Flexibla arbetssätt resulterar i goda resultat och god
arbetshälsa
Att utföra normala arbetsuppgifter via flexibla arbetssätt kan t.ex. betyda att arbetstagarna
har möjlighet att arbeta ostört i en lugn miljö utan störande avbrott. Under experimentet
utfördes arbetsuppgifter i olika kontor och andra utrymmen i skärgårdsmiljö under en
vecka.
Under veckan kunde arbetsuppgifterna bestå av att dels planera nya produkter och
verksamheter och dels utföra rutinuppgifter som man vanligtvis inte har tillräckligt med
tid för.
Flexibla arbetssätt resulterar i goda resultat och god arbetshälsa vilket ökar
arbetseffektiviteten. Att kunna arbeta ostört ger möjlighet att fokusera på nya idéer och
att vara kreativ. Arbetet känns mindre betungande och man orkar bättre på jobbet. Det
blir också enklare att få tiden att räcka till.

Förberedelse
• Ha en öppen attityd och sätt inte upp allt för strikta mål
• Se till att verktyg och hjälpmedel fungerar
• Informera arbetsgrupp och samarbetspartners om flex-veckan
• Ta reda på vilka fritidsmöjligheter som finns tillgängliga på förhand
Genomförande
• Vila tillräckligt
• Koncentrering på arbetsuppgifterna och de kreativa processerna och jobba i lugn och ro
• Dra nytta av det området man vistas i med tanke på arbetsuppgifterna och den
kreativa processen
• Tillbringa fritiden på egna villkor och bli bekant med omgivningen och de lokala
invånarna
• Hur lång skulle en idealisk flex-vecka vara i ditt arbete – fundera på det
• Välj plats för arbetet utgående från hur det känns och tänk inte på var arbetet
vanligen utförs och hur mycket
Efter Flex-veckan
• Informera förman och arbetsgrupp om erfarenheterna och hur arbetsuppgifterna
förverkligades under veckan. Berätta om de goda resultat som nåddes under veckan.
Ge feedback till dem vars tjänster användes.
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Flexible working: good results and well-being at work
In flexible working, employees are relocated to work in a quiet retreat. The aim is to cut
down on interruptions of a regular working day. In the Flex experiment, work was carried
out from archipelago offices during one week.
Work tasks can involve creating new things and ideas, or, just as well, they can be routine
tasks for which there is never enough time in the ordinary working environment.
The benefits gained are well-being at work and higher productivity. When there are
fewer interruptions, people have an opportunity to concentrate on tasks demanding
creativity and innovation. In general, work becomes less burdensome and well-being at
work increases. Time becomes plentiful.
Preparation
• Keep an open mind.
• Set only loose goals.
• Ensure that the working tools, aids and connections are functioning and sufficient.
• Inform your work community and networks.
• Find out in advance about the possibilities for leisure time activities.

Execution
• Get enough rest.
• Limit your contacts to outside work-related parties, at least when carrying out tasks
demanding tranquillity, concentration and creativity.
• Take advantage of the environment to advance the work/creative process.
• Take time off spontaneously, take advantage of the environment and get to know the
locals, but on your own terms.
• Think about what would be the ideal duration of the flexible working period for you.
• Choose the place of work as you wish, on an impulse, perhaps breaking your
habitual practices.
After the flexible working period
• Back at your workplace, share your experiences with your superiors and colleagues
and tell them about how you have progressed with your work. Make a mental note
when your work, positive aspects and your progress is noticed. Give feedback to the
service provider.

www.flexwork.fi

