
Vi arbetar progressivt för att stärka varandra och skapa ett län där myndigheter vill växa 

Välkommen till 
Myndighetsfestivalen 2021

Framtidens arbetssätt



Var jobbar du imorgon?
Framtidens arbetsplatser 
Föredragare: Charlotte Kask och Sara Larsson

HR-enheten, Folkhälsomyndigheten



• Låt din kamera vara på 

• Gallery view

• Reactions

• Frågor

• Namnet på dig och din organisation

• Interaktiv session - Break out sessions – Stanna i 

gruppen

Tips Zoom



• Incheckning

• Fasta  aktivitetsbaserade arbetsplatser

• Covid och hemarbete

• Framtiden? 

• Vi delar tillsammans

Agenda



• Jobbar du hemifrån just nu?

• Hur stor del av arbetstiden tror du att du kommer att 

fortsätta jobba hemifrån efter pandemin? 

Incheckning



Del 1 – tillbakablick och 
aktivitetsbaserade arbetsplatser
Charlotte Kask



• IT-utrustning arbetsplatser

• Möbler och inredning

• Förhållningssätt och zoner

• Posthantering och förvaring

• Ergonomi

Arbetsplats 2020 och referensgrupperna



• Vi bidrar alla till en trivsam arbetsplats

• Vi nyttjar kontorets möjligheter

• Vi tar ansvar för vår arbetsplats

• Vi visar omtanke om varandra

Förhållningssätt vägleder oss 



• Den aktiva zonen

• Mellanzonen

• Den tysta zonen

Olika zoner formar arbetssättet



• Mötesrum

• Pop in-rum – digitala möten

• Fokusrum – enskilt arbete, sekretess

• Samtalsrum

Rumstyper vi har tillgång till



• Ståmatta

• Cykelstol

• Pilatesboll

• Gummiband

• Handtränare

• Balansplatta

Ergonomi vid arbetsplats 
och rörelse under arbetsdagen



Vilka utmaningar är mest aktuella hos er vad 
gäller kontorslokaler? 



Del 2 – Nuläget, hemarbete 
Sara Larsson



• Dialogstöd chef-medarbetare 

• Samtalsstöd via företagshälsan 

• Avtal om oregelbunden arbetstid/schemaläggning 

• Pulsmätningar om hem-arbete 

Psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö



• Ergonomiskt bidrag

• Ergonomi och pause-drive på intranätet

• Föreläsning med ergonom

Den fysiska arbetsmiljön



• Digital skyddsrond 

• Tips på intranätet från IT 

• IT-utrustning hem 

Den digitala arbetsmiljön



• Biträdande enhetschefer

• Tips på intranätet

• Digital grupphandledning och ledarskapsutbildning i att 

leda på distans

Ledarskapet



• Mötespolicy 

• Digital introduktion för nyanställda 

• Utbildning i medvetet arbetssätt

• Samlingssida intranät hemarbete

• E-utbildningar

Möten och arbetssätt 





Del 3 – framtiden
Charlotte Kask, Sara Larsson



• Digitala lösningar 

• Digitala signaturer

• Möjlighet till hemarbete på lång sikt (regeringsuppdrag)

• Distansarbete

Saker vi tittar på



• Chatten: Vad tror ni kommer att prägla framtidens 

arbetsplats?

Dela med er till varandra!



Tack för idag!

Ni når oss på:

Charlotte.Kask@folkhalsomyndigheten.se

Sara.Larsson@folkhalsomyndigheten.se

mailto:Charlotte.Kask@folkhalsomyndigheten.se
mailto:Sara.Larsson@folkhalsomyndigheten.se

