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Sammanfattning
I juni 2021 skickade AF ut en enkät till medlemmar för att förstå hur hemarbete påverkat
arbetsmiljö, arbetsresultat, psykiska och fysiska hälsan och återhämtning. Samt i vilken
omfattning medlemmar vill fortsätta att jobba hemifrån i framtiden och vad de behöver för
att kunna göra detta på ett bra sätt. Enkäten är en uppföljning på AF:s enkät om hemarbete 2020, för att förstå om något ändrats sedan dess.
Baserat på 1271 svar kommer AF fortsätta att arbeta för förbättringar av arbetsvillkoren för
AF:s medlemmar. Framöver blir hybridkontorets utmaningar något som behöver lösas för
att på bästa sätt kombinera fördelarna med hemarbete respektive arbete på kontoret.

66% vill jobba hemifrån mer än hälften av
arbetstiden
De med längre restid till kontoret vill i högre grad arbeta hemifrån.

67% upplever ökat fokus och effektivitet
90% upplever också att de kan styra och planera sitt arbete bättre eller
lika bra som på kontoret.

Arbetsplats utifrån arbetsuppgifter

Akademikerföreningens enkät om arbete hemifrån 2021

Omkring 80% vill utföra fokuserat eget arbete i huvudsak på distans och
79% vill utföra workshops, kreativt grupparbete i Scanias lokaler.
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Arbetsplatsen hemma måste fortfarande
förbättras för att undvika fysiska besvär
De unga upplever en sämre hemarbetsplats än övriga.

Bättre balans mellan arbete och fritid
Störst förbättring upplever de som arbetat hemma hela eller nästan hela
arbetstiden.

Regelbunden kontakt med kollegor avgörande
96% av dem med bra kontakt med kollegor kan fokusera bättre hemma,
jämfört med 43% av dem som har sämre kontakt med kollegor.

Inledning
Rapporten baseras på en enkät som gjordes i juni 2021, som en uppföljning på AF:s enkät
om hemarbete 2020. Syftet är att ta reda på hur hemarbete fungerar för AF:s medlemmar.
Hur det påverkat deras arbetsmiljö, arbetsresultat, psykiska och fysiska hälsa och återhämtning. Vilken typ av arbete de vill utföra hemifrån i framtiden och vad de behöver för
att kunna göra det på ett bra sätt. Baserat på svaren i enkäten kan AF fortsätta arbeta för
förbättringar av arbetsvillkoren för AF:s medlemmar.
Bakgrunden är pandemin Covid-19 som sedan den 16 mars 2020 gjort att Scania rekommenderat hemarbete för medarbetare, i de fall det varit möjligt. Hemarbete har aldrig
tidigare skett i så stor grad på Scania, där flertalet tjänstemän arbetat hemifrån hela eller
nästan hela sin arbetstid.

Metod

R&D
Inköp
IT

718
46
66

P&L
S&M
Övriga

149
81
211

~ 37% är kvinnor, med
en variation på 29%-48%
mellan enheterna.
~ 14% är chefer.

~ 82% har jobbat
hemma hela eller
nästan hela sin
arbetstid under 2021.
På P&L 60%, R&D 80%,
Scania IT 97% och på
Inköp och S&M ca 93%.

Akademikerföreningens enkät om arbete hemifrån 2021

Enkäten gjordes i Teams Forms och skickades till AF:s drygt 3100 medlemmar. 1271 svarade varav 178 chefer. Enkäten var öppen 8 - 21 juni 2021. De svarande var anonyma men
frågor ställdes om organisation, ålder, könsidentitet och befattning chef eller inte chef.
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Resultat
Nya frågor i enkäten
I årets enkät om hemarbete ingick några nya frågor bland andra, Med mer
flexibilitet, var tror du att du kommer lokalisera ditt arbete? Frågan ställdes för att förstå
vilken typ av arbete som kommer göras hemma och på kontoret och därmed få ett bättre
underlag för vilken typ av lokaler och utrustning som behövs i hybridkontoret.
Nya frågor var också Vilket är ditt primära transportmedel de dagar du är på kontoret?
och Hur lång restid har du tur och retur till kontoret? Frågorna ställdes för att förstå hur
vår transport till och från arbetet ser ut.
Dessutom ställdes flera frågor för att försöka förstå den viktiga faktorn Regelbunden
kontakt med kollegor som sedan tidigare visat sig ha stor påverkan på både arbetsresultat,
arbetsmiljö och hälsa.

Akademikerföreningens enkät om arbete hemifrån 2021

I följande avsnitt redovisas intressanta resultat från enkäten med kort summering och
diagram. Resultat från AF:s enkät om hemarbete 2020 hittar du här.
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66% vill jobba hemifrån mer än hälften av arbetstiden
Andelen som vill jobba hemma mer än hälften av arbetstiden har ökat till 66% från 41%
2020 (fig 1). 23% vill arbeta hemifrån hela eller nästan hela arbetstiden, 43% mer än hälften av arbetstiden och 29% mindre än hälften. Bara 5% vill jobba lite eller inte alls hemifrån.
Av cheferna vill 55% jobba hemifrån mer än hälften av arbetstiden, vilket är lägre andel än
övriga medarbetare på 68% (fig. 2). Endast en marginell skillnad mellan kvinnor och män
syns (fig. 3). De under 30 år och de över 61 år vill jobba hemma något mindre än övriga
(fig. 4). Av enheterna utmärker sig P&L med att i mindre grad än övriga vilja jobba hemifrån (fig. 5).
De med längre restid till kontoret vill i högre grad arbeta hemifrån. Av dem med restid på
mer än 180 minuter, tur och retur, vill 94% jobba hemifrån mer än hälften av arbetstiden
jämfört med 53% av dem med motsvarande restid under 30 minuter (fig. 6).
Hur mycket vill du arbeta hemifrån i
framtiden?
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Fokuserat arbete hemma och workshops, kreativt
grupparbete i Scanias lokaler
Svaren på frågan Med mer flexibilitet, var tror du att du kommer lokalisera ditt arbete?
visar att omkring 80% vill utföra fokuserat eget arbete i huvudsak på distans. Kreativt
grupparbete, workshops, vill däremot 79% göra mestadels i Scanias lokaler (fig. 7).
Spontana möten och diskussioner samt gemensam planering föredrar omkring 44% att ha
mestadels i Scanias lokaler.

Fig.7

Akademikerföreningens enkät om arbete hemifrån 2021

42% vill ha internmöten, kurser, presentationer i huvudsak på distans. Arbetsmöten samt
avstämningar chef/medarbetare anser omkring 45% kan göras lika mycket på distans som i
Scanias lokaler.
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67% upplever ökat fokus och effektivitet
67% uppger att de kan fokusera bättre eller delvis bättre vid hemarbete, en ökning från
62% år 2020, och 88% anger att de kan fokusera lika bra eller bättre vid hemarbete (fig.
8). Flertalet, 90% upplever också att de kan styra och planera sitt arbete bättre eller lika
bra som på kontoret, också det en ökning jämfört med 87% år 2020 (fig. 9).

Akademikerföreningens enkät om arbete hemifrån 2021

Enheterna är ganska lika både gällande fokusering samt planering, (fig. 10, 11). Bland de
under 30 år finns fler som uppger utmaningar med att fokusera och vara effektiva vid hemarbete(fig. 12). Mellan chefer och ej chefer syns inga större skillnader (fig. 13).

7

Fig.8

Fig.9

Fig.10

Fig.11

Fig.12

Fig.13

De flesta får tag på information och personer lika bra
hemifrån
76% anger att det fungerar lika bra eller bättre att få tag på den information och de personer
som behövs i arbetet och 24% anger att det är svårare (fig 14). Det är ungefär samma resultat
oberoende av kön, befattning eller ålder. Resultatet är en förändring jämfört med 2020 då
fler tyckte det var svårare, (fig. 16, 17). Det tyder på en anpassning till hemarbete.
P&L upplever i något större grad svårigheter (34%) än övriga enheter och även i mindre grad
att det är enklare (15%), fig 15. Men det är ändå en förbättring för P&L sedan 2020 då motsvarande siffror var runt 48% respektive 12% (fig. 18, 19). S&M har också anpassat sig, tidigare upplevde tex 50% att det var svårare att få tag på information och nu anger 25% det (fig
18, 19).

Fig.15
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Fig.14
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Arbetsglädje och motivation något påverkat
69% upplever samma eller bättre arbetsglädje och motivation vid hemarbete och 31% upplever en försämring (fig. 20). De yngre påverkas mer än övriga. Av de under 30 år anger
42% sämre arbetsglädje och motivation (fig. 21).
P
&L sticker ut med 38% som uppger en försämring vid hemarbete (fig. 22), vilket ändå är en
stor förbättring sedan 2020 då 50% angav försämrad arbetsglädje och motivation (fig. 23).
Sales & Marketing har också förbättras sedan år 2020 då 50% angav en försämring jämfört
med 36% idag (fig. 22, fig. 23).
Inget samband mellan antal år på Scania och arbetsglädje och motivation kan ses (fig. 24).

Fig.20

Fig.21
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Jag känner arbetsglädje och motivation
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Stress påverkas i liten utsträckning av hemarbete
Generellt påverkas stress i liten utsträckning av huruvida arbetet utförs hemma eller på
kontoret. Frågan Jag känner mig stressad och otillräcklig är delad, 56% tycker att det är
samma som på kontoret, 20% upplever mer stress och 22% mindre stress vid hemarbete
(fig. 25).

Fig.25

Fig. 26
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Fig.29

Fig.30
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För yngre ökar stressen mer av att arbeta hemifrån, än för övriga. Av de under 30 år anger
32% att det är sämre eller delvis sämre, (fig. 26). Har de också en anställningstid på under
ett år ökar den siffran till 38% (fig. 27). En kortare anställningstid skapar också mer stress
vid hemarbete, (fig. 28) men åldern har större betydelse.
Medarbetare på Sales & Marketing är minst stressade vid hemarbete, bara 12% anger det
(fig. 29). En stor skillnad mot 35% i enkäten 2020. Kvinnor och män påverkas ungefär lika,
men 25% av manliga chefer uppger ökad stress vid hemarbete vilket är lite mer än snittet
(fig. 30).
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Balansen mellan arbete och fritid förbättras för 59%
59% uppger att de har bättre eller delvis bättre balans mellan arbete och fritid vid hemarbete, en ökning sedan 2020 (fig. 31). Av dem i åldern 31 - 40 år upplever 67% förbättrad
balans (fig. 32).

Akademikerföreningens enkät om arbete hemifrån 2021

Enheterna ligger alla på en hög nivå, mellan 70% förbättring på Sales & Marketing och 54%
på P&L (fig. 33). Mellan män och kvinnor finns ingen signifikant skillnad (fig. 34). Balansen
mellan arbete och fritid påverkas av andelen hemarbete. Störst förbättring upplevdes av de
som arbetade hemma hela eller nästan hela arbetstiden (fig. 35 ).

Fig.31
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Fig.34

Fig.35
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Andel hemarbete i snitt
under 2021

Två gruppfika om dagen håller ensamheten i schack?
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50% säger att de känner sig mer ensamma vid hemarbete (fig. 36), med endast mindre
skillnader mellan befattning, kön och enhet. De yngsta och äldsta upplever större ensamhet än övriga (fig. 37). Det finns ett klart samband mellan ensamhet och regelbunden
kontakt med sina kollegor (fig. 38). För att inte känna sig ensam vid hemarbete krävs mer
regelbunden kontakt än på kontoret. Också de med samma kontakt som på kontoret känner sig mer ensamma.
I enkäten ställdes flera frågor för att förstå vilken typ och hur mycket regelbunden kontakt
som har effekt. Svaren visar att de som har digitalt möte med sin grupp där de talar om
annat än jobbet flera gånger varje dag anger en markant lägre grad av ensamhet, 20%,
än de som har detsamma varje dag eller mer sällan, runt 50% (fig. 39). Det här antyder
att den klassiska modellen med en fika på förmiddagen och en på eftermiddagen kan göra
skillnad. Bara 4% har dock digitalt möte med sin grupp där de talar om annat än jobbet
flera gånger varje dag (fig. 40). Att tala med kollegor om annat än jobbet flera gånger om
dagen har också effekt för att minska ensamheten men inte lika stor (fig. 41).

12

Regelbunden kontakt med kollegor avgörande för
arbetsresultatet
Vid hemarbete är graden av regelbunden kontakt med kollegor avgörande för arbetsresultatet. Av de som har bättre regelbunden kontakt med kollegor, svarar 96% att de kan fokusera
bättre eller delvis bättre jämfört med 43% av de som har mindre kontakt med kollegor (fig.
42). Likadant ser det ut för följande frågor kopplade till arbetsresultat; att kunna Styra och
planera sitt arbete (fig. 43) samt att Få tag på den information och de personer jag behöver
(fig. 44).
I diagrammen nedan visar x-axeln hur bra regelbunden kontakt du har med dina kollegor.
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Regelbunden kontakt med kollegor avgörande för
arbetsmiljön och hälsa
Vid hemarbete är graden av regelbunden kontakt med kollegor avgörande för hälsa och arbetsmiljö. Av de som har haft sämre regelbunden kontakt med kollegor, svarar 61% att de
har försämrad arbetsglädje och motivation, jämfört med bara 2% av de som har bättre regelbunden kontakt med kollegor (fig. 45). Likadant ser det ut för följande frågor kopplade
till arbetsmiljö och hälsa; Ensamhet (fig. 46), Delaktighet i vad som händer på jobbet (fig.
47), Stämningen i gruppen (fig. 48), Stress och otillräcklighet (fig. 49).
I diagrammen nedan visar x-axeln hur bra regelbunden kontakt du har med dina kollegor.
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Regelbunden kontakt med chefen har stor betydelse
för måendet
Regelbunden kontakt och möjlighet till enskilt samtal med chefen, har en tydlig påverkan på arbetsglädje och motivation (fig. 50), stämningen i gruppen (fig. 51), stress (fig.
52) och känslan av delaktighet (fig. 53). Den chef som förbättrar den regelbundna kontakten med sina medarbete jämfört med normalt kontorsarbete får också en mycket mer
välmående grupp.
Hemarbete har inte haft någon stor påverkan på regelbunden kontakt och möjlighet till
enskilt samtal med närmaste chef. 65% anger att det är oförändrat och 17% uppger en
försämring, (fig. 54). De under 30 år anger en något större försämring på 21% (fig. 55).
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Jag har regelbunden kontakt och
möjlighet till enskilt samtal med min chef

15

Fig.50

Fig.51
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Chefer har svårt att upptäcka tidiga signaler på ohälsa
68% av cheferna tycker att det är svårare att upptäcka tidiga signaler av ohälsa hos sina medarbetare (fig. 56). Fler av de manliga cheferna, 71% tycker att det är svårt jämfört med 64%
av kvinnorna (fig. 57).
För att upptäcka tidiga signaler på ohälsa måste de regelbundna kontakterna med medarbetarna vara bättre än på kontoret enligt sambandet i fig. 58. 42% av cheferna tycker att det är
svårare att hålla regelbunden kontakt med sina medarbetare, vilket inte förändrats nämnvärt
sedan förra året (fig. 59). De kvinnliga cheferna är bättre på regelbunden kontakt, 70% anger
att den är samma eller bättre än på kontoret, bara 47% av männen anger det (fig. 60).
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Fig.59

Fig.60

Fig.61

Chefer + ej chefer

Akademikerföreningens enkät om arbete hemifrån 2021

Trots att många chefer tycker att regelbunden kontakt med medarbetare är svårare upplever
inte medarbetarna det. Bara 17% av medarbetarna upplever en försämring gällande Regelbunden kontakt med och möjlighet till enskilt samtal med min chef (fig. 61). En förbättring
sedan enkäten 2020 då 27% angav en försämring.
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Arbetsplatsen hemma måste fortfarande förbättras
67 % svarar att arbetsplatsen hemma är sämre eller delvis sämre för att undvika fysiska
besvär (fig. 62). Fler yngre upplever en sämre hemarbetsplats. Av de under 30 år anger
74% att arbetsplatsen hemma är sämre för att undvika fysiska besvär (fig. 63) och 72% av
dem anger också sämre möjlighet att byta arbetsställning (fig. 66).
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59% uppger att de behöver förbättra sin arbetsplats för att den ska vara fysiskt och
psykosocialt hållbar (fig.64). De yngsta och de äldsta i högre grad än övriga, 70% av de
under 30 år och 60% av de över 61 år (fig, 65). Bordet (73%), stolen (66%) och skärmen
(42%) anges i första hand (fig. 67).
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Nästan hälften motionerar och rör på sig mer
På frågan Jag rör på mig, motionerar, upplever 49% en förbättring vid hemarbete och
26% en försämring (fig. 68). Av de som jobbat hemma hela eller nästan hela arbetstiden
anger 52% en förbättring jämfört med 30% av de som jobbat hemma mindre än hälften av
sin arbetstid (fig. 69).

Fig.68

Fig.69

Fig.70

Fig.71
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Det är ingen skillnad i hur kvinnor och mäns rörelse påverkas (fig. 70). Av de olika åldrarna anger 35% av de över 60 år en försämring samtidigt som 40% av dem anger en förbättring (fig. 71). Mellan enheterna varierar det, på Scania IT och Sales & Marketing syns
störst förbättring och på P&L minst (fig. 72).

Fig.72
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Fler går ut en stund men att ta korta pauser är svårt
Av de svarande anger 55% att det går bättre att ta sig tid att gå ut under dagen vid hemarbete
och 27% att det är svårare, vilket är en förbättring jämfört med 2020 (fig. 73). P&L sticker
ut som en enhet som finner det svårare att ta sig tiden, 36% anger det. På Inköp och Sales &
Marketing anger ca 64% att det går bättre (fig. 74).
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42% uppger att det är svårare att ta korta pauser från skärmen vid hemarbete och 33% att
det går bättre (fig. 75). Enheterna är ganska lika men något fler på P&L, 47%, anger att det
är svårare och Inköp som sticker ut med 46% som anger att det går bättre att ta korta pauser
(fig. 76). Inget tydligt åldersberoende syns (fig. 77) men 51% av cheferna har svårare att ta en
paus jämfört med 41% av övriga medarbetare (fig. 78).
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Fig.73

Fig.74

Fig.75

Fig.76

Fig.77

Fig.78

Lång restid stärker önskan att hemarbeta
67% använder bil som sitt primära transportmedel till kontoret, 18% kollektivtrafik, 8%
Scania Express och 6% cyklar (fig. 79). Mest bil åker de som är äldre än 40 år, runt 78% (fig.
80). De under 30 år använder i högre grad än övriga Scania Express och kollektivtrafik, bara
40% av dem har bilen som sitt primära transportmedel (fig. 80).

Fig.79

Fig.80

Fig.81

Fig.82

Akademikerföreningens enkät om arbete hemifrån 2021

18% har en restid, tur och retur kontoret, på under 30 min, 37% 30-59 minuter och 30% 60119 minuter (fig. 81). Ju längre restid desto mer benägen att jobba hemifrån, men även de
med kort restid vill i stor grad jobba hemifrån (fig. 82).
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De under 30 år något mindre positiva till hemarbete
Svarande under 30 år och över 61 år positiva till hemarbete men i något mindre grad än
övriga åldersgrupper (fig. 83). 10% av de under 30 år vill inte alls eller mycket lite jobba
hemifrån vilket är dubbelt så många som snittet (fig. 1). En förklaring kan vara att de på
flera sätt upplever hemarbete mer negativt än andra grupper.
Av de under 30 år anger 42% försämrad arbetsglädje och motivation, 32% upplever mer
stress och 34% anger sämre möjlighet till kompetensutveckling vilket är sämre än övriga
åldersgrupper (fig. 84,85,86). De upplever också i större grad än övriga att arbetsplatsen
hemma är sämre utformad för att undvik fysiska besvär, 74% svarar det (fig. 87).
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Dubbelt så många som genomsnittet av de under 30 år anger att de behöver förändra sin
boyta för att deras arbetsplats ska vara fysiskt och psykosocialt hållbar (fig. 88, 67).
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Enheterna har anpassat sig till hemarbete
Runt 70% på Inköp, Scania IT , R&D, Sales & Marketing och 47% på P&L vill arbeta mer än
hälften av sin arbetstid hemifrån (fig. 89). Precis som tidigare vill P&L jobba hemifrån i mindre grad än övriga enheter. P&L är också den enhet som har jobbat minst hemifrån under
2021 (fig. 90). Troligen är arbetsuppgifterna mindre lämpade för hemarbete.
Tecken på anpassning är dels att skillnaderna mellan enheterna är mindre och dels att alla
i högre grad än tidigare vill jobba hemifrån. Den största förändringen har skett på Sales &
Marketing där 75% anger att de vill jobba mer än hälften av sin arbetstid hemifrån jämfört
med tidigare 33% (fig. 89, 91).
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Diskussion
Anpassning till arbete hemifrån
Andelen som vill jobba hemma mer än hälften av arbetstiden har ökat till 66% från 41%
2020. Bara 5% vill jobba hemifrån mycket lite eller inte alls.
En anpassning till hemarbete har skett under året som gått. Alla enheter vill i högre grad
arbeta hemifrån. På Inköp, Scania IT , R&D och Sales & Marketing vill runt 70% arbeta
mer än hälften av sin arbetstid hemifrån och på P&L 47%. Precis som tidigare vill P&L
jobba hemifrån i mindre grad än övriga enheter. P&L är också den enhet som har jobbat
minst hemifrån under 2021. Troligen är arbetsuppgifterna mindre lämpade för hemarbete.

Fokuserat arbete hemma och kreativt grupparbete i
Scanias lokaler
Det finns två tydliga motpoler i vilken typ av arbete som föredras i hemmet och på
kontoret. 80% vill utföra fokuserat eget arbete, samt annat arbete, i huvudsak på distans. Kreativt grupparbete, workshops, vill däremot 79% göra mestadels i Scanias lokaler.
Därefter är det en glidande skala. Spontana möten och diskussioner samt gemensam
planering föredrar omkring 44% att ha mestadels i Scanias lokaler. Arbetsmöten samt
avstämningar chef/medarbetare kan göras lika mycket på distans som i Scanias lokaler.
Internmöten, kurser och presentationer vill 42% ha i huvudsak på distans. Framöver blir
hybridkontorets utmaningar ett problem att lösa för att på bästa sätt kombinera fördelarna
vid hemarbete med arbete på kontoret.
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Arbetsresultat
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En stor fördel med hemarbete är möjligheten till ostört arbete. Fler än tidigare, 67% upplever bättre fokus och effektivitet och bara 12 % sämre. 90% anger att de kan styra och
planera sitt arbete bättre eller lika bra som på kontoret. Tre fjärdedelar får tag på information och personer lika bra eller bättre än på kontoret, en stor skillnad mot föregående år
och även det ett tecken på anpassning.
Mellan enheterna syns ingen större skillnad gällande fokus och effektivitet eller i att styra
och planera sitt arbete. Bland de under 30 år upplever fler utmaningar i att att fokusera
och vara effektiva vid hemarbete. P&L upplever större utmaningar än övriga enheter
gällande att få tag på information och personer, men också de har förbättrats sedan 2020.
AF ser risker i att förväntningarna på leverans kommer vara oförändrat på samma nivå
som vid ostört hemarbete. Om flertalet blivit mer effektiva när de arbetar hemifrån, har
då förväntningarna på leveranser samtidigt höjts? Vid en återgång till arbete i kontoret
kommer en del av arbetstiden gå till sociala möten, kreativa workshops, transporttid, leta
möteslokal etc. Kreativiteten och måendet kan bli bättre, men förväntningarna måste
anpassas så att det fokuserade, ostörda arbetet inte förpassas till hemarbete på kvällar och
helger, utöver övrigt arbete. Här gäller att hitta balansen mellan hemarbete och arbete på
kontoret så att fokuserat arbete ryms inom normal arbetstid.

Psykisk hälsa och work/life balance
69% upplever samma eller bättre arbetsglädje och motivation vid hemarbete och 31%
upplever en försämring. De yngre påverkas mer än övriga. Av de under 30 år anger 42%
sämre arbetsglädje och motivation. P&L sticker ut med 38% som uppger en försämring vid
hemarbete, vilket ändå är en stor förbättring sedan 2020 då 50% angav försämrad arbetsglädje och motivation. Sales & Marketing har också förbättras sedan 2020 då 50% angav
en försämring jämfört med 36% nu.
Balansen mellan arbete och fritid förbättras för 59%,
en ökning sedan 2020. För de i åldern 31-40 år förbättras
balansen för 67%. Alla enheterna ligger på en hög nivå,
mellan 70% förbättring av balansen på Sales & Marketing
och 54% på P&L . Balansen påverkas av andelen hemarbete,
störst förbättring fås vid arbete hemma hela eller nästan
hela arbetstiden.
Generellt påverkas stress i liten utsträckning av huruvida
arbetet utförs hemma eller på kontoret. Undantaget är de
under 30 år med mindre än ett års anställningstid, där 38%
anger ökad stress vid hemarbete.
Hemarbete och flexibelt arbetsliv upplevs som positivt av många men AF ser en risk att
gränser mellan arbete och fritid suddas ut. Det måste hanteras. En förutsättning för att
möjliggöra återhämtning är att arbetsgrupper och projekt-team enas om förväntan och
riktlinjer för tillgänglighet.

Ensamheten är fortfarande en utmaning vid hemarbete. 50% anger att de känner sig mer
ensamma vid hemarbete. De yngsta och äldsta upplever större ensamhet än övriga. För
att minska risken för ensamhet, krävs mer frekvent kontakt med kollegor, än vid arbete på
kontoret.
I enkäten ställdes flera frågor för att förstå vilken typ och hur mycket regelbunden kontakt
som har effekt. Svaren visar att de som har digitalt möte med sin grupp där de talar om
annat än jobbet flera gånger varje dag anger en markant lägre grad av ensamhet, än de som
har detsamma en gång per dag eller mer sällan. Här finns stort utrymme för förbättring då
det är det mycket få som anger att de har den typen av täta kontakter som krävs. Det här
antyder att den klassiska fika-modellen med en fika på förmiddagen och en på eftermiddagen kan göra stor skillnad. Är det kanske dags att damma av den gamla fikakulturen och
återigen se den som något värdeskapande? Psykisk ohälsa är ett stort problem idag och
riskerar att generera långa sjukskrivningar. För att vi som kollegor ska kunna se och stötta varandra måste det finns utrymme att bygga personliga relationer. Arbete blir också så
mycket roligare då.
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Ensamhet
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Regelbunden kontakt med kollegor avgörande
Enkäten visar likt 2020 att Regelbunden kontakt med kollegor är avgörande för lyckat
hemarbete. Det påverkar i lika stor grad arbetsresultat som arbetsmiljö och hälsa.
Skillnaden är avsevärd mellan de som haft bättre regelbunden kontakt med kollegor
jämfört med de som haft sämre.
Frågor kopplade till arbetsresultatet som påverkas av Regelbunden kontakt med kollegor:
• Fokus och effektivitet
• Styra och planera sitt arbete
• Få tag på de personer och den information man behöver
Frågor kopplade till arbetsmiljö och hälsa som påverkas av Regelbunden kontakt med
kollegor:
• Arbetsglädje och motivation
• Ensamhet
• Delaktighet i vad som händer på jobbet
Eftersom regelbundna kontakter med kollegor är grundläggande för både arbetsresultat
och hälsa är det viktigt att ha fokus på det även i hybridkontoret. En del kommer fortsätta
att jobba mycket hemifrån och därför behövs samarbetsformer och tillfällen som skapar
gemenskap och bidrar till att bygga Scania-andan. Det måste finnas mötesplatser och mötestillfällen, både digitala och fysiska, samt ekonomi och tid för gruppstärkande aktiviteter.
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Chefens betydelse för måendet
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Den chef som förbättrar den regelbundna kontakten med sina medarbetare jämfört med
normalt kontorsarbete får också en mycket mer välmående grupp. Regelbunden kontakt
och möjlighet till enskilt samtal med chefen vid hemarbete har en tydlig påverkan på
faktorer som:
• Arbetsglädje och motivation,
• Stämningen i gruppen
• Stress
• Känslan av delaktighet
Tyvärr upplever 42% av cheferna att det är svårare att hålla regelbunden kontakt med sina
medarbetare vid hemarbete. Det gör också att de har svårare att upptäcka tidiga signaler
på ohälsa. För att i samma omfattning kunna upptäcka tidiga signaler måste, enligt
enkäten, de regelbundna kontakterna med medarbetarna vara bättre än på kontoret.
Trots att många chefer tycker att regelbunden kontakt med medarbetare är svårare,
upplever inte medarbetarna det. Bara 17% av medarbetarna uppger en försämring gällande
Regelbunden kontakt med och möjlighet till enskilt samtal med min chef, en förbättring
sedan 2020. Endast 21% av medarbetarna tycker också att avstämningar med chef ska
göras mestadels eller enbart på kontoret vilket visar att digitala avstämningar fungerar.
Kvinnor är bättre än män på att hålla regelbunden kontakt med sina medarbetare, 70% av
dem uppger att det går bättre eller lika bra, vilket visar att det går. Bra exempel och modeller för hur vi kan hålla kontakt bör spridas.

Fysisk hälsa
Nära hälften rör på sig och motionerar mer vid hemarbete och fler går ut en stund under
dagen, tex vid en lunchpromenad eller i samband med möten. Här gäller det att datatrafiken inte är en begränsning för att kunna ta promenadmöten. Att ta korta pauser och flytta
fokus från skärmen är dock svårt och chefer har svårare att ta en paus än övriga medarbetare. AF ser gärna att Scania fortsätter att uppmuntra användandet av automatfunktionen
för möteslängder på tex 55 min istället för hela och halva timmar som en enkel åtgärd när
dagarna är fulla av möten.
67 % svarar att arbetsplatsen hemma är sämre eller
delvis sämre för att undvika fysiska besvär, vilket är
lägre än tidigare. 59% uppger att de behöver
förbättra sin arbetsplats för att den ska vara fysiskt
och psykiskt hållbar, de yngsta och de äldsta i högre
grad än övriga.
Precis som tidigare anges bordet (73%), stolen (66%)
och skärmen (42%) i första hand. Detta har varit
tungt vägande skäl för AF att driva frågan om hemlån
av kontorsutrustning. Under våren 2021 kom också
ett besked från företaget om möjliggörande av hemlån för att förbättra arbetsmiljön i hemmet.

Bil är det viktigaste transportmedlet till kontoret

En positiv effekt av hemarbete är minskad klimatpåverkan från medarbetarnas transport
till, från och inom arbetsplatsen. Det är en faktor som bör vägas in i synen på vart arbete
ska utföras.

De under 30 år något mindre positiva till hemarbete
Svarande under 30 år och över 61 år är positiva till hemarbete men i något mindre grad än
övriga åldrar. 10% av de under 30 år vill inte alls eller mycket lite jobba hemifrån, vilket är
dubbelt så många som snittet. En förklaring kan vara att de på flera sätt upplever hemarbete mer negativt än andra grupper. De upplever mer stress, försämrad arbetsglädje och
motivation samt sämre möjlighet till kompetensutveckling. De upplever också i större grad
än övriga att arbetsplatsen hemma är sämre utformad för att undvik fysiska besvär. De
uppger bordet, stolen och boendeytan i första hand. Extra fokus behöver läggas på dem.
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Bil är det primära transportmedel till kontoret. Mest bil åker de som är 41 år och äldre,
runt 78% av dem väljer bilen. De under 30 år använder i högre grad Scania Express och
kollektivtrafik, bara 40% av dem har bilen som sitt primära transportmedel. En restid på
30-59 minuter, tur och retur till kontoret är vanligast. Ju längre restid, desto större intresse för att jobba hemifrån. Men också de med kort restid vill i stor grad jobba hemifrån.
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Slutsats
AF:s enkät om arbete hemifrån 2021 visar att hemarbete både har för- och nackdelar. En
anpassning till hemarbete har skett under året som gått och en övervägande majoritet har
positiva erfarenheter av att arbeta hemifrån.
Två tredjedelar upplever samma eller bättre arbetsglädje och motivation vid hemarbete men
över hälften anser fortfarande att arbetsplatsen hemma måste förbättras.
Det finns två tydliga motpoler i vilken typ av arbete som föredras i hemmet och på kontoret.
Fyra femtedelar vill utföra fokuserat eget arbete i huvudsak på distans. Lika många vill att
kreativt grupparbete, såsom workshops, ska göras mestadels i Scanias lokaler. Framöver blir
hybridkontorets utmaningar ett problem att lösa för att på bästa sätt kombinera fördelarna
med hemarbete med arbete på kontoret.
En stor fördel med hemarbete är möjligheten till effektivt, ostört arbete. Vid återgången till
arbete i kontoret kommer en del av arbetstiden gå till sociala möten, kreativa workshops,
transporttid etc. Förväntningarna måste då anpassas så att det fokuserade, ostörda arbetet
inte förpassas till hemarbete på kvällar och helger, utöver övrigt arbete.
Ensamheten är fortfarande en utmaning vid hemarbete. För att minska risken för ensamhet,
krävs mer frekvent kontakt med kollegor, än vid arbete på kontoret. Chefen har också stor
betydelse för måendet. Regelbunden kontakt och möjlighet till enskilt samtal med chefen
påverkar faktorer som; arbetsglädje och motivation, stämningen i gruppen, stress och känslan av delaktighet.
Nära hälften rör på sig och motionerar mer vid hemarbete och balansen mellan arbete och
fritid förbättras för över hälften.
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Bil är det primära transportmedlet till kontoret och ju längre restid, desto större intresse för
att jobba hemifrån. Men också de med kort restid vill i stor grad jobba hemifrån.
Svarande under 30 år är positiva till hemarbete, men i något mindre grad än genomsnittet.
Extra fokus behöver läggas på dem.
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