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David Bowie 1947 - 2016



You miss 100% of the 
shots you don’t take

Wayne Gretzky 1961 -





Omtale av fjernarbeid

Risiko

Gull
Grønne skoger





Utbredelse av hjemmekontor i Norge før pandemien





Autonomi er bra!
Autonomi

Krav



Kan autonomi-treet vokse inn i himmelen?





Hjemmekontor: 
Krav og/eller ressurs?

• Autonomi eller anomi?
• Selvledelse eller isolasjon?
• Bemyndigelse eller laissez-

faire-ledelse?
• Arbeid/privatliv-balanse eller

ubalanse?



Samferdselspolitikk

Miljøhensyn

Distriktspolitikk

Fjernarbeid

Men hva gir egentlig best arbeid?





Hvem er mest og minst fornøyd på hjemmekontor?

eller ?



Hovedfunn:
 Lite studert

 HR-fokus, viktige arbeidsmiljøfaktorer ikke
inkludert

 Lav kvalitet
 Jobb-privatlivutfordringer
 Noen positive funn knyttet til produktivitet

og arbeidsmiljø hvis:
 Konsentrasjonskrevende arbeid uten særlige krav

til samhandling
 Lav dose
 Frivillig

God grunn til å trå litt forsiktig!



2013









Er vi bevisste nok på dette?





? ?

?
?
?



?



Hva er egentlig en hybrid arbeidssituasjon?

Konsentrasjonskrevende arbeid
Digitale møter
Fysiske møter
Fysiske arbeidsmøter
Sosiale settinger



Hva blir pekt på som løsningen?



Hva er vanskelig å forutse?



Status 2021:

Overser vi noe denne 
gangen?

Har vi husket å løfte blikket?



Hva med…..?



Hva med…..?



Hva med…..?



Hva med…..?





DETTE
VIRKER

LEDELSESFAKTORER

FORUTSIGBARHET

KULTUR OG KLIMA KRAV vs KONTROLL

ROLLEKLARHET

INNSATS vs BELØNNING





Dagens take-home-message

• Endringstakten i arbeidslivet vil sannsynlig øke fremover
• Fremtidens arbeidsliv må legge til rette for høy yrkesdeltagelse
• Godt arbeidsmiljø er et norsk konkurransefortrinn

Arbeidsmiljø vil bli viktigere!

• Fremtidsforskerne snakker om fremtidene
Fremtiden påvirkes av aktive valg og beslutninger!
Og nå står vi ved et viktig veiskille!

Det kunnskapsbaserte valget er å bruke fjernarbeid med fornuft:
- Dose, egnede arbeidsoppgaver og frivillighet



Is work ……… 
a place?

Pål Molander 1970 -

Work is also a place!



Arbeidsmiljø handler om arbeidet

Takk for oppmerksomheten!
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