
 

Tack för ert deltagande vid seminariet "Hur kan människa och klimat tjäna på distansarbete" den 
12 november på Fores, och särskilt tack till er som deltog via webben!  
 
Samtalen gav flera inspel till både hur arbetsgivare behöver hantera det ändrade arbetssättet som 
distansarbete kräver, samt medarbetarnas perspektiv. Frågor som undersöktes var bland annat 
drivkrafterna med distansarbete för arbetsgivaren (klimatmål, ekonomi, ökad tillgång till rätt 
kompetens) samt för medarbetaren (tidsbesparing, flexibilitet).   
 
Flera frågor handlade om rättviseaspekter och jämställdhetsfrågor vid distansarbete. Hur fungerar till 
exempel försäkringar, tillgänglighets- och hälsokrav på arbetsplatsen och vem bestämmer egentligen 
vilka som får jobba på distans och inte? 
 
Potentialen för att spara klimatutsläpp som i många myndigheter uppgått till 25 procent hos dem 
som jobbat aktivt för att öka andelen digitala möten kom också upp i samtalet, och lyftes som en 
potentiell fördel med ökade möjligheter till distansarbete och resfria möten.  
 
Distansarbete kan också ställa nya krav på chefer, som kanske måste tillåta sig att släppa kontrollen 
när de anställda i högre grad utför arbetsuppgifterna utanför arbetsplatsen. En arbetsgivare bör 
heller inte överskatta de anställdas kunskaper i tekniken och verktygen. och måste komma ihåg att 
arbetet inte är över när det nya verktyget är driftsatt – det är egentligen då upptagningsprocessen 
börjar på riktigt. 
 
 
Länkar 

• Se seminariet i efterhand på Fores Youtube-kanal 
• Läs mer om Resfria digitala möten, som Marlene Garhall representerade 
• Läs mer om Resfria möten i myndigheter, som refererades till under seminariets gång 
• Läs artikeln i Ny Teknik om hur Microsoft tar nästa kliv mot en mer flexibel arbetsplats, där 

en av panellisterna Anders Kron medverkar 
• Jobbhubb i Tullinge, information från Mistra Sams/KTH 
• Se kommande evenemang på Fores kalendarium 
• ...och anmäl dig till 2030-sekretariatets nyhetsbrev för ännu mer omvärldsbevakning!  

 
Allt gott och hör gärna av er om ni har tips på fler ämnen inom området distansarbete som vi bör 
utforska på ett seminarium eller i annan form!  
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