
Framtidens arbetsliv
- Vilka möten behövs och 
hur reser vi dit?

Ekon Dr Lena Lid Falkman

Lena.Lid.Falkman@hhs.se

@lenalidfalkman

Linkedin: Lena Lid Falkman

mailto:Lena.Lid.Falkman@hhs.se








5



Agenda

SYFTE: Informera och inspirera baserat på forskning och erfarenhetsbaserad 
kunskap hur man kan leda, arbeta och samarbeta på distans

• Bakgrund: teknikevolution – arbetsrevolution

• Det nya normala

• Arbeta tillsammans men isär

• Självledarskap och ledarskap på distans

• Vilka möten behövs och hur tar vi oss dit?

• Vad ska vi ta med oss efter pandemin?
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Det nya normala 
- att jobba mer flexibelt

400 företag i olika branscher, jämförande studie v 
1-12 vs v 13-20, 2020

Oväntade positivt för psykosociala upplevelser 
(undantag hotell och restaurang)

- Stress

- Autonomi

- Arbetsbelastning

- Engagemang

- Arbetsglädje

- Ledarskap

Winningtemp, rapport 4 juni 2020
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Vad händer med oss 
under pandemin? 

Företag inom läkemedelsbranchen

17 intervjuer från VD till ekonomiassistent under april 2020

• Skillnad på att jobba hemifrån en eftermiddag till hela 
veckorna

• Videomöten funkar, men är tröttande

• Effektivt och produktivt 

• Tråkigare och mindre kreativt

• Upptäcker familjen och hemmet

• Tre attityder om post-pandemi: 

• Tillbaka till kontoret

• Vill vara kvar hemma

• Mixa



Leda på distans –
vad krävs? 
Samma hantverk i ledarskap fysiskt som virtuellt – men att man 
behöver MER av dem:

• Tydlighet i vision och mål

• Arbeta med hög komplexitet

• Skapa mätbara mål

• Coachande förhållningssätt

• Uppmuntra engagemang och lojalitet

Dessutom: mer kunskap om teknologi, starkare 
kommunikationsförmåga, mer kunskap om gruppdynamik, ännu 
viktigare med mätbara mål och att hantera komplexitet.

Dennis, Meola, Hall (2013): Effective leadership in a virtual 
workforce. Amerian Society for Training and Development.



Skapa samhörighet genom 
identifikation och hantera 
osäkerhet
• Risk att känna sig avskuren på distans. 

• Att inte identifiera sig som en i gruppen.

• Att inte få samhörighet från att sitta tillsammans i 
korridoren. 

• Välja medlemmar som kan hantera osäkerhet

• Införa och själv använda artighet och sociala ritualer 
för att skapa bekvämlighet

• Skapa tydlighet i rollerna i gruppen, och beskriva 
legitimiteten gruppen äger

Fiol och Connors 2005: Identification in face-to-face, 
hybrid and pure virtual teams. Untangling the 
contradictions. Organization Science. 



Skapa säkerhet – och 
improvisera

• Skapa regler för hur ni kommunicerar information

• Använd verktyg som visar hur ni gör framsteg, till 
exempel med delmål

• Gör lista över deltagarna som visar expertområden och 
kunskaper

• Fördela mötestider rättvist om olika zoner

• Låt virtuella medarbetarens fysiska chef veta vad den 
bidrar med (kommentar – projektledare)

• Reflektera regelbundet kring processen i arbetet

• Malhotra, Majchrak och Rosen (2007) Leading Virtual 
Teams. Academy of Management Perspective. 



Viktigt i distans 

• Bli frågvis! 

• Empatisk och exekutiv 

• Fråga vad medarbetarna behöver av dig! (leadership on 
demand) 

• Tillit är den viktigaste förutsättningen (LMX – relation åt båda 
håll – task based trust)

• Styr upp mål – delmål – och belöning

• Kratta manegen – men curla inte (servant leadership) 

• Ansvar för kommunikationskanalerna – kommunicera om 
kommunikationen

• HUR MÅR DU OCH HUR GÅR DET? 
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Arbeta smart tillsammans

Det moderna arbetslivet = samarbete

• Komplexa uppgifter

• Möjlighet att informera (för) mycket

• Många kompetenser

• Samverkan med få och många

• Runt hälften av tiden - samarbete

16



Sam-arbeta digitalt 
Kommunicera om 
kommunikationen

• Vad ska vara i vilken kanal? 

• Vem ska ha vad för information?

• Hur delar och döper vi saker?

• CC:a hela världen? 

• Mejlvett och etikett 
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Leda självledarskap – fem tips 

1) Sätt mål – tillsammans med team

2) Få reda på tillräckligt med info

3) Delmål

4) Belöningssystem

5) Symboliskt skilja jobb och privat
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Total separerare 

Jobba på 
kontorstid på 
arbetsplats 

Platsintegrerare

Tidsseparerare

Jobbar var som 
helst, men på 

kontorstid 

Platsseparerare

Tidsintegrerare

Jobbar när som 
helst, men på 

arbetsplats

Total 
integrerare

Jobba var som 
helst, när som 

helst 



Hur vill ni jobba sen? (Office Management och 
PFM Research

6 %

88 %

6 %

Anställda

81 %

19 %

Chefer
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Vilka möten behövs? Fysiska – sällan, men långa!
Fika kan ge Nobelpris!  

lösa-
problem

Brain

storma

Lära 
känna 

varandra
sociala

jobba 
ihop

kreativa

teknikfria 
möten

ny-på-
jobbet 
möten



Hur reser vi dit? 

Långsamt och 
eftertänksamt –
resan är målet! 



Vilka möten behövs? Digitala – ofta och 
varierande syfte, upplägg, tydlig agenda

Information

• Flexibla – bjud 
in gäster för 
inslag

• Bara ljud ok

• Återkommande 
digitalt rum

• Utskick av 
agenda

• 45 min – vi ska 
inte bli 
uppbokade 
varje hel timme

• Dela stort och 
smått från olika 
avdelningar

• Dra nytta av 
chatt och 
interaktiva 
verktyg

Arbets/team 
möte

• Växla 
mötesledarskap

• Interaktion

• Tydlig agenda

• Incheck av alla

• Ljud och bild (vi 
sitter inte runt 
ett projektbord 
med kasse över 
huvudet)

• Dra nytta av 
chatt för inspel 
och frågor

• Anonymisera 
vid känslig info

• Dokumentation 
viktigt

Avstämning

• Snabbt

• Effektivt

• Tydlig agenda

• Dokumentera

• Rätt personer

Jobba ihop

• Ljud och bild på

• Prata rakt ut 
när det behövs

• Småprat och 
sällskap

• Ett ”stående” 
öppet rum 

Fika 

• Småprat om 
jobbet

• Småprat om 
annat än jobbet

• Walk and talk –
då inte bild? 

• Skapa 
samhörighet i 
teamet

• Undvika 
sugrör/stuprör 
– blanda 
avdelningar och 
grupper 

Kreativt 

• Samlas kring 
tema

• Blanda 
avdelningar –
inga hinder 
finns

• Dela något 
enkelt där man 
kan jobba 
simultant –
gemensamt 
skrivdokument

• Tydliga 
tidslinjer –
inledning –
arbete – avslut

• Någon 
presenterar 
problem och 
samlar ihop 
lösningar

Inspiration

• Bara ljud är ok

• Multitasking ok

• Använd chatt 
och interaktion

• Bjud in vem 
som helst, det 
är ju digitalt!

Svåra samtal

• Lyssna! 

• Titta i kameran

• Visa händer –
du multitaskar 
inte 



Hur kopplar vi upp oss då? 

• Säkert

• Sömlöst 

• Ögonkontakt

• Baserat på ”rum”

• Återkommande samma ”rum”

• Interaktiva verktyg interagerade i rummen

• Whiteboard och post it lappar för samarbete

• Det ska inte spela roll om jag åkt bil eller tåg dit – vi ska ses i samma 
”rum” 



TIDSPODDEN

UR PLAY – DET NYA NORMALA 

NEW BOOK “SWEDEN THROUGH THE CRISIS”


