Enkätbilagor Distansundersökningen våren 2022
Konjunkturenkät till företag, skickades ut i två versioner
Arbetskraftsenkät till offentlig sektor, skickades ut i fem versioner
Konsumentbarometern till enskilda personer
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Enkät 3

Enkäten genomfördes under perioden 10–28 mars 2022. Urvalet skapades genom att de personer som
besvarat ÅSUB-enkäter under åren 2020–2022 (som samtliga baserade sig på slumpmässigt urval) fick
möjligheten att anmäla intresse för att ingå i en panel där kortare frågor besvaras elektroniskt.
Nedanstående formulär skickades till medlemmar i webbpanelen i åldersspannet 18–79 år.
329 personer svarade.
Ingress
Nu följer frågor om DISTANSARBETE – också några frågor till dig som INTE jobbat på distans.
Distansarbete innebär att du jobbar hemifrån eller från en annan plats som till exempel fritidsbostaden,
ett hotell eller ett co-working utrymme i stället för på arbetsplatsen.
Vi hoppas du vill dela med dig dina personliga erfarenheter och tankar. Tack!
1.

Har du jobbat på distans efter att coronapandemin bröt ut (mars 2020)?
Nej
Ja, sporadiskt
Ja, en-två dagar i veckan
Ja, över hälften av arbetstiden
Ja, heltid på distans under perioder
Annat (beskriv)

2.

Hade du jobbat på distans före mars 2020?
Nej
Ja, sporadiskt
Ja, ungefär en dag i veckan
Ja, runt hälften av arbetstiden
Ja, dagligen
Kan inte säga

3.

Hur nöjd har du varit med att jobba på distans i allmänhet (under coronapandemin)?
Mycket nöjd
Ganska nöjd
Ganska missnöjd
Mycket missnöjd
Kan inte säga

4.

Har du fått det stöd du behöver av din arbetsgivare för att kunna utföra dina uppgifter väl på
distans?
Ja - Till viss del - Nej - Kan inte säga/inte relevant
A. Vad gäller utrustning
B. Vad gäller ledarskap
C. Vad gäller information
D. Vad gäller flexibel arbetstid
E. Vad gäller känslan av delaktighet

5.

Vad uppfattar du som FÖRDELAR med distansarbete? Du kan välja flera alternativ.
Att få arbeta ostörd
Flexibel arbetstid
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Ingen pendling
Att delta i möten online
Att delta i seminarier och kurser online
Effektivitet
Mindre stress i hela livssituationen
Mer effektiv arbetsplatskommunikation
Kan inte säga
Annat (beskriv)
6.

Vad uppfattar du som NACKDELAR med att arbeta på distans? Du kan välja flera alternativ.
Att sakna kolleger och social samvaro
Lägre motivation
Bristande uppföljning/kontakt med förman/chef
Utrustning som inte fungerar optimalt
Mindre effektiv information
Svårare med utbildning
Sämre möjlighet att lära av kolleger
Svårt att separera arbete och fritid
Distraherad av familj och andra åtaganden
Gemensamt utvecklingsarbete försvåras
Kan inte säga
Annat (beskriv)

7.

Har du distansarbetat FRÅN ANNAN PLATS än ditt hem?
Nej
Ja
Från fritidsboende/andra bostad, var belägen?
Från annan plats, var belägen?

__________
__________

8.

Hur många veckor per år har du distansjobbat från fritidsbostad/annan bostad/annan plats
sedan mars 2020?
__________

9.

Finns det något som hindrar dig från att arbeta på distans i framtiden i så stor utsträckning som
du skulle vilja? Du kan välja flera alternativ.
Nej
Ja, arbetsuppgifterna förutsätter fysisk närvaro
Arbetsledningen är inte van vid och underlättar inte distansarbete
Juridiska hinder
Brist på ändamålsenliga hälso- och säkerhetsföreskrifter
Bristande Internet och/eller svagt mobilnät
Bristande övrig utrustning
Avsaknad av ändamålsenlig arbetsplats
Avsaknad av lämpligt co-working utrymme
Annat (beskriv)

10. Finns det något som hindrar dig från att jobba (mer) på distans från FRITIDSBOSTAD, andra
bostad eller annan plats än ditt hem?
__________
11. Om du själv fick välja, HUR vill du jobba framöver?
Heltid på arbetsplatsen
Deltid på distans
Heltid på distans
Jag vill gå ner i arbetstid
Jag vill byta jobb
Annat (beskriv)
12. Här kan du skriva övriga kommentarer om distansarbete:

__________
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