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Vilka områden vill du veta 

mer om och fördjupa dej inom
Meddela oss löpande i chatten…





I det ”nya normala” har spelplanen för företag, organisationer och 

arbetsdagen för många medarbetare i FM-branschen förändrats
• Covid-19 förändrar spelplanen för företag, organisationer och arbetsdagen för många 

medarbetare inom Facility Management. 

• FM-branschen påverkas av att många arbetar hemifrån, av att nyförsäljning sjunker, av att 

projekt skjuts på framtiden och av att digitaliseringen ökar. Behov av krisledning aktualiseras, 

samt att ett antal personalrelaterade frågor är andra exempel.

• I det ”nya normala” har spelplanen förändrats för FM-branschen. Det nya normala 

karakteriseras av att medarbetare vant sig vid en mer digitaliserad vardag där ökade 

hygienkrav, flexibilitet och hemarbete är en ny norm

• Bedömningen är att de som ser mest positivt på utvecklingen, och på ekonomisk 

återhämtning är de som snabbt anpassar sig och investerar i verksamhets- och 

affärsutveckling för en tid efter Covid-19 – för det ”nya normala”



NULÄGET



På vilket sätt påverkas ert 

företag/er organisation?

• många arbetar hemifrån

• obetydlig nyförsäljning

• ökade inslaget av digitalisering 
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Exempel på aktiviteter som 

uppstått till följd av Covid-19?

• digitala, onlinemöten

• extra städ 

• skyltning om handhygien etc

• jakt på material

• personalfrågor

• krisledning
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Exempel på dessa nya tjänster 

eller produkter

• utökade städtjänster

• underlättar för hemarbetet 

• digitala lösningar

Nej
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Vet 
ej

N/A



AKTIVITETER



Ordinarie arbetsuppgifter Göra nytta av tiden

Om era ordinarie arbetsuppgifter inte 
tar lika lång tid som de brukar , vad 
använder ni då den extra tiden till?

• anpassar och affärsutvecklar för 
framtiden

• onlineutbildningar

• tränar det digitala arbetssättet

• extra städ och desinfektion

• administration och struktur av egna 
system

• minska smittspridning och oro 
bland personal

Hur kan vi göra nytta av tiden? Kan vi 
hjälpa samhället i stort?

• frigöra resurser till vården 

• förebygga och minimera



Affärsutveckling

Hur affärsutvecklar vi oss själva 

under denna tid?

• de digitala verktygen



HEMARBETE/ DISTANSARBETE



Väldigt mycket till inte alls.

N/A

3

4
2

1

Sämre

Bättre

Vet ej



Nya behov Dina tankar

Har det uppkommit några nya 

behov på grund av utökat 

hemarbete?

• ergonomiska hjälpmedel till 

hemmet 

• kvalitet på IT-utrustning

Skriv gärna några rader hur du 

tänker kring hemarbete/ 

distansarbete och hur det 

påverkar FM

• minskat behov 

• positivt 

• en skjuts för 

förändringsarbetet mot en 

digital arbetsplats och ABW



Utmaningar Fysiska mötet

Vilka utmaningar ser du med att 

flertalet jobbar på distans?

• isolering och avsaknad av 

samhörighet 

• arbetsmotivation

• arbetsmiljöansvar

• IT-behov

• ledarskap och självledarskap

Hur påverkar avsaknaden av det 

fysiska mötet? 

• ensamhet och isolering 

• spontana möten 



I FRAMTIDEN



Tror ni de sker en förändring när 

personalen är på plats igen? 

• arbeta hemifrån i större 

utsträckning 

• digitala ökar

• fokus på hygien 

• mindre ytor och färre skrivbord

Nej

Ja

Vet 
ej



Utmaningar/ Svårigheter – nya normala

Vad för utmaningar/svårigheter har 
vi att förvänta oss när allt övergår 
till det "normala”?

• komma ikapp och återhämta sig 
ekonomiskt 

• digitalisering 

• Hur mäter och följer vi upp 
hemarbete

• Innovativa ledare som 
strukturerar och följer upp på nya 
sätt



Vilka områden vill du veta 

mer om och fördjupa dej inom
Meddela oss i chatten…



TACK FÖR DITT DELTAGANDE!

Kontakta oss på:

info@ifma.se

mailto:info@ifma.se

