
Framtidens  
digitala samarbete 
Tips och råd för att lyckas med  framtidens digitala arbetssätt
Det flexibla kontoret är numera vardag för många företag. Nu står vi inför en 
era där rätt verktyg och snabb uppkoppling är avgörande för att lyckas med 
framtidens digitala arbetssätt.
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”Nu står vi inför en ny  
verklighet med det flexibla 
kontoret i fokus där fram- 
tidens arbetssätt formas.”

Digitaliseringen går just nu i rekordfart. När pandemin  
var ett faktum tvingades många svenska företag ta stora 
kliv för att snabbt ställa om och möta nya utmaningar med 
teknikens hjälp. På kort tid gick vi från att ha alla kollegor 
samlade på ett fysiskt kontor till att helt eller delvis jobba 
på distans med hjälp av en rad olika digitala verktyg.  
 
Den snabba utvecklingen och ökade digitaliseringen av 
arbetslivet har på många sätt förenklat och varit positiv. 
Ökad flexibilitet och högre produktivitet är bara några av 
fördelarna. Samtidigt vittnar många medarbetare också  
om ökad stress. Plötsligt har vi inte bara en eller kanske  
två kanaler att hålla koll på, i det digitala arbetslivet är  
vi ständigt uppkopplade och förväntas växla mellan  
en uppsjö av olika verktyg. 

Nu står vi inför en ny era med det digitala, mer  
flexibla, kontoret. Mycket av det vi har lärt oss när det 
kommer till hybrida arbetssätt kommer med största sanno-
likhet hänga kvar. Men alla företag kommer också behöva 
hitta sitt sätt för hur de bäst balanserar både företagets 
och medarbetarnas behov. Nu har vi chansen att göra om 
och göra rätt och samtidigt sätta ramarna för framtidens 
digitala arbetssätt.
 
Omställningen till ett mer flexibelt arbetsliv kommer  
med enorma möjligheter, men också stora utmaningar för 
svenska chefer. För att hitta gemensamma lösningar på dessa  
utmaningar och inspirera till att ta steget in i framtidens 
arbetssätt har vi på Telenor satt ihop den här rapporten 
med förhoppningen att göra fler arbetsplatser redo för 
framtidens flexibla kontor. Tiden är mogen för att växla  
upp det digitala samarbetet. 

Sara Myrén 
Digital Workplace-expert

Dags att växla upp  
det digitala samarbetet 
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Forskning:  
För många olika verktyg  
– en effektivitetstjuv?

Distansarbete var ett etablerat begrepp i Sverige  
redan innan pandemin. Men under de två senaste åren  
har utvecklingen mot en mer flexibel arbetssituation på-
skyndats ytterligare, och idag är det ett självklart inslag  
i många organisationer.
 
Utvecklingen mot ett mer flexibelt och digitalt arbetsliv  
har också inneburit många nya digitala verktyg och program.  
Enligt en global studie gjord i början av pandemin, på uppdrag  
av konsultföretaget McKinsey, implementerade många före- 
tag lika mycket ny teknik under några månader under 2020  
som de tidigare hade gjort under flera år.1

 
De digitala verktygen har gett oss ett friare och mer 
flexibelt arbetsliv. De hjälper oss att snabbt och smidigt 
kommunicera med våra kollegor, hålla möten fast än samtliga  
deltagare befinner sig på olika platser och underlättar sam- 
arbetet i ett team genom att vi enkelt kan organisera oss i 
ett projekt utan att ens behöva ses. Fördelarna är många, 
men nu visar forskning att det också kan bli lite för  
mycket av det goda.  

I en studie från 2021, som tittat närmare på det moderna 
arbetslivet, svarade mer än 4 av 10 anställda (43%) att de 
spenderar för mycket tid på att växla mellan olika digitala 
verktyg och appar. Närmare hälften (45%) menade också 
att detta är något som i hög grad stör koncentrationen och 
därmed påverkar så väl produktivitet som kreativitet negativt.  
Samma studie visade också att varje anställd i genomsnitt 
lägger ca en timme om dagen på användning av olika 
digitala verktyg.2

 
Det är tydligt att de digitala verktygen spelar en stor  
roll i vår jobbvardag, och så kommer de att göra även framåt.  
Men, om företag ska kunna ta det digitala samarbetet till 
nästa nivå kan det vara så att det är dags att ta ett steg till-
baka och utvärdera sina arbetssätt. Kanske används flera 
olika tjänster med snarlik funktion? Eller så är det så att något  
program kanske är helt överflödigt. Se över ert digitala sam- 
arbete och se till att ni har den bästa lösningen för just er 
organisation och era medarbetares behov.  

Pandemin har tydligt accelererat användningen av digitala verktyg i 
arbetslivet. Möjligheten att jobba mer flexibelt och digitalt har på många sätt 
förenklats. Men nu visar forskning att för många olika digitala verktyg också 
kan utgöra en stor effektivitetstjuv som skapar onödig stress.

1. McKinsey & Comany, 2020, https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-compa-
nies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
2. Cornell University/Qatalog, 2021, https://assets.qatalog.com/language.work/qatalog-2021-workgeist-report.pdf
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Lättare för många att 
fokusera – vilket gör att 
produktiviteten ökar

Hemmajobbare sover mer  
– men är lika produktiva3 

Tio fördelar  
med hybridkontoret  

Företag kan rekrytera på 
kompetens – snarare än  
var personen bor 

Mindre restid – vilket gör  
att det är lättare att få  
ihop livspusslet

En mer naturlig 
ansvarsfördelning  
av arbetsuppgifter 

Möten som är snabbare  
och mer effektiva 

Minskade kostnader  
när behovet av kontors-
platser minskar4

Sänkta stressnivåer  
hos medarbetarna 

Mindre klimatavtryck  
med färre affärsresor  

Nya arbetssätt skapar  
nya innovationer som kan 
utveckla verksamheten. 
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3. forskning.se/2021/03/22/hemmajobbare-sover-langre-men-ar-lika-produktiva/
4. forskning.se/2021/03/11/forandrat-satt-att-jobba-aven-efter-pandemin/
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Fem dilemman med  
hybridkontoret

1. Svårt att skapa 
delaktighet i hybridmöten

Högre effektivitet är en av många fördelar när allt fler 
möten sker digitalt. Men det är också svårare att skapa 
delaktighet när halva arbetsstyrkan sitter på distans och 
den andra halvan är samlade framför en liten kamera i ett 
fysiskt mötesrum.
 
Därför är det extra viktigt att de som kopplar upp sig på 
kontoret sitter i ett rum där de hörs och syns ordentligt. 
Organisationen Svenska möten rekommenderar att man 
utser en mötesledare som ser till att alla blir sedda och 
hörda – oavsett var man befinner sig.  
 
Att investera i en teknisk utrustning som är modern och 
fungerar kan snabbt betala sig om alla i arbetsgruppen 
känner sig lika delaktiga, vilket i sin tur kan påverka den 
enskilda medarbetarens motivation. 

Fördelarna är många. Men hybridkontoret är ett nytt arbetssätt för de flesta 
företag. Här är några dilemman svenska chefer kommer att ställas inför för 
att det ska fungera. 

2. Risk att det blir  
ett A- och ett B-lag 
 
När alla sitter på distans sker det mesta på lika villkor.  
Men i hybridkontoret stöter vissa kollegor på varandra vid 
kaffemaskinen eller i korridoren och skapar, medvetet eller 
omedvetet, en informell kommunikation om beslut. Detta 
är något distansarbetarna går miste om. För att undvika att 
vissa medarbetare känner sig uteslutna är det viktigare än 
någonsin att det skapas en rutin där allt beslutsunderlag 
dokumenteras, menar jobbnätverket Svenska Nomader.  
 
Allt som kan ligga till grund för kommande beslut ska 
också tillgängliggöras digitalt för att alla anställda på  
lika villkor ska kunna följa beslutsprocessen och säga  
sitt innan det klubbas. 

3. Ökad stress med  
fler digitala verktyg

I en undersökning gjord 2018 av Sifo på uppdrag av  
Telenor vittnade 6 av 10 arbetstagare om stress eller 
frustration på grund av brister i det digitala samarbetet.  
De främsta anledningarna som uppgavs var teknikstrul, 
otydlighet kring vilka tjänster man förväntas använda och 
att kollegor/kunder använder andra plattformar än vad  
ens egna företag gör.
 
Mängden digitala verktyg och appar vi använder på 
arbetsplatsen har ökat stort de senaste åren. Trots att 
många av dem förenklar vår jobbvardag, är det också tydligt  
att för många olika verktyg på samma gång tenderar att 
påverka både oss och våra prestationer negativt. Färre 
notiser och appar som plingar och större tydlighet i vilka 
verktyg som medarbetaren förväntas använda ger större 
utrymme för mer koncentration, ökad produktivitet och 
minskad stress. Ta nästa steg i ert digitala samarbete genom  
att se över hur och när ni använder era digitala verktyg.
 
Ingressen på sida 5 ska också uppdateras, det ska vara 
denna: Fördelarna är många. Men hybridkontoret är fort-
farande ett nytt arbetssätt för många svenska företag. Här 
är några dilemman chefer kan komma att ställas inför på 
vägen mot framtidens mer flexibla kontor.
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4. Svårt att skapa  
god arbetskultur  
 
En god arbetskultur är viktig för alla företag. Det kan nog  
de flesta chefer skriva under på. Men när alla inte är samlade  
fysiskt på ett kontor försvinner spontana interaktioner i lunch- 
rum och i korridorer som ofta definierar er unika arbetskultur.  
Detta är en fallgrop – inte minst på lång sikt, menar Leif Denti,  
organisationsforskare vid Göteborgs Universitet.
 
”Om du inte har någon person att bolla med eller hälsa  
på i korridoren finns det en risk att medarbetaren tappar 
sitt sammanhang och inte känner sig sedd som människa”, 
säger Leif Denti i ett seminarium arrangerat av AFA försäkring.
 
Han tipsar om att chefer kan strukturera upp den sociala 
samvaron på jobbet genom att införa schemalagda digitala 
fikapauser där medarbetarna kan träffas. Det kan skapa 
fler dynamiska möten med bättre förutsättningar för  
nya idéer och kreativitet. 

5. IT-säkerheten sätts på prov
Med fler som jobbar utanför kontoret ökar också riskerna 
när det kommer till IT-säkerhet. Av olika skäl kan ett hem-
nätverk vara osäkert, och företag kan därför behöva använda  
VPN-tjänster eller tvåfaktors-inloggningar för att skydda 
information för utomstående. Vissa har också krav på att 

du utanför kontoret endast ska använda mobilens 
uppkoppling. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) har satt upp en checklista med fyra frågor alla 
chefer som arbetar med informationssäkerhet bör ställa sig: 

1)

Vilka regler har ni för användning  
av IT-systemet utanför organisationen? 

3)
Finns det säkra inloggningar  
för distansarbete? 

2)

Är reglerna ni har relevanta och  
aktuella eller behöver de förbättras? 

4)

Hur många distansarbetare klarar  
ert IT-system av samtidigt? Finns det en 
maxkapacitet och hur ska ni prioritera 
om det blir nödvändigt?
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1. Bra uppkoppling med 5G – 
oavsett var du befinner dig 
 
Strulig wifi-uppkoppling på eller utanför arbetsplatsen  
är nog något de flesta är bekanta med. Utrullningen av 
5G-nätet möjliggör betydligt högre bandbredd än tidigare, 
låg fördröjning och god täckning. Det aktualiserar också 
frågan om 5G kan ersätta wifi i företagsmiljöer. När fler dess- 
utom jobbar på distans är organisationer beroende av upp-
koppling som är snabb och säker. Detta kunde tidigare endast  
erbjudas genom en fast uppkoppling på arbetsplatsen, 
men kan genom 5G-nätet även anpassas till en mer 
flexibel arbetssituation.  
 
I framtiden kan det bli aktuellt med ett 5G-nät på  
kontoret och ett 5G-simkort i datorn som gör att du kan 
röra dig fritt. Det ger dig en snabb och säker uppkoppling 
utan att behöva använda publika wifi-nätverk som ofta 
innebär en säkerhetsrisk. 

3. Lyssna in  
medarbetarnas behov
 
I tider av förändring uppstår många nya möjligheter att 
tänka nytt och ompröva gamla sanningar. När vi nu står 
inför en ny era av ett allt mer flexibelt och digitalt arbets-
liv kan det därför vara dags att ta ett steg tillbaka och 
utvärdera våra arbetssätt på riktigt. Det menar Tobias 
Ahlin, designer och innovatör. 
 
Som tidig förespråkare av distansarbete och ett friare 
arbetsliv tycker han att arbetsgivare borde fokusera mer  
på att stötta och lyssna in vilka behov medarbetarna har. 
 
”Företag behöver inte tänka att de hela tiden måste 
bestämma över sina anställda. Fråga i stället vad de behöver  
för att kunna vara produktiva och lyckas i sina roller, och 
våga stötta dem i det. Passa på att nyttja alla de möjlig-
heter som finns idag”. 

Checklista: 
Fem lösningar som får det  
digitala samarbetet att frodas

2. Rätt kommunikationsverktyg 
för rätt tillfälle

Att medarbetarna har möjlighet att kommunicera med 
varandra på ett enkelt och smidigt sätt är A och O. Givet 
dagens flora av olika verktyg (mejl, telefon, chattprogram 
etc.) som används för att sköta den interna kommunika-
tionen kan det därför vara bra att tydliggöra hur och när 
medarbetarna förväntas använda dessa. För att kunna ta 
nästa steg i ert digitala samarbete bör ni också se över 
möjligheten att samla era verktyg och program i en 
integrerad tjänst.  
 
Telenor har lång erfarenhet av att skräddarsy lösningar 
som förenklar och effektiviserar våra kunders vardag. En 
sådan lösning är möjligheten att integrera flera kommunika- 
tionskanaler i Microsoft Teams. Med en plattform för all 
kommunikation får ni sömlösa övergångar från videomöten 
till telefonsamtal vilket gör att ni kommer kunna ta nästa 
steg på er resa mot ett kontor som är digitalt på riktigt.
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4. Skydda känslig  
information med SD-WAN

Jobbsamhället blir mer digitalt, vilket gör att brottslig-
heten följer efter. Tre av fyra företag med över 500 an-
ställda i Sverige har blivit utsatta för dataintrång, visar en 
undersökning från 2019. När medarbetare jobbar på andra  
platser än det fysiska kontoret ökar också osäkerheten och  
i värsta fall kan kriminella aktörer ta sig in i hela företags 
IT-miljö. Med nätverkslösningen SD-WAN har du en säker 
väg ut på internet och skyddar era molntjänster oavsett 
om du sitter på kontoret eller hemma. Du får säkerhets-
funktioner som VPN, lokala brandväggar och kryptering 
som en integrerad del av nätverket.  
 
Med SD-WAN flyttas säkerheten närmare användaren  
där sårbarheten är som störst och det blir möjligt att styra 
trafiken till molntjänster och datacenter. Det gör att ni får 
en säker och tillförlitlig närverkslösning som skyddar före- 
tagets information – oavsett om den skickas inom nätverket  
eller till en molntjänst. 

5. Fokusera på lösning  
– inte teknik

Att ta tillvara på teknikens möjligheter handlar lika  
mycket om att ställa om arbetssätt och affärsmodeller, 
som tekniken som sådan. Alla företag och organisationer 
har olika behov för att jobbvardagen ska fungera. Genom 
att koppla upp och testa hybridkontoret ser ni vad ni kan 
göra idag och vad ni behöver komplettera. 
 
I en tid av snabb teknologisk förändring är det viktigt att 
jobba tillsammans med partners som kan komplettera det 
egna företagets kompetens. Med 183 miljoner kunder i nio 
länder har Telenor lösningar och lärdomar från företag och 
branscher runt om i världen som kan hjälpa er på resan  
mot ett fungerande hybridkontor. Hör av dig!
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Lyckopsykologens tips 
6 faktorer som skapar  
starka team i förändringstider 
Katarina Blom är en av Sveriges första lyckopsykologer. I rollen som 
organisationsexpert hjälper hon företag att skapa framgångsrika team.  
Med den så kallade ”PERMAH”-modellen kan du själv undersöka vilka 
förutsättningar det finns för starka relationer på din arbetsplats. 

Katarina Blom 
Employer Branding expert 

1) Positiva känslor

Upplever du positiva känslor på jobbet? Det är ett 
gott tecken. Dessa känslor är nämligen en utmärkt 
grogrund för sunda relationer och samarbete. De kan 
uppstå när du till exempel får bra feedback eller när 
en kollega skickar en rolig meme i jobbchatten.

2) Engagemang

Alla har ett behov av att få utlopp för vår  
kompetens och förmåga. Det i sin tur skapar 
engagemang för arbetsuppgifterna. Kan du  
hitta ett jobbflow under arbetsdagen? 
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4) Mening 
Alla arbetsplatser måste kunna förmedla syftet med 
sin verksamhet. Det handlar om att medarbetarna  
ska känna att de strävar mot något större.

6) Hälsa
Friskvårdsbidrag i all ära, men hälsa på en arbets-
plats handlar lika mycket att känna ett mentalt stöd 
av sina kolleger. Om du som chef vill skapa en arbets-
kultur som är transparent och uppmuntrande är det 
bästa att själv ta täten.

5) Accomplishment/ 
goda prestationer 

Alla har ett behov att ibland känna sig duktiga.  
Finns det utrymme för alla att ta plats?

3) Relationer 
Social trygghet är det viktigaste för att kunskaps-
arbete ska blomstra. Det skapar man genom att ställa 
många frågor till varandra, vågar dela misstag och 
flaggar när man stöter på en utmaning som påverkar 
resten av teamet. Forskning har visat att det kan 
skapa motståndskraft mot stress.
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1) Minska  
krånglet

Med en plattform för all 
kommunikation skapar ni ett 
moget digitalt arbetssätt och 
minskar krånglet. Sömlösa och 
smidiga övergångar från video- 
möten till telefonsamtal gör att  
ni tar nästa steg på er resa mot 
ett kontor som är digitalt  
på riktigt. 

2) Rätt tid  
på rätt saker 

Att integrera telefonsamtal  
i Teams gör det enklare för  
den enskilda medarbetaren  
att göra rätt. Det kan effektiv-
isera arbetsdagen, minska den 
digitala stressen och skapa 
större produktivitet när med-
arbetaren slipper leta runt 
bland olika verktyg efter  
rätt information.

3) Skräddarsydda  
lösningar 

Telenor kan genom 
samarbetet med Microsoft 
erbjuda en skräddarsydd 
lösning till ditt företag som 
effektiviserar er verksamhet. 
En sådan lösning är att samla 
det digitala arbetet på ett 
ställe genom att integrera  
fler kommunikationskanaler  
i Microsoft Teams.

Samla det digitala  
arbetet med Microsoft Teams
Med Telenors tjänst Smart kommunikation kan du samla allt digitalt arbete 
på ett ställe. Genom en smart och smidig integration blir det möjligt att ringa 
och ta emot samtal direkt i Microsoft Teams. Här är tre tydliga fördelar för 
organisationer som vill ta nästa digitala steg:
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Vill du veta mer? 
 
Läs mer om vad Smart kommunikation kan göra för din organisation  
och kom i kontakt med våra Teams-specialister på:

telenor.se/foretag/smart-kommunikation/

https://www.telenor.se/foretag/smart-kommunikation/

