
Vi sätter alldeles strax igång!

TIPS:
Läs vår undersökning:

”Hur mår Sveriges 
anställda?”
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Förstå dina 
medarbetare i 

Coronatider Astrid van den Brink Erlandsson

Head of Professional Services



37% 51% 12%

(Delvis) hemifrån
/distans

Ordinarie
arbetsplats

Inte arbetat pga
sjukdom/annat

skäl

Vad har hänt?
Generellt, hur har din senaste arbetsvecka 

sett ut?

Dessutom….

39% av kollegorna 

arbetar hemifrån eller 
på distans



5 tips för att arbeta
effektivt på distans

1. Tydlig kommunikation

2. Anpassad arbetsplats

3. Utrustning och teknologi

4. Skapa struktur i arbetsdagen

5. Få regelbunden feedback från medarbetare



1. Tydlig kommunikation

Tydlig och regelbunden kommunikation 

§ Hålla anställda informerade- proaktiv

§ Skapa transparens

§ Tydlig point-of-contact

§ FAQ uppställning

§ Kontaktinformation till anställda

§ Arbetstider 

76% instämmer (helt) i att 

de får tillräckligt med 
information om vad som 
händer inom avdelningen

67% instämmer (helt) i att 

de får tillräckligt med 
information om vad som 
händer inom organisationen



Fortsätt med regelbunden organisations-

övergripande kommunikation även om det 

inte händer mycket nytt



2. Arbetsplats

§ Specifik plats som hemmakontor

§ Undvika distraktioner

§ Klä upp dig som vanligt

42% instämmer helt i 

att de har en specifik 
arbetsplats för att kunna 
arbeta produktivt 

48% instämmer helt i 

att de kan koncentrera sig på 
arbetsuppgifterna. 

40% instämmer helt i 

att de kan arbeta lika 
produktivt som på 
arbetsplatsen



Det fungerar till 100% att koncentrera 

sig och jobba hemma utan barn. Med 

barn hemma skulle jag säga 75%



3. Utrustning och teknologi

Endast 42% instämmer helt i 

att de har tillgång till rätt utrustning 
för att göra sitt jobb



Utrustning som saknas?

”En del information som finns i pärmar och begränsade möjligheter att 
skapa vissa dokument”

”Fiber uppkoppling, nu har via bara ADSL som strular rätt mycket”

”Två skärmar, lugn och ro. Nu är barnen hemma också.”

”Det sociala, kunna snabbt få tag i rätt person och ställa snabba frågor. 
Saknar att ha kontrast mellan arbetsplats och hem.”



§ Videokonferens
§ Teams
§ Skype
§ Webex
§ Webinar

§ Trello, Asana, Monday
§ Dokumentdelning 
o Google Drive
o OneDrive
o Microsoft Sharepoint

§ Inspelade möten/webinars

Effektiva möten

Möte - alla på 

samma plats

Möte – inte 

alla på samma plats

Möte – inte 

alla på samma plats 
eller på samma tid



Kunskap?

Training & Rutiner 



4. Skapa struktur i arbetsdagen

55% 63%

Jag vet vilka arbetsuppgifter jag
ska jobba med (andel instämmer

helt)

Hemifrån / på distans

Ordinarie arbetsplats

39% instämmer helt i 

att de arbetar enligt en tydlig 
plan för arbetsdagen

§ Lägga upp en plan för dagen
• Uppgifter
• Möten
• Paus/lunch



SYFTE
• Fördelning arbetsuppgifter
• Planering av resurser
• Upptäcka behov till hjälp eller stöttning
• Kontroll för ledaren
• Uppnå ett bra rytm för veckan

Organisations övergripande

1:1 Huddles/
Stand-ups

Morgonmöten för att starta dagen

Teammöte / 
Veckomöte

Team - rutiner



Fika PS team Frankfurt



Show me your home office – Netigate medarbetare



5. Få regelbunden feedback

Säkerställa:

§ Har medarbetare tillgång till allting de behöver 
för att på ett bra sätt arbeta hemifrån? 

§ Kan de enkelt kontakta sina kollegor vid behov?

§ Får alla tillräckligt med information om vad som  
pågår i deras avdelning eller i organisationen 
som helhet?



5. Netigate Covid-19 undersökning

→ Veckovisa utskick

→ Netigate hjälper kunder med 

utskick

→ Öppna och stängda frågor

→ Möjlighet att lägga till frågor

→ Trender



5. Netigate Benchmark rapport



Tips!

Förstå hur COVID-19 påverkar:
•Chef
•Styrelse
•Kunder
•Medarbetare
•Leverantörer
•Investerare

Användningsområden:
•Kommande årsredovisning
•Få feedback från intressenter för att 
agera rätt
•Redovisa COVID-19 ur ett långsiktigt 
perspektiv



Tack för att du lyssnade!


