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Parter 
Följande överenskommelse gäller mellan 

• Mittuniversitetet (MIUN), org.nr. 202100-4524, och

• The Remote Lab, Jämtlandshubben AB org.nr. 559090-6508

Bakgrund 
Normen om det fysiska kontoret har varit oerhört stark sedan industrialiseringen då vi började arbeta 

mellan 8-17 på kontor. Sedan 1980-talet har dock andelen distansarbetare växt och under 2009 var 

det 16% av den svenska arbetskraften som mer eller mindre arbetade på distans. Under de senaste 10 

åren, fram till Covid-19-utbrottet var Sverige ledande i Europa där hela 33% ibland eller oftast arbetade 

på distans. 3% av dessa uppgav att de oftast arbetade på distans. Under Covid-19-pandemin har hela 

43% av den svenska arbetsstyrkan arbetat på distans. 
Omställningen som pandemin tvingade in hos många organisationer skedde på 10 dagar, något som 

skulle tagit 400 dagar enligt en rapport från McKinsey. Detta innebar att organisationer i stor 

utsträckning flyttat sina befintliga processer till ett nytt digitalt medium vilket har skapat friktion. 

Traditionellt sett har normen om det fysiska kontoret varit stark och det har också lett till att det funnits 

stor ojämlikhet i organisationer som haft ett fåtal distansarbetare tidigare, där man inte fått samma 

tillgång till information, en jämlik situation i möten och där beslutsfattande ofta skett i korridorerna. 

Även om distansarbete varit en global trend under många år så finns det globalt sett väldigt lite 

forskning gjort på området. I Sverige har det varit svårt att hitta underlag och studier för att hjälpa 
organisationer i omställningen till att bli mer distansvänliga. The Remote Lab är en global kunskaps

och utvecklingsnod med uppgift att underlätta för organisationer i denna omställning. Det innebär 

bland annat att vi arbetar för att stimulera mer kunskap genom dels samarbeten med 

forskningsmiljöer inom universitet och forskningsinstitut men också genom egna studier. Genom den 

samlade kunskapen paketerar vi det i tjänster mot företag och organisationer som 

omvärldsbevakningar, attitydskanningar, strategiskt ledningsstöd mm. Vi tillhandahåller även 
utbildningar som t ex Remote Sessions som vi och håller på att starta upp en Master Class för Remote 

strategists och har varje tisdag Remote Sessions med experter inom olika områden av distansarbete 

som är gratis att delta på. 

Mittuniversitetet har ett gott renomme i Sverige inom distansutbildning, men har hittills inte fokuserat 

nämnvärt på forskning gällande arbete på distans. Mittuniversitetet bedriver dock forskning inom 

flertalet områden som är av relevans för att belysa olika aspekter av distansarbete. Mittuniversitetets 

ambition under avtalsperioden är därför att avsätta medel för att forskare verksamma vid universitetet 

ska ha möjlighet att bedriva forskning och besvara olika frågeställningar gällande distansarbete. 

Mittuniversitetet önskar således också ta en nationell position inte bara gällande distansutbildning, 

utan även kring forskning av distansarbete. 
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