förändras radikalt.  

Samtidigt visade vår undersökning på motsatsen. 
Staden och den fysiska arbets- och mötesplatserna be-
skrevs ha framtiden för sig. Majoriteten av de svarande 
ville spendera en större del av sin arbetstid på kontoret, 
tre dagar i veckan, och man menade att täta kluster- 
miljöer med många kontor skulle bli viktiga knutpunkter 
igen.1  

Nu, två år senare, väljer vi att följa upp samma under-
sökning. Vi hoppas kunna bygga vidare på de insikter  
vi har med oss sedan tidigare och se vilka beteende- 
förändringar som är här för att stanna – och hur de 
bidrar till utvecklingen av staden och samhället i stort. 

Undersökningen som redovisas i den här rapporten 
genomfördes under perioden 17–25 oktober 2022. 
1057 tjänstemän från såväl privat som offentlig sektor i 
Stockholms län besvarade ett antal frågor i en webb- 
enkät. Personerna rekryterades via Novus Sverige-
panel. 269 telefonintervjuer genomfördes också med 
arbetsgivare i Stockholms län. Vi talade då med vd, 
kontorschef eller liknande på företag i länet med kontor 
som har minst 10 medarbetare. Svarsfrekvensen låg på 
58 procent bland tjänstemännen och 34 procent bland 
arbetsgivarna.  

1 Stockholms Handelskammare, 2021, ”Förändrade vanor efter pandemin”  
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Flexibiliteten är här för att stanna  
DET SOM BÖRJADE som en ren nödvändighet under pandemin – flexibilitet i arbetsvardagen vad 
gäller möten, tider och arbetssätt – har visat sig vara här för att stanna. I alla fall i någon form. 
Före pandemin arbetade närmare 80 procent av de kontorsanställda i Stockholm i princip aldrig 
hemifrån – man var alltid på kontoret. När vi i dag frågar tjänstemän hur mycket tid de faktiskt 
är på kontoret är det i snitt 3,3 dagar i veckan.  

Det finns däremot en skillnad mellan hur många dagar man de facto spenderar på kontoret och 
hur många dagar man vill vara där. Majoriteten av de tillfrågade tjänstemännen, närmare 60 
procent, vill vara på kontoret ungefär tre dagar i veckan eller mer. Räknar man ut ett medel- 
värde på hur ofta de vill arbeta från kontoret landar det på 2,9 dagar i veckan.  

Detta indikerar en minskning om svaren jämförs med de vi fick när vi ställde samma fråga för 
två år sedan. Då ville kontorsanställda i Stockholm vara på kontoret i genomsnitt 3,1 dagar per 
vecka, förutsatt att pandemin var över. 

Undersökningen visar också att de som arbetar på mindre företag vill vara ännu mer på kon-
toret. Av de som arbetar i organisationer som har 10–19 anställda vill en tredjedel arbeta från 
kontoret under veckans alla dagar. Samma trend gäller, kanske föga förvånande, för de som 
har relativt nära till kontoret. Av de som har en pendlingstid på under 30 minuter vill en fjärde-
del arbeta från kontoret under veckans alla dagar.

Som en del av undersökningen har vi även frågat arbetsgivare om hur de vill att deras anställda 
fördelar arbetstiden mellan kontoret och hemmet. I resultatet ser vi att närmare 80 procent vill 
att deras anställda är på kontoret tre dagar eller mer – hela 24 procent vill att de anställda ska 
spendera alla veckans dagar på kontoret.  

Räknar man ut ett medelvärde på arbetsgivarnas svar, så landar det på 3,7 dagar i veckan på 
kontoret. Samma fråga ställdes också till samma målgrupp för två år sedan. Vid det tillfället var  
tjänstemännens och de kontorsanställdas svar identiska. 3,1 dagar på kontoret blev svaret.  

Så många dagar vill  
kontorsansällda vara på kontoret 

7%   0 dagar i veckan
10%   1 dag i veckan
23%   2 dagar i veckan
26%   3 dagar i veckan
15%   4 dagar i veckan
18%   5 dagar i veckan
2%  Osäker/vet ej23%

10%7%
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Figur 1
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En ny dragkamp tar form 
FRÅN ATT TIDIGARE ha haft en samstämmig bild av hur tid ska fördelas mellan 
kontoret och hemmet verkar det nu som att arbetsgivare och tjänstemän 
i Stockholm har olika syn på hur fördelningen ska se ut. Möjligen vittnar 
dessa resultat om att en ny dragkamp tar form – där arbetsgivarna vill att 
deras anställda är mer på kontoret än vad de anställda  i själva verket vill. 
Det förefaller som att tjänstemännen vill vara mindre på kontoret än de upp-
gav att de ville för två år sedan – och arbetsgivarna vill att deras anställda 
ska vara mer på kontoret än vad de ville för två år sedan.   

För att undersöka det här förhållandet närmare har vi frågat hur man ser på 
den här dragkampen – om det är ett problem att viljorna mellan grupperna 
tycks gå isär.  

När vi frågar kontorsanställda tjänstemän om hur mycket de upplever att 
deras arbetsgivare vill att de arbetar från kontoret får vi ett medelvärde på 
2,95 dagar i veckan. Det vill säga, bara något mer än vad de anställda själva 
uppger. När vi ställer ytterligare en fråga till tjänstemännen om man upp-
fattar att arbetsgivaren behöver tvinga in medarbetare till kontoret menar 
närmare 30 procent att så är fallet.  
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En plats där vi mår bra 
TROTS ATT UNDERSÖKNINGEN visar på en befintlig drag-
kamp om hur mycket tid som ska spenderas var, råder 
det enighet om att kontoret fyller en viktig funktion  
framåt.  

Närmare 70 procent av de tillfrågade tjänstemännen 
menar att kontoret är viktigt för att känna tillhörighet. 
Det här påståendet ställde vi även för två år sedan, och 
siffran 70 procent har inte förändrats sedan dess. Då 
som nu är betydelsen av kontoret för att känna till- 
hörighet ännu viktigare för unga i åldersgruppen 18–35 
år. Nästan 80 procent av de svarande i den här ålders-
gruppen anser att kontoret är viktigt för att känna sig 
som en del av ett sammanhang. 

Kontoret tillskrivs också en enorm vikt när det handlar 
om vårt mående. Det är ju framför allt på arbetsplatsen, 
eller i andra offentliga miljöer på väg till eller från vårt 
arbete, som vi möter människor i vår vardag. Under 
2019 gjorde konsultföretaget WSP en kartläggning över 
ofrivillig ensamhet i städer. Undersökningen visade att 
78 procent av 18–34-åringarna ofta eller ibland känner 
sig ensamma, mer än genomsnittet.2 

Alla resultat talar entydigt för att platser som bjuder in till 
social interaktion och möten i vår stad också kommer 
att vara betydelsefulla i morgondagens stad.  

Instämmer

Kontorets betydelse för tillhörighet, enligt kontorsarbetande tjänstemän 

Påstående: kontoret är viktigt för mig för att jag ska känna 
tillhörighet/känna att jag är en del av ett sammanhang

69%

16%

14%

78%

13%

8%

1%
1%

Varken eller

Instämmer inte

Vet ej
Unga  18-35

Alla svarande

Figur 2

2 WSP, 2019, ”Ensamhetsstudie 2019” 

Det är dessutom de dagar som vi 
spenderar på kontoret som vi mår 
allra bäst. En överväldigande majo-
ritet av tjänstemännen, 75 procent, 
menar att de har det som roligast 
de dagar de är på kontoret. Över 
70 procent menar också att de rör 
på sig som mest när de jobbar från 
kontoret jämfört med när de sitter 
hemma.  

Den uppskattade produktiviteten är 
däremot högre vid hemarbete – det 
menar över hälften av de tillfrågade. 
I undersökningen ställer vi också 

leder ofta till en gynnsam utveckling 
för teamet och organisationen i stort 
genom exempelvis kreativa utbyten, 
kortare avstämningar, kollegial stäm-
ning och produktutveckling. Det 
kanske inte alltid är lika produktivt i 
det korta perspektivet – men desto 
mer värdeskapande i det längre.   

ett omvänt påstående till svarsgrup-
pen med arbetsgivare. På frågan 
om man upplever att de anställda 
är mindre produktiva när de arbetar 
hemifrån svarar 66 procent nej.  

Kanske kan det däremot finnas 
ett behov av att nyansera frågan 
om produktivitet. För även om de 
anställda producerar som mest när 
de arbetar helt ostört hemifrån – så 
ingår många anställda också i en 
större helhet – en arbetsgrupp eller 
en större avdelning. Interaktion 
genom närvaro på arbetsplatsen 

»Vi har som  
roligast på kontoret.«
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Om du jämför en arbetsdag hemma med en arbetsdag på 
kontoret, vilken av dagarna har du...

...rört mest på dig fysiskt 
(inklustive transport till och från jobbet)

...haft mest roligt?

...mått bäst psyktiskt?

...varit mest produktiv?

Figur 3
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75%

38%

29%
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26%
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14%

20%

11%

36%

54%

En arbetsdag hemma

En arbetsdag på kontoret

Ingen uppfattning
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Affärsutveckling &  
kreativitet sker på kontoret

KONTORET ÄR DEN plats man vill vara på när man ska 
utföra arbetsuppgifter som kräver interaktion, kreativitet 
och affärsutveckling. Över 70 procent av de svarande 
tjänstemännen menar att de delar av arbetet som inne-
fattar att leda och motivera kollegor och medarbetare 
görs bäst på kontoret, och över 80 procent vill vara på 
kontoret för arbeten i projekt tillsammans med kollegor. 
Det är även innanför kontorets fyra väggar man vill vara 
för att utföra kreativa arbetsuppgifter och arbets- 
uppgifter kopplade till affärsutveckling. Det svarar 50 
procent av tjänstemännen. Föga förvånande är det 
även på kontoret som vi samarbetar som bäst. Det 
menar över 80 procent av de svarande.   

Men för de uppgifter som kräver uppmärksamhet och 
koncentration ser vi ett tydligt behov av att sitta hemma. 
Över 70 procent av de svarande föredrar att sitta hemma 
när de ska arbeta med krävande arbetsuppgifter som 
kräver fullt fokus.  

Vi ser med andra ord att kontoret fortsätter att vara en 
plats där vi vill mötas och interagera med andra – medan 
hemmakontoret, för många, är viktigt för arbets- 
uppgifter som kräver koncentration och fokus. 
 
Det här är varken några nyheter eller förvånande  
resultat för den som har följt diskussionen om kontorets 
vara eller icke vara. Insikten om att kontoret är en plats 
för kreativitet och sociala interaktioner skriver de flesta 
kontorskramare under på.  

Det som däremot är intressant är att kontoren, än så 
länge, inte verkar ha förändrats eller anpassats särskilt 
mycket efter den här insikten. Vi vet att vi före pan-
demin spenderade majoriteten av veckans dagar på 
kontoret – och att vi i dag fördelar tiden annorlunda. Så 
varför har inte kontoren förändrats därefter?  

Svaret kan vara att det fortfarande finns en osäker-
het om vad kontoret egentligen ska användas till och 
vad det i sådana fall ska föra med sig för den fysiska 
utformningen av ytan. I en artikel i Dagens Industri delar 
fastighetsbolag med sig av insikter kring en ny trend: 
företagsledare efterfrågar i högre grad nu än tidiga-
re konsultation om hur de ska tänka kring kontorets 
utformning och utseende. "Kunder vill ha oss som boll-
plank och rådgivare. Framför allt vill de veta hur andra 
gör. På det sättet har arbetsplatsen aldrig varit så viktig 
som nu, säger Bo de Besche, Vasakronan, till Dagens 
Industri.3

I vår undersökning har vi ställt frågan om kontoren har 
anpassats eller förändrats efter att  beteenden föränd-
rats. 70 procent av arbetsgivarna menar att man inte har 
genomfört några förändringar av kontorets utformning 
eller storlek sedan pandemin.

Var utför du följande arbetsuppgifter bäst?  
Hemma eller på kontoret
Fråga ställd till tjänstemän om var de utför vilken arbetsuppgift bäst.  

Leda och motivera andra  
medarbetare (enskilda, grupp,  

avdelning etc)

Samarbete interaktion med  
kollegor/arbete i projekt

Administrativa uppgifter

Samarbete  och interaktion med  
kunder  (ej försäljning) 

Arbetsuppgifter som kräver  
koncentration och fokus

Kreativa arbetsuppgifter  t ex  
affärsutveckling, konceptutveckling

7%

12%

60%

17%

74%

29%

19%

6%

9%

33%

6%

23%

73%

82%

39%

50%

20%

48%

»70 procent av arbetsgivarna menar att man inte har 
genomfört några förändringar av kontorets utformning 
eller storlek sedan pandemin.«

Hemma På kontret Ingen uppfattning

Figur 4

3 Dagens Industri, 2023, ”Fortsatt utmaning att locka personal till kontoren” 
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Långa dagar på hemmakontoret  
– en utmaning för cheferna
UNDER DISTANSARBETETS TID var det nog vissa som passade på att sova lite längre 
på morgonen, kanske ta en promenad på lunchen och få in träning tidigt på efter- 
middagen. Men – för många blev det också precis tvärtom. Möjligheten att helt 
ostört arbeta hemifrån skapade också en situation där arbetsdagen aldrig tog slut.  

Också detta kan vi se tecken på i vår undersökning. En majoritet av de tillfrågade 
tjänstemännen, 51 procent, uppger i dag att de arbetar mer när de sitter hemma, 
och att de också har längre arbetsdagar.

51%
arbetar mer när de sitter hemma

Vi ställde också en öppen fråga till arbetsgivarna om vilka de främsta utmaningarna med att 
vara chef och leda ett team under pandemin var. Många vittnade då om svårigheten att inte 
ha kontroll över de anställdas mående och arbetsbelastning. Här följer några av svaren.

»Underskatta inte medarbetarnas osäkerhet och behov av 
trygghet. Det är bättre att vara övertydlig än otydlig kring 
vad som gäller och kring arbetsformerna.«

»Svårt att leda och bistå yngre medarbetare på distans. 
Man märkte av att många arbetade sent in på kvällarna – 
och fortsatte sedan tidig morgon.«

»Ovissheten under pandemin var det jobbigaste, och att 
inte ha några svar att dela med sig av till kollegorna.«

»Ledarskap på distans kräver lite mer täta uppföljningar, 
synnerligen med personer som är nya. De nyanställda har 
svårare att ringa sin chef för att be om hjälp – i korridoren 
på kontoret hade det varit mer självklart.«
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Work-life balance på riktigt 
I UNDERSÖKNINGEN STÄLLDE vi en fråga till de kontorsanställda tjänstemännen om deras 
inställning till balansen mellan arbete och fritid. Nästan hälften av de svarande, 46 
procent, menar att de i dag arbetar på ett sätt som ger en bättre work-life balance än 
före pandemin. 26 procent menar på motsatsen – att det har blivit sämre.  

Däremot visar undersökningen att mer än en tredjedel, 37 procent, upplever att de 
arbetar på ett sätt som gör dem mindre stressade nu än före pandemin. Det är något 
fler än de som menar att de är mer stressade nu än tidigare (31 procent).  
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22%

46%

6%

Påstående: Efter pandemin arbetar jag så att  
balansen mellan arbete och fritid har blivit bättre 
än före pandemin 
Hur tjänstemän ser på fördelning mellan arbetsliv och fritid.  

I en öppen fråga har de kontorsanställda tjänstemännen också fått utveckla vilka 
fördelar respektive nackdelar som pandemin och distansarbetet förde med sig – och 
även här lyfts balansen mellan fritid och arbetsliv fram som en stor fördel. Här följer 
några av svaren.  

»En fördel under pandemin var att jag kunde slippa långa 
pendlingar till och från kontoret – en nackdel var att det 
blev ensamt.«

»Pandemin har lett till bättre balans i livet och mindre 
stress.«

»En stor fördel att slippa stressa i väg på morgonen  
– bättre balans mellan jobb och fritid.«

Figur 5
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Kontoret  
& staden:
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Läget, läget, läget
Förr flyttade människor till de platser där företag etablerade sig. I dag är det tvärtom. 
Dit människor flyttar och där människor trivs – dit flyttar också företagen. Näringslivet 
är i dag ”rotlöst” i bemärkelsen att man inte måste ta hänsyn till specifika resurser 
på en specifik plats för en etablering. Snarare tas lokaliseringsbeslut med baserat på 
människornas – kompetensens – behov och efterfrågan. Stockholms Handelskam-
mare har tidigare påpekat betydelsen av att kontoret finns i en attraktiv stadsmiljö för 
att locka till sig medarbetare och kompetens4. Detta stärks ytterligare i den här under-
sökningen där 40 procent av de svarande tjänstemännen också menar att kontorets 
geografiska läge har blivit viktigare efter pandemin.   

Dessutom menar över hälften av de svarande tjänstemännen, 51 procent, att bra 
kommunikationer till och från kontoret med såväl kollektivtrafik som möjlighet till 
parkering har blivit viktigare efter pandemin.  

Det är inte omöjligt att just betydelsen av smidiga och enkla pendlingsmöjligheter 
kommer att få en större betydelse än tidigare när anställda väljer arbetsgivare. Med 
ökade krav och möjligheter till flexibilitet – och balans mellan fritid och arbetsliv – 
kommer det att vara svårt att motivera en lång och krånglig pendling. Däremot  
kommer efterfrågan på smidiga och bra kommunikationer mellan stadens arbetsplats- 
hubbar och närförorter definitivt att hålla i sig.  

Är co-working  
svaret på behovet  
av ökad flexibilitet?
I jakten på att möta upp krav på flexibilitet, komma undan långa pendlingstider och 
hitta nya mötesplatser, är det rimligt att anta att co-working kan vara en del av lös-
ningen på dessa behov och utmaningar – såväl i stadskärnor som i närförorter.  

När vi ställde frågan till tjänstemännen om hur de ser på möjligheten att ibland kunna 
ta del av ett co-working kontor svarade 24 procent att de kan tänka sig det. Det finns 
med andra ord en relativt stor grupp som ser möjligheten i att inte ”bara” sitta på det 
fasta kontoret eller hemmet.  

När vi frågar arbetsgivarna om hur de ser på möjligheten att ibland låta sina anställda 
att sitta på ett co-working kontor svarar 13 procent att de kan tänka sig det. Det är 
något lägre än andelen tjänstemän kan tänka sig att göra det - men även här ser vi att 
det finns ett antal arbetsgivare som är öppna för möjligheten.  

4 Stockholms Handelskammare, 2021, ”Bygg grönt, 
säkert, vacker och levande” 

 »51 procent menar att bra kommunika-
tioner till och från jobbet har blivit viktigare 
efter pandemin.« 
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PRECIS som vi inledde den här rapporten 
med att konstatera vill vi också avsluta med 
att poängtera att det inte finns något facit 
för hur morgondagens arbetsliv kommer att 
se ut. Det vi kan konstatera efter att ha tagit 
del av undersökningsresultaten och efter 

att ha samtalat med företrädare från företag i regionen 
är att de som vågar lyssna till sina medarbetare och 
balansera detta mot den egna organisationens unika 
behov och mål sannolikt kommer att kunna hitta en bra 
balans. En balans mellan att kunna förändras, anpassa 
sig och testa nytt när behov uppstår – dock aldrig ge-
nom att kompromissa med värden som är viktiga för att 
kunna utveckla företagets kärnaffär. Sannolikt kommer 
därför olika företags lösningar att skilja sig åt ganska 
mycket.  

Det ”nästa normala” kanske inte blev så radikalt an-
norlunda som vi trodde – men det har öppnat upp för 
en viktig diskussion. Låt oss inte invänta nästa kris för 
att våga tänka kring hur vi använder stadens ytor och 
utformar våra arbetsplatser. Låt oss se den här nya för-
ändringsfasen som vi trätt in i som en möjlighet att göra 
våra fysiska miljöer smartare, mer hälsosamma och mer 
långsiktigt hållbara.   

Avslutningsvis vill vi dela med oss av några tankar och 
lärdomar som vi tar med oss in i arbetet framåt. Det är 
inte några absoluta sanningar – endast några spaning-
ar och ledord som vi hoppas kunna finnas vara med i 
diskussionen framåt.  

Spaningar
framåt:
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Även om vi i den här rapporten framför allt har ställt 
alternativen ”kontoret” gentemot ”hemmet” kommer 
vi framåt i stället röra oss mellan olika typer av mö-
tesplatser. Kontoret är en mötesplats som vi åker till 
för socialt utbyte och affärsutveckling – och det har 
framför allt visats sig vara viktigt för yngre medar-
betare. Vi kommer sannolikt få se andra platser runt 
om i staden börja nyttjas som mötesplatser. Att ge 
sina medarbetare möjlighet att docka in på det lokala 
co-working kontoret, skapa gemensamma arbetsytor 
i bostadsrättsföreningar är sannolikt sådant vi kommer 
att få se mer av.  

Enklare pendlingsmöjligheter med få byten och smidi-
ga resvägar kommer att vara avgörande för människor 
när de väljer arbetsgivare. I förlängningen blir också 
detta avgörande för företagens egen förmåga att 
attrahera och behålla kompetens. Bra kontorslägen 
finns naturligtvis också utanför stadens mest centrala 
delar – men dessa kommer bara att betrakta som bra 
om de är väl kollektivtrafikförsörjda. Det kommer att 
krävas kontinuerliga satsningar på en förbättrad pend-
ling i hela huvudstadsregionen.   

Ökad flexibilitet, hybridarbete och lite mer flytande 
tider för när arbetet utförs ställer krav på ett nära led-
arskap som inte bara möter upp med flexibilitet utan 
också prioriterar arbetsgruppens bästa. Det kommer 
att kommer det att leda till att olika team och till och 
med personer, beroende på uppdrag och funktion, 
kommer att behöva få ha olika förhållningssätt till ar-
betet och var det ska utföras.  

Kollektivtrafiken och möjlighet till pendling 
blir alltmer avgörande  

Mötesplatser snarare än kontor   

Flexibilitet – i relation till effektivitet och  
produktivitet  

Ledare och chefer får om möjligt en ännu viktiga-
re uppgift när arbetslivet förändras. Det gäller dels 
att möta upp med flexibilitet – dels att utveckla ett 
ledarskap som fungerar med det nya arbetssättet. 
Dessutom krävs det ett större fokus på arbete med 
hälsa och välbefinnande – då distansarbetet kan 
skapa utmaningar med att känna av hur anställda mår 
och trivs med sitt arbete.    
Många unga har kommit in på arbetsmarknaden un-
der pandemiåren – här krävs närvaro från chefer och 
andra ledare för att skapa såväl interna förebilder som 
att sätta och utveckla arbetsplatsernas kultur.   

Slutligen – diskussionen om morgondagens 
arbetsliv är varken svart eller vit. ”Skyttegrav-
skriget” som målas upp i media speglar inte 
alls den verklighet bild som företagen möter. 
Ledningsgrupper måste våga testa olika policys 
och regler för respektive team och avdelning, 
samt våga ompröva beslut som kanske bara har 
något halvår på nacken. Förändringens vindar 
kommer att fortsätta blåsa.  

Ledarskap ställs på prov   

Testa, testa, testa   
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