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Förväntningar och krav på ett mer flexibelt förhållningsätt till arbetsplatsen har varit ett område som diskuterats under många 

år. Frågan ställdes på sin spets med Covid-19 pandemins utbrott och de flesta företag tvingades att ställa om över en natt. 

Vad kommer nu att hända när restriktioner släpps och vi tillåts att gå tillbaks till gamla vanor?

Många har vant sig vid att arbeta mer digitalt och vid de fördelar som hemmakontor för med sig. Kanske har de sett 

förändringen som något positivt med ökad flexibilitet i vardagen, då onödig restid fram och tillbaka till kontoret försvinner. 

Kanske är du en av dem som till och med har använt sommarstugan som arbetsplats. Andra har sett förändringen som mer 

påfrestande då de istället upplevt sig isolerade av att arbeta hemma.

En av de största frågorna är om vi kommer att komma till kontoret? En sak som är säker är att när vi får återvända till kontoret 

och gamla vanor, kommer vi inte att arbeta på samma sätt som innan pandemin. 

Vissa företagsledare ser möjligheter med kostnadsbesparingar och flexibilitet med hemmakontor medan andra ser den 

minskade kontakten med medarbetare som utmaningen för att kunna skapa och upprätthålla samhörighet samt utveckla 

företagskulturen. Är den framtida arbetsplatsen kanske en kombination av de två ytterligheterna, dvs hemmakontor eller 

kontor?

I denna guide kommer vi att titta på möjligheterna och alternativen som uppstår när vår arbetsplats delas mellan hemmet och 

kontoret.
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Vi börjar med det mest uppenbara, kostnadsbesparing med hjälp av 

mindre kontorslokaler.

Låt oss säga att ni delar upp era anställda i grupper. En grupp är på 

kontoret en dag medan den andra gruppen är på sina hemmakontor. 

Genom att minska kontorsutrymmet kan företaget spara upp till 50% i 

lokalkostnad.

Dock finns flera aspekter att ta hänsyn till när företag planerar för att dra 

ner på kontorsytor och en av dem är vilka roller som finns inom företaget. 

Har ni roller som knappt borde behöva hemmakontor eller kontorsplats 

såsom en säljare? Eller innebär er verksamhet att någon specifik grupp 

behöver sitta fysiskt tillsammans? För visst finns det roller där fördelarna 

med att sitta fysiskt tillsammans är klart övervägande.

Det framtida kontoret, med en ökad flexibilitet mellan ”klassiskt” kontor och 

hemmakontor, innebär andra behov och kostnader än innan. Fasta platser 

kommer att försvinna och fria arbetsplatser blir den mest logiska lösningen 

för det nya framtida kontoret, men för att få det att fungera optimalt måste 

viktiga faciliteter finnas på plats. Tekniska lösningar och anpassningar av 

kontorslokaler med mer fokus på mötesrum kan kräva en investering. Fler 

medarbetare som delar skrivbord ökar behovet av städning vilket medför 

merkostnad.

Hemmakontoret kan även innebära kostnadsbesparingar med färre resor 

till kontoret för medarbetare och tjänstebilar för arbetsgivaren.

Lägre kostnad med mindre kontorsyta1
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De fysiska gränserna suddas ut med digitalisering.

 

Den framtida arbetsplatsen öppnar upp för en mer digital 

arena för medarbetare och det innebär i praktiken att 

det inte finns några begränsningar vid rekrytering av nya 

medarbetare eller för geografisk segmentering av kunder. 

Det medför att vi blir bättre på att dela och använda 

expertis inom företagets olika avdelningar, både nationellt 

och internationellt, utan att behöva träffas fysiskt samt att 

företagens möjliga marknad utvidgas.

 

Rätt kompetens är ofta svårt att få tag i och det finns 

anställda som tidigare fått veckopendla mellan städer 

eller länder pga. deras unika kompetens. Genom att 

anpassa sig till denna nya verklighet och bli skicklig i 

den digitala världen kommer detta att öka utbudet och 

möjligheterna för arbetsgivare men även medarbetare.

Flexibilitet och effektivitet2
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Anpassning till medarbetarens livssituation

Den framtida lösningen med mer flexibilitet kring val av 

arbetsplats kommer att uppskattas av många medarbetare. 

Vissa är föräldrar som upplever det stressande att få 

vardagen att gå ihop med arbete och lämning/hämtning på 

skolan får en förenklad vardag när restiden kan minimeras. 

De mer aktiva och de med många fritidsintressen 

uppskattar att lägga mer tid på sina intressen istället för 

restiden till arbetet. Flexibiliteten med hemmakontor 

kommer troligtvis att göra arbetsgivaren mer attraktiv på 

arbetsmarknaden.

Genom att eliminera den fysiska flytten från en plats till 

en annan kan du spendera mer av arbetsdagen på själva 

arbetsuppgifterna. Det ger också varje medarbetare 

ökad möjlighet att i större utsträckning planera sin dag. 

Dessutom upplever flera att koncentrationen även blir 

bättre genom att inte sitta i öppet landskap vilket är allt 

vanligare på företag idag.



När Folkhälsomyndighetens rekommendation 

gällande hemmakontor hävs är det arbetsgivaren 

som ansvarar för hur företagets framtida arbetsplats 

kommer att se ut. Under pandemin har vi levt med 

olika arbetsplatslösningar. Kanske har du suttit 

ensam på en barstol vid en köksö eller delat ett 

matbord med tre andra familjemedlemmar med 

hemmakontor. Detta kan självklart inte fortgå om 

hemmakontoret kommer att bli en del av företagets 

nya framtida lösning.

Arbetsgivaren är ansvarig för att hålla sig 

uppdaterad och följa kommande riktlinjer för 

hemmakontor med hänsyn till medarbetarens 

fysiska och psykiska hälsa.

Kommer det direktiv om hemmakontor kan 

arbetsgivaren förmodligen se ökade kostnader för 

en tillfredställande kontorsutrustning, internet etc.

Även om du som arbetsgivare ordnar hemmakontor 

för medarbetarna finns det mycket som inte kan 

kontrolleras. Arbete på kontor betyder resa till 

och från och det betyder rörelse, sker resan på 

Arbetsgivarens ansvar3
cykel eller till fots ökar rörligheten ytterligare hos 

medarbetaren. Hemmakontoret innefattar inte detta 

självklara tillfälle till rörelsen.

På kontoret tar den sociala dialogen även 

medarbetarna ut på en fika i köket ett par gånger om 

dagen och kanske blir det lunch på en restaurang. 

Risken med hemmakontoret är att medarbetaren 

hamnar i en statisk position under stora delar av 

arbetsdagen vilken ger fysiska skador i långa loppet.

 

Kostnaden för företagshälsovården kan öka med 

hemmakontor men det kan den även göra med en 

aktivitetsbaserad kontorsmiljö.

 

På ett aktivitetsbaserat kontor delar alla 

medarbetare på samtliga arbetsplatser. De som 

arbetat på ett aktivitetsbaserat kontor vet att det för 

individen är viktigt att anpassa arbetsplatsen innan 

arbetet kan börja. Frågan är hur länge det tar innan 

det börjar att slarvas med att göra de nödvändiga 

anpassningar som krävs för stol, bord, skräm mm för 

att sitta så bra som möjligt och därmed minimera 

belastningen på kroppen.

FRAMTIDENS ARBETSPLATS 6
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Hemmakontoret kan leda till ensamhet eller förvärra situationen för dem 

som redan tidigare har upplevt ensamhet.

Under en arbetsvecka kan vissa medarbetare uppskatta ett par dagar på 

hemmakontoret medan andra ser kontoret som en välbehövd möjlighet 

att träffa andra människor. Under pandemin har chefer uttryckt sin oro 

för att vissa medarbetare har haft det tufft med att inte kunna träffa 

andra människor. De upplever även att det är svårare att få fram hur 

medarbetaren faktiskt mår när möten sker digitalt.

Vad kan företaget och dess chefer göra för att hjälpa medarbetare?

• Boka in regelbundna digitala medarbetarsamtal med medarbetare 

som har hemmakontor.

• För att motverka känslan av att vara ensam är det viktigt med 

grupparbeten och att arbeta över gränserna. Chefen har en viktig 

roll i att hjälpa medarbetare att uppnå en bra balans mellan 

självständigt arbete och samarbeta i grupp.

• Utnyttja möjligheten till fysiska möten när medarbetare är på 

kontoret. Detta för att ha en god dialog och tät uppföljning.

• Skapa en inkluderande arbetsmiljö. Varför inte införa mentorskap 

på företaget? 

• För att ingen medarbetare skall känna ett utanförskap är det viktigt 

att ha sociala arrangemang i arbetsgivarens regi.

 

För att kunna hjälpa medarbetare måste företagets chefer agera rätt och 

stöttande samt efterleva företagets värderingar. Kom ihåg att budgetera 

för ledarskapsutbildning för att hjälpa företagets chefer att hantera 

medarbetare som behöver mer stöttning i framtidens arbetsplats.

 

Chefsrollen bör även ses över, definieras och anpassas till förändringen. 

Samtidigt kommer det även att krävas förändringar från medarbetarna 

sida. Viktigt fokus framöver är öppenhet och tillhörighet.

Säkerställ medarbetarnas hälsa4
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Nya trender går mot en mer digital arbetsvardag och det 

blir ännu viktigare för företag att sätta upp ett ramverk för 

informationsspridning. Det kan innebära allt från vilka verktyg 

som ska användas till att en mötespolicy ska sättas. Möten ska 

ha ett syfte och vara värdeskapande för alla deltagare. Ibland 

kanske inte alla medarbetare behöver delta på ett möte utan 

att det räcker med att vissa tar del av mötesprotokollet för 

informationsspridning.

Om du leder mötet, kom ihåg att vara strukturerad, låta alla 

komma till tals och lyssna extra noga. Det underlättar även för 

den som leder det digitala mötet om någon annan kan göra 

anteckningar och skriva protokoll. Med bra och strukturerade 

möten blir det mer tid över för andra arbetsuppgifter.

 

Se även till att det finns ledig tid i kalendrarna för oplanerade 

möten där medarbetarna har möjlighet att supportera och 

hjälpa varandra vid behov.

Möteskultur för digitala möten

Det är effektivt att kunna hålla digitala möten och att snabbt 

hoppa in i nästa digitala möte istället för att förflytta sig mellan 

konferensrummen, men det ger knappt någon tid över för att 

efter mötet summera vad som sades och det är utmanande 

att snabbt sätta sig in i vad nästa möte handlar om innan man 

tryckt på ”join”-knappen.

Kommunikationsutmaningar5



Digitala möten är effektiva på gott och ont men de kan bli tröttsamma i längden. 

Det är inte ovanligt att det leder till “multitasking” vilket försämrar kvaliteten på 

själva mötet. Många känner säkert igen sig själva när de deltar i ett möte och 

lyssnar med ett halvt öra samtidigt som de läser ett par mail. Andra nackdelar 

med digitala möten kan vara dynamik och engagemang i mötena. Vissa 

medarbetare är mer talförda än andra och de som är tysta blir lätt bortglömda 

vid digitala möten. Försök att lätta upp stämningen med lite humor och positiv 

energi. Det är vanligtvis lättare att aktivt delta vid ett möte om stämningen är 

bra.

 

Vägledning för att optimera det digitala mötet:

• Skapa policys för digitala möten. Går det till exempel att alltid lägga en 

“paus” mellan varje möte för att möjliggöra att medarbetarna hinner 

anpassa sig från ett möte till ett annat, hämta en kaffe etc.

• Använd kamera. Det är alltid trevligt att se mötesdeltagarna och med 

kamera minskar möjligheten att göra något annat än att ha full fokus på 

mötet, vilket skapar en bättre mötesdynamik.

• Se till att medarbetare har rätt teknisk utrustning och användarkompetens 

för den virtuella vardagen. Visst har vi alla varit med om när ljudet eller 

kameran inte fungerar och hur det kan upplevas stressande. Säkerställ att 

alla medarbetare får träning och stöd i hur tekniken fungerar. Varför inte 

inkludera utbildningen även för alla nyanställda.

• Ibland kan det vara trevligt att variera lite i mötena samt att försöka undvika 

för långa möten. Går det att dela upp mötena i två?

 

Bestäm vilken möteskultur ni skall ha på ert företag. Många tycker att det är 

jobbigt eller till och med onödigt att ha möten medan ett fåtal har åsikter för att 

få till en förbättring.

Möten ska ge värde för företaget och deltagarna. Tänk därför noga genom 

vilka deltagare som skall bjudas in till olika möten och håll mötena så korta 

som möjligt. För att utvecklas och bli bättre på att hålla möten, ge feedback till 

möteskallaren/hållaren. Varför inte prova på och ha rullande schema för vem 

som skall leda mötet.

9
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Tekniska lösningar

Som tidigare nämnts är en av de största fördelarna med att kombinera 

kontor och hemmakontor de kostnadsbesparingar som en minskad 

kontorsyta medför. Med en mindre lokal kommer det inte att fungera 

med permanenta platser för medarbetarna utan företag kommer istället 

behöva implementera ett aktivitetsbaserat kontor.

Vi människor är vanedjur och vissa medarbetare kommer att uppleva 

det som utmanande att inte ha sin fasta plats på kontoret. Det kan också 

upplevas ostrukturerat och utmanande när fler medarbetare än antalet 

arbetsplatser dyker upp på kontoret samma dag. 

Hur hittar man en lösning som fungerar bra i praktiken?

• Sätt upp ett digitalt bokningssystem. Det bör vara möjligt att boka 

både arbetsplats och mötesrum.

• Utvärdera om företaget har tillräckligt antal mötesrum och tillräckligt 

stora mötesrum. Det kan vara utmanande att träffas fysiskt när det 

finns för få mötesrum att tillgå.

• Säkerställ att företaget har effektiva tekniska lösningar för att 

snabbt ansluta sig till nya arbetsplatser på kontoret. Annars riskerar 

företaget att det snabbt försvinner en halvtimme per person och 

dag innan medarbetaren är redo att arbeta. Ett alternativ kan vara att 

samtliga arbetsplatser har dockningsstationer som kan anslutas till 

de flesta bärbara datorer.

• Utvärdera behovet av förvaringsskåp och liknande för anställda som 

kommer till kontoret. 



Rita upp hur ni vill att ert företag skall agera gentemot 

era kunder i en digital värld. Vad skiljer den mot fysiska 

möten?

 

Viktigast är att säkerställa att era kunder får lika bra 

uppföljning i en digital värld och att ni bibehåller en 

bra relation till era kunder. Finns det möjlighet att hålla 

fysiska möten med kunden ibland och kanske i samband 

med en lunch?

 

Ökad användning av ett permanent hemmakontor kan 

även påverka kundrelationen för företag där kunder, 

normalt sett, kan komma in på besök. Vem tar hand 

om kunden som oplanerat dyker upp på kontoret för 

att leverera några papper eller bara vill ställa en fråga. 

Underskatta inte det fysiska möten och vad det gör för 

byggandet av relationen. Det faktum att en medarbetare 

sällan finns på plats på kontoret kan skapa avstånd 

mellan kunden och själva företaget.

 

Kundvård i en digital värld6
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Effekten på det sociala området är helt klart den största utmaningen med 

hemmakontor. Avsaknad av den lilla pratstunden “runt kaffemaskinen” i köket 

på kontoret eller småpratet i början av mötet i mötesrummet kan skada det 

sociala klimatet på företaget. 

Här är några idéer om hur företag lyckas bygga och behålla det sociala klimatet 

vid liv:

• Undvik att ha för många deltagare i digitala möten så att det blir lättare att 

prata lite i början av mötet.

• Inrätta en grupp som ansvarar för sociala aktiviteter. Kom ihåg att efter 

pandemin kommer vi åter att få träffas fysiskt så börja även fundera på 

vilka aktiviteter som skulle passa för era medarbetare.

• Varför inte boka in regelbundna sociala möten i alla medarbetares 

kalendrar såsom frågesport, träningsgrupper eller gemensamma 

lunchpromenader.

• Skapa sociala zoner. När människor är på kontoret är det också för att 

umgås med kollegor. Vad sägs om att göra om en del av köket till ett kafé 

att bjuda in till social möten?

• Utvärdera era behov av antal och storlekar på mötesrum. Har kontor 

tillräckligt många eller stora mötesrum? Det behöver inte vara en stor 

investering. Här kan du vara kreativ. Flera kontor kan omvandlas till tysta 

rum, mötesrum och varför inte använda köket som en samlingsplats för 

sociala aktiviteter.

 

Allt är inte bara utmaningar. Vi ser verksamheter som upplever att med 

hemmakontor har medarbetare även blivit bättre på att öka interaktionerna 

över företagets hela organisation. 

7
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För att företag skall lyckas med den flexibla arbetsplatsen är det viktigt att 

hitta en lösning på hur kompetensdelning mellan medarbetare ska ske.

Se över ert onboardingprogram och anpassa det till den nya flexibla och 

mer digitala arbetsplatsen.

Det kan vara utmanande för en ny medarbetare att bli en del av företaget 

när all introduktion och upplärning sker digitalt. Det är inte bara svårt 

att veta vem man ska kontakta i olika situationer utan också knepigt att 

faktiskt komma i kontakt.

I företag finns kultur och värderingar som visar ramverk och spelregler för 

alla medarbetare. Ge den nya medarbetaren rätt förutsättningar för att bli 

en stolt värderingsbärare med ett introduktionsprogram där ni säkerställer 

att dessa viktiga delar kan förmedlas digitalt.

Det viktigaste är att se till att den nya medarbetaren inte “glöms bort” eller 

att ansvarig chef förväntar sig att om man inte hör något går allt bra. Ta 

hand om företagets nyanställda med hjälp av ett mentorprogram där varje 

nyanställd får en dedikerad mentor som hjälper den nyanställde att bli en 

del av företaget.

Ovan rör samtliga anställda men i synnerhet den nyanställde. Glöm inte 

bort vikten av det sociala nätet för den anställde. Diverse hobby och 

motionsgrupper bygger relation mellan människor och skapar en trevlig 

atmosfär samt underlättar för kompetensutbyte.
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Börja långsamt och med en intern undersökning. Vad finns för 

behov och önskemål? Håll en öppen, transparant och konstruktiv 

dialog med alla medarbetare. Allt behöver inte ske på en gång 

utan rekommendationen är att göra resan gradvis.

• Sätt samman en projektgrupp som tillsammans tar fram 

ramverket för er nya arbetsplats och som arbetar fram ert 

företags nya kontor.

• Skicka ut frågeformulär till de anställda för att förstå deras 

behov. Hur ofta ser de att de kommer att vara på kontoret 

framöver mm.

• Vilken utrustning behövs på hemmakontoret och på kontoret?

• Säkerställ att den närmaste chefen är insatt i de anställdas 

situation på hemmakontoret.

• Utvärdera forum för samarbete. Företag måste ha en 

plattform och verktyg för att dela dokument, chattfunktioner, 

intranät och liknande. Gör det enkelt för anställda att 

samarbeta digitalt!

• Inkludera merkostnader i budgeten. Visst minskar kostnader 

med mindre lokalyta men den äts snart upp av extra 

städkostnader, eventuell IT utveckling för bokning av 

arbetsplatser, extra kontorsutrustning både för hemmakontor 

och kontoret samt utbildning för cheferna för att kunna 

upprätthålla en god arbetsmiljö. Sist men absolut inte minst, 

kostnader för socialt samkväm kommer att öka så säkerställ 

att ni budgeterar för den ökningen.

Kom igång med att forma ert företags 
framtida arbetsplats och arbetssätt9



För att hemmakontor skall fungera i praktiken 

måste det finnas ett förtroende mellan 

medarbetare och chef. En chef måste kunna lita på 

att medarbetaren kan reglera sin egen tid inom den 

överenskomna arbetstiden.

 

Prova er fram innan ni bestämmer hur ert företags 

optimala nya framtida arbetsplats skall se ut. Säg 

inte upp er kontorslokal förrän ni har en bra lösning 

på plats.

 

Hur er framtida arbetsplats skall se ut kan även 

förändras med nya behov, så ha en flexibel 

syn på hur er framtida arbetsplats skall se ut. 

Varför inte inkludera en öppen fråga i den årliga 

medarbetarundersökningen för att även få era 

medarbetares synpunkter.

Kom ihåg att det inte finns något facit men se till 

att ni är med på tåget, både för att behålla och 

attrahera medarbetare samt säkra företagets 

framtid.
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