
Framtagen i samarbete med Forma 
hybridarbetets 
framtid

2020 års coronaviruspandemi hade en revolutionerande 
effekt på var och hur vi arbetade. Nästan två år in kultiverar 
tekniska och vetenskapliga förändringar fram en rättvisare 
och snällare norm.

https://www.dell.com/sv-se


Nyckelpunkter
Sedan nedstängningar infördes för att 
sakta ned spridningen av covid-19-
pandemin, tvingades medarbetare över 
hela världen att arbeta på distans.  
Själva begreppet arbetsplats berövades på 
sin långvariga koppling till den fysiska 
platsen när man nu arbetade var som helst.

En ny sorts arbetsplats har medfört 
tekniska och sociala utmaningar, dels med 
att använda rätt teknik för att stödja en 
arbetsstyrka som precis blivit 
distansarbetare, dels med att hålla nyblivna 
distansarbetare produktiva. 

På det hela taget har organisationer upptäckt 
att resultat som medarbetarnas produktivitet, 
moral, innovation och till och med 
kundupplevelser inte har förändrats – och i 
många fall har de förbättrats. Medarbetarna 
förväntar sig nu att arbetsmiljöer ska vara 
flexibla, samarbetande och tillgodose 
individuella behov.
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rbetsplats” brukade användas för att 
definiera en fysisk plats. Även när 
medarbetarna jobbade hårt någon 
annanstans ifrån, hemifrån eller på resan 
ansågs de ”inte vara på jobbet”. När kontor 

började stängas ner i mars 2020 för att sakta ner covid-19-
pandemin var det få som såg att de gav sig ut på en 
grundläggande och varaktig omvandling av själva konceptet 

”arbetsplats” och deras relation till det. Både medarbetare 
och chefer var tvungna att anpassa sig under arbetets gång 
när veckorna rullat utan något slut inom synhåll. Många 
företag var tvungna att hantera och möjliggöra en nybliven 
arbetsstyrka på distans samtidigt som medarbetarna skulle 
hållas produktiva och man räknade ut hur pandemin skulle 
påverka verksamheten, till det bättre eller det sämre. När 
alla kommit till ro i det ”nya normala” – barn och husdjur som 
dyker upp på videokonferenser – människor som lär sig att 
sudda sina bakgrunder för att dölja sina provisoriska 
hemmakontor – började de nödvändiga förändringarna visa 
vägen till en framtid på arbetsplatsen som kunde förbättra 
det ”gamla normala”. 

Dator- och infrastrukturjätten Dell Technologies 
upptäckte att man på nytt granskade sina egna 
antaganden om arbetsvärlden och omdefinierade alla 
förväntningar, säger Jennifer Saavedra, företagets 
personalchef. ”Tidigt hörde jag att folk sa: 'Jag längtar tills 
jag får återgå till att göra saker som de var.’ Det är aldrig 
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en strategi för framgång”, säger Saavedra. ”Det handlar 
om att reflektera över de här senaste 18 månaderna. Vad 
har vi lärt oss? Vilka är några av de fantastiska saker vi vill 
fortsätta med? Vilka var några av utmaningarna och 
hindren? Hur förnyar vi förväntningar?”

Saavedra ser många ”fantastiska saker”: möjligheter att 
vara effektivare, produktivare och mer inkluderande samt 
sätt för den omskapade arbetsplatsen att uppnå mål som 
var omöjliga tidigare. 
 
Till exempel kunde Dells säljavdelningar på över 25 000 
personer aldrig mötas på en och samma plats samtidigt – 
för att inte tala om all hr-, ekonomi- och 
marknadsföringspersonal som stöder dem. Precis som 
många andra företag brukade Dell hålla personliga 
utbildnings- och ledarskapsevent för alla säljchefer och 
lita på att strategierna och andemeningen som delades 
vid dessa möten skulle komma ut till fotfolket.
 
Pandemin ändrade allt detta. Plötsligt kunde de ansvariga 
inte träffas personligen, men alla kunde mötas virtuellt på 
videokonferensplattformar som Zoom. Även om det var en 

A 

” Det handlar om att 
reflektera över de här 
senaste 18 månaderna.  
Vad har vi lärt oss? Vilka 
är några av de fantastiska 
saker vi vill fortsätta med? 
Vilka var några av dessa 
utmaningar eller hinder?”

  Jennifer Saavedra, personalchef på Dell 
Technologies 

” 
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stor möjlighet till anslutning och kommunikation var det en 
utmaning att ta reda på hur man skulle engagera så 
många i en virtuell miljö, säger Saavedra. ”Du försöker inte 
bara kopiera vad man gjorde under en personlig 
upplevelse eller klassrumsupplevelse.”
 
Resurser för att utveckla färdigheter eller ta in nytt 
material, som ofta levererades i grupp eller klassvis  
förr i tiden, flyttade nu online till Dell Learning Studio som 
folk kunde besöka när de hade möjlighet.  
 
Eventets gruppdel, som nu hålls virtuellt, fokuserar på 
samarbete och nätverkshantering. ”I stället för att ha ett 
ledarprogram eller utbildningsprogram är det nu en 
utbildningsupplevelse eller en ledarupplevelse”, tillägger 
Saavedra. ”Den språkändringen återspeglar faktiskt 
ändringen även i utformningen.”

Dell har omarbetat hela utbildningsfunktionen: till exempel 
har individualiserade inlärningsplaner expanderat och 
grupputbildningen utökats för var och en av de 15 000 
tekniker, med fler jobbfunktioner, för att åtgärda specifika 
kunskapsluckor och krav.
 
Välkomna teknik och kultur, tillsammans 
Omdefiniering av arbetsplatsen till oberoende av en fysisk 
plats kräver grundläggande förändringar i teknik- och 
organisationskultur. För det mesta har det inte varit medfört 
att omdefiniera ”arbetet” som sådant, för det fokuserar 
fortfarande på resultat, såsom produktivitet, innovation, 
kommunikation, kundupplevelser och andra huvudsakliga 
prestationskriterier. Men för många medarbetare visar 
dessa snabba och nödvändiga förändringar att 
arbetsmiljön kan vara flexibel, samarbetsinriktad och 
platsoberoende och ändå få jobbet gjort, kanske ännu 
bättre än tidigare. Deras resultat – prestationen av 
mål – har till stor del lett till ansiktstid som ett 
primärt prestandamått.
 
Det globala konsultföretaget Deloitte kallar 
det nya paradigmet ”distribuerat av design”. 
Forskning visar att 77 % av medarbetarna 
säger att de kan vara produktiva – eller ännu 
mer – när de arbetar hemifrån (de flesta tror att 
de är produktiva ungefär 58 % av tiden). 

”Arbetsgivare bör fokusera på att förbättra 
medarbetarnas upplevelse genom att minska obligatoriska 
möten och mejl och fokusera på kultur och välmående”, säger 
Alex Braier, vd och ledare för den offentliga sektorn i USA för 
organisationsstrategi, design och omvandling på Deloitte. 

Bild 1 

Fördelarna med att arbeta 
oavsett var du befinner dig
Organisationer som arbetar mot ”hybridarbete” 
– en blandning av distansarbete och kontor 
– rapporterar gladare, mer produktiva 
medarbetare, lägre driftskostnader och minskad 
personalomsättning.

Ökad produktivitet

52 %

Förbättrad effektivitet

49 %

45 %

Minskade driftkostnader 

Förbättrad innovation

44 %

Effektivare samarbete

36 %

Källa: ”Work from anywhere: Empowering the future of work,”  
Dell Technologies i samarbete med Intel och VMware, baserat på en  
undersökning av 2 000 IT-beslutsfattare världen över, juni 2021 

Minskad personalomsättning 

32 %

Tillgång till en större talangpool

32 %

Ökad nöjdhet/ökat välmående hos medarbetarna 

56 %

38 %
av IT-beslutsfattare oroar sig  

för att en återgång till en fysisk 
arbetsplats kommer att ge dem 

mindre tid att tillbringa med 
familjen .    

Källa: Dell Technologies ”Work from anywhere: Empowering the future of work,” 2021

https://www.delltechnologies.com/sv-se/what-we-do/connectedcio/work-learn-anywhere.htm#overlay=/asset/sv-se/solutions/business-solutions/briefs-summaries/dell-empowering-the-future-of-work.pdf
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arbetade dygnet runt. Dells digitaliseringschef 
och informationschef (CIO), Jen Felch, säger 

att pandemin tvingade fram en stor översyn 
– att flytta alla instrumentpaneler från de 

centraliserade taktikrummen till 
teammedlemmarnas individuella skärmar 
hemma och skapa påminnelser så att de 

inte skulle missa viktig information eller 
möjligheter att vidta åtgärder om de inte var 

på plats.
 
Övergången var så lyckad att även om företaget 
kunde överväga att återgå åtminstone delvis till 

den personliga konfigurationen för 2021, valde man att 
fortsätta på ”pandemins sätt”. På så sätt ”kan folk stanna 
kvar hemma. De kan äta middag med familjen och ändå 
vara effektiva”, säger Felch.
 
Möt tillfället med teknologi
Även om Dell Technologies, liksom många företag, redan 
hade ett stort antal anställda som arbetade hemifrån 
antingen på heltid eller ibland, visade pandemin den 
dramatiska skillnaden mellan ”ibland” och ”heltid i månader”. 

”Det ingick inte i vår handlingsplan att säga: ’Nu kan alla 
arbeta hemifrån.’ Men precis som alla andra IT-organisationer 
kavlade vi upp ärmarna och fick det att hända”, säger Felch. 
               
I motsats till den kontrollerade IT-miljön på ett centralt 
kontor kan ”hemma” betyda vad som helst: en stationär 
dator som även används för läxor, spel och zoomande 
med farmor och farfar; en lägenhet med fem 
rumskamrater, fem bärbara datorer och en 
temperamentsfull trådlös router:ingen internetanslutning 
alls förutom en mobil anslutningspunkt. ”Alla har olika 
miljöer. Vi måste ta reda på hur de kan lyckas i sina jobb”, 
säger Felch.
Braier på Deloitte säger att företagen kan hjälpa 

Dells data återspeglar också förbättrade 
arbetsförhållanden, inklusive mindre stress 
och bättre kontakter med kollegor. Till 
exempel kan mer än hälften av de 
organisationer som bygger en ”hybrid”-
arbetsmodell – med en blandning av 
kontors- och distansarbete i medarbetarnas 
scheman – rapportera ökat antal nöjda 
medarbetare och välbefinnande (se bild 1).

Även om många erfarna chefer inte är bekväma 
med den utspridda arbetsplatsen eftersom de 
tycker att de kan hantera människor bättre när 
de kan se dem, säger Braier att det är en myt. ”Den 
procentandel av medarbetare som du kan se när som 
helst är väldigt liten. Genom att genomföra arbetet med 
hjälp av virtuella samarbetsverktyg kan du samla in 
omfattande mängder data, och du kan göra ett mycket 
bättre jobb med att förstå hur arbetet faktiskt utförs 
genom att utvinna dessa data.”
 
Chefer i en organisation kan använda metadata som 
skapas på samarbetsplattformar för att se det 
övergripande mönstret i medarbetarnas samarbete och 
vilka som utelämnas, vilka som håller möten och vem som 
deltar i dem. De kan hålla reda på om olika grupper och 
intressen representeras i alla relevanta team, vilket 
främjar organisationens mål för variation, rättvisa och 
inkludering. Genom att hålla sig till metadata, snarare än 
att spåra individuell aktivitet, hålls datautvinning anonym, 
samtidigt som ledare kan övervaka den totala hälsan hos 
den utspridda arbetsstyrkan.

Black Friday på Dell var, precis som för många 
detaljhandlare, den enskilt största säljdagen under året, 
och alltid ett personligt event med högt tryck, med 

”taktikrum” världen över för att övervaka och reagera på 
varje enskild kampanj, och hundratals medarbetare som 

” Det ingick inte i vår handlingsplan  
att säga: ’Nu ska vi se till att alla  
kan arbeta hemifrån’. Men precis  
som alla andra IT-organisationer  
har vi försökt och fått det att hända.”

   Jen Felch, digitaliseringschef och  
informationschef (CIO) på Dell Technologies

52 %
av IT-beslutsfattare arbetar för 

närvarande halva eller mer av sin tid 
på distans, medan 63 % skulle 

vilja arbeta på det sättet i en 
idealisk värld.

Källa: Dell Technologies  
”Work from anywhere: 
Empowering the future  

of work,” 2021
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Bild 2  

Bekymmer med distansarbete 
IT-beslutsfattare som funderar på stöd för ”arbeta 
var som helst”-metoden har flera problem.

Hur anställda ska förbli produktiva 

48 %

Hur distansarbetare får tillgång till alla  
program och dokument de behöver

43 %

39 %

Se till att alla medarbetare känner sig inkluderade 

Möjlighet att skala upp eller ner vid behov

36 %

Hur de anställda ska förses med  
slutanvändarenheter på distans 

35 %

Källa: ”Work from anywhere: Empowering the future of work,”  
Dell Technologies i samarbete med Intel och VMware, baserat på en  
undersökning av 2 000 IT-beslutsfattare världen över, juni 2021 

Designa om det gamla kontorsutrymmet 

27 %

Tillhandahåller IT-support på distans 

49 %

Hur organisationen ska skyddas

50 %

BUSINESS LAB PODCAST Dells teknikchef John 
Roese beskriver behovet av automatisering i drift – 
och den balans mellan människor och maskiner som 
krävs för att den ska fungera.

medarbetarna att nå den framgången genom att investera i 
medarbetarnas hemdatormiljö, kanske så enkelt som en 
uppdaterad Wi-Fi-router eller ett bidrag till den 
uppgraderade internetuppkopplingen ”bara för att skapa 
lika villkor och se till att alla har tillgång till samma utrustning.”  
 
De flesta företag har infört virtuella samarbetsverktyg av 
något slag, säger Braier, men många har antingen inte rätt 
uppsättning verktyg eller så vet de inte hur de ska 
användas effektivt. ”Människor tenderar att underutnyttja 
asynkrona verktyg”, till exempel gruppmeddelanden eller 
samskapande och redigering av dokument när det är 
bekvämt snarare än sekventiellt som tidigare, ”eftersom 
det är ett nytt sätt att jobba på”, säger han. ”Ett tecken på 
att organisationen kanske gör detta är om medarbetarna 
fortfarande använder mejl på samma nivå som före 
pandemin i stället för att flytta mycket av den här 
kommunikationen till samarbetsplattformar. Det skapar 
mycket ineffektivitet och lägger även onödiga belastningar 
på personalen.” 

Den nyligen distribuerade IT-arkitekturen innebär också 
unika cybersäkerhetsrisker, säger John Scimone, Dells 
säkerhetschef. ”Organisationer hade medarbetare som 
använde sina bärbara företagsdatorer och företagssystem 
utanför sina traditionella säkerhetsgränser”, säger han. 

”Många organisationer hade aldrig utformat en 
distansarbetsstyrka med massmobilitet.”  

Dells forskning visar att  
cybersäkerhet är högt 
prioriterat för IT-beslutsfattare 
som överväger en 
hybridarbetslösning (se bild 2).
          
Det nya paradigmet kräver att 
alla, inte bara IT, tar över 
äganderätten till säkerheten. 
IT-avdelningen kan utbilda alla 
för säker användning. Av ett virtuellt privat nätverk, skydda 
sina hemnätverk och identifiera och undvika 
säkerhetsrisker vid resa, men det börjar med en kultur där 

”säkerhet är allas jobb”, säger Scimone. Han har 
uppmuntrats av hur Dell-anställda har tagit ett steg upp 

– till exempel genom att rapportera tusentals 
nätfiskeattacker och bli avancerade i att upptäcka dem.

BUSINESS LAB 
PODCAST Dells 
John Scimone 
diskuterar 
medarbetarnas 
roll i att skydda 
sina företag mot 
cyberangrepp.

https://www.delltechnologies.com/sv-se/what-we-do/connectedcio/work-learn-anywhere.htm#overlay=/asset/sv-se/solutions/business-solutions/briefs-summaries/dell-empowering-the-future-of-work.pdf
https://www.technologyreview.com/2021/12/13/1041888/to-accelerate-business-build-better-human-machine-partnerships/
https://www.technologyreview.com/2021/11/22/1040358/security-is-everyones-job-in-the-workplace/
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Ändra kulturen så att den passar  
en förändrad värld
Dells personalavdelning överväger noggrant hur man 
upprätthåller de pandemirelaterade vinster  
företaget har gjort med rättvisa, inkludering och flera olika 
sätt att arbeta och bidra – och klarar av det.
 

”Du har ju hört oron för ’Om jag inte syns, kanske jag inte 
kommer framåt’,” säger Saavedra. ”Vi såg till att  
det inte är så, men det krävs smart och dedikerat 
engagemang varje dag av våra ledare och 
våra processer för att se till att vi skapar 
insyn i dessa möjligheter.”
 
Samtidigt måste medarbetare som 
arbetar från sina hem hitta sätt att 
avgränsa kontorstiden för att ge sina 
personliga åtaganden den tid och 
uppmärksamhet de förtjänar, och chefer 
måste låta dem göra det, säger Saavedra. 

”Nu vill folk ha valmöjligheter. De vill ha flexibilitet. 
De vill ha en känsla av tillhörighet och 
inkludering och en miljö som fungerar för alla.”

Framtiden är faktiskt medarbetardriven, säger Saavedra. 
”Jobbmarknaden är superhet, så om vi inte tänker på hur vi 
ska skapa den flexibla miljön och förstå behovet hos rollen 
och personen och att för ihop dessa två, kommer 
företagen ärligt talat att hamna på efterkälken.”

  
Dells utökade förmåga att samarbeta 
visade sannerligen sitt värde i början av 
2021 när den andra vågen av pandemin 
drabbade Indien, där företaget har stor 
närvaro och anställda hade brådskande, 

omedelbara bekymmer. ”De sa verkligen: 
’Hur hjälper vi våra kollegor? Hur hjälper vi 

våra vänner? Hur hjälper vi våra familjer när vi 
letar efter syrekoncentratorer?’” säger Felch. 

Inom några veckor skapade de projekt som 
hjälper samhällen i behov att ansluta till resurser 

som syrekoncentratorer och sjukhussängar. 

”Det har varit fenomenalt hur människor har kunnat 
mobilisera”, säger Felch. ”Jag vet inte om vi skulle ha 
kunnat göra det så framgångsrikt om vi trodde att vi 
behövde träffas i ett rum och prata om det först.” 

” Många organisationer 
har aldrig utformat en 
distansarbetsstyrka 
med massmobilitet.”  

  John Scimone, säkerhetschef, 
Dell Technologies

86 %
av IT-beslutsfattare håller  

med om att alla organisationer  
bör anta tänket arbeta var  

som helst.

Källa: Dell Technologies  
”Work from anywhere: 
Empowering the future  

of work,” 2021

BUSINESS LAB PODCAST Jen Felch och Jenn 
Sauvera, båda från Dell, diskuterar det kulturskifte 
som krävs när företagen lägger om målen för  
sina medarbetare. 

https://www.technologyreview.com/2021/12/08/1041368/the-employee-driven-future/
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Att skapa en flexibel 
arbetsmiljö för alla 
anställda – personligen 
eller på distans – sker inte 
utan noggrann planering 
och noggrant utförande. 
Så här kommer du igång:

1. Lita på medarbetarna – att 
veta när och var de kan vara mest 
produktiva för att få jobbet gjort  
och att respektera 
medarbetarnas behov och 
prioriteringar.

2. Tillhandahålla en solid 
teknik-, data- och kom·-
mun· ik· at·ion·s·infra·-
strukt· ur för alla medarbetare 
oavsett plats, inklusive att 
tillhandahålla och upprätthålla en 

konsekvent och säker nivå av 
hårdvara och mjukvara, hjälpa till 
med internetanslutning och 
konfiguration av hemnätverk. 

3. Möjliggör effektiv 
användning av samarbets-
verktyg. Ordna utbildning så att 
alla förstår hur man använder 
dem och hur de kan hjälpa till och 
spåra vilka verktyg som underan-
vänds (till exempel chattfunktio-
ner eller utveckling av 
samarbetsdokument).

4. Säkerställ att hybrid- 
händelser ingår fullt ut. 
Även när vissa deltagare befinner 
sig på en central plats kan det 
vara mer inkluderande att hålla ett 
möte helt med hjälp av ett 

samarbetsverktyg – så att alla har 
samma förutsättningar och 
tillgång till whiteboard och 
chattfunktioner – i stället för att 
de som är någon annanstans ska 
”delta” i ett konferensrum inuti 
någons bärbara dator.

5. Använd personlig tid 
med maximal effektivitet.   
I stället för att godtyckligt välja 
vissa dagar som ”på kontoret” 
sätter vi ihop personer med en 
specifik intention: exempelvis, 
avsluta ett nytt initiativ eller 
introducera nya medarbetare.   

Fem hemligheter för en  
effektiv arbetsmiljö
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