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Fremtidens kontor
En guide for bedrifter om 

kontorarbeidsplassen etter korona
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Noen fordeler og hva du bør ta stilling til

Noen eksempler på utfordringer som du kan møte

Hvor skal du begynne?

Kontoret post korona

Vi ser lyset i enden av tunnelen og begynner så smått reisen tilbake 
til kontoret. Men hvordan ser kontoret ut post korona? Mange har 
vendt seg til digitale løsninger og en del av godene ved hjemme-
kontor. Vi har mer fleksibilitet i hverdagen – mange opplever kanskje 
at tidsklemma forsvinner når man eliminerer reisetid til kontoret, og 
plutselig kan man bruke hytta som har stått tom store deler av året, 
som kontor. Spørsmålet blir da, kommer vi oss faktisk tilbake på kon-
toret? Vi skal tilbake på kontoret, men en ting er sikkert, det blir ikke 
det samme kontoret som mars 2020.  

Når vi nå snart skal tilbake på kontoret, hvilke vurderinger og hensyn 
må vi da ta for å skape et kontor som tar med seg det beste fra sånn 
det var og sånn det er nå - fremtidens kontor.  

Mange ledere ser flere muligheter med kostnadsbesparelser og 
fleksibilitet med hjemmekontor, mens andre ser utfordringer ved for 
eksempelvis oppfølging av ansatte og teamfølelse.  
I denne guiden tar vi for oss fordeler og ulemper ved en arbeidshver-
dag som er delt mellom hjemmekontor og kontorlokalet samt gir en 
liten veiledning på hvordan du kan møte disse endringene. 
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Her er noen av fordelene og hva 
du bør ta stilling til

Kostnadsbesparelser ved 
redusert kontorkapasitet 

Vi starter med det mest innlysende: 
kostnadsbesparelser ved å ha mindre 
kontorlokaler.
La oss si at man deler ansatte inn i 
grupper, en gruppe er på kontoret en 
dag mens en annen er på hjemmekontor. 
Ved å redusere kontorkapasitet kan 
en spare så mye som opptil 50% på 
husleie, inventar og renhold. 

Det er mange metoder for å redusere 
kontorkapasitet. Det beror på virksomhet 
og bransje og ansattes funksjoner. 
Det er for eksempel forskjell på 
arbeidshverdagen til en leder, selger og 
en konsulent.  

Hva bør du tenke på?
Når hjemmekontorordningen går 
fra å være et påbud fra staten til en 
fleksibilitet du oppnår hos arbeidsgiver, 
er det også arbeidsgiver som er 

ansvarlig for å sørge for at den ansattes 
arbeidsplass er forsvarlig.

Under korona har vi levd med mye 
ymse kontorløsninger. Kanskje har man 
sittet på en barkrakk ved en kjøkkenøy, 
eller delt et spisebordkontor med fire 
andre i et kollektiv. Slik kan ikke tillates 
hvis hjemmekontor skal være fast. 
Arbeidsgiver bør derfor, så langt det 
er mulig, tilrettelegge for en forsvarlig 
hjemmekontorløsning med tanke på 
HMS, plager og varige skader.

Oppdatering av lovverket knyttet til 
hjemmekontor pågår i disse dager. 
Når dette er på plass, vil kravene 
til arbeidsgiver bli tydeligere i 
Arbeidsmiljøloven (AML).
Det vil si at du bør kalkulere med 
kostnader for kontorutstyr og verktøy 
til hjemmekontoret, samt ta hensyn til 
telefoni og internett i beregningen, og 
kartlegge behov for innkjøp av nytt utstyr. 
Dette kan være innkjøp av pc skjermer, 
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kontorstol, dokkingstasjon, tastatur, mus 
og lignende. 

Selv om du som arbeidsgiver 
tilrettelegger for hjemmekontor, er det 
mye som ikke kan kontrolleres. Når en 
jobber fra kontoret, reiser man til og fra. 
Det er flere som også vanligvis sykler 
eller går. På hjemmekontor går man ikke 
lenger til og fra jobb. Kaffemaskinen er 
kun en håndstrekk unna, og det samme 
er sofaen etter endt arbeidsdag.

Fordi man ikke skal bort til kaffemaskinen 
i en annen del av kontoret, kantinen 
til lunsj eller i et fysisk møte, kan folk 
ende opp med å jobbe i statisk posisjon 
gjennom hele arbeidsdagen, hoppe over 
eller ha dårlige rutiner til lunsj. 

Det nye kontoret vil nok føre til andre 
behov og kostnader deretter. Sett derfor 
av litt midler i budsjettet. For eksempel 
vil free seating være den mest logiske 
løsningen for det nye kontoret. For 
å sikre tilstrekkelig fasiliteter for free 
seating er det flere ting som også bør 
være på plass. Tekniske løsninger og 
tilpasninger av lokalet som møterom og 
stillerom vil kunne kreve en investering. 
At flere mennesker skal dele et 

skrivebord, kan by på behov for mer 
hyppig renhold av lokaler. Det er ikke alt 
man sparer på. Personalkostnader som 
dekning av treningsutgifter, ergonomi, 
bedriftshelsetjenester og sosiale 
arrangementer er kun noen eksempler 
på ansattgoder som kan bidra til godt 
arbeidsmiljø samt ivareta de ansattes 
helse med hjemmekontor. 

Besparelser reisekostnader, 
både for ansatte og 
arbeidsgiver  

Hjemmekontor kan bety besparelser 
på reisekostnader for både ansatte og 
arbeidsgiver, men kan også by på noen 
utfordringer.

Har den enkelte ansatte hjemmekontor 
mer enn to dager i uken må man vurdere 
definisjon for fast arbeidssted. Ved flere 
enn to dager på hjemmekontor fast, 
kan hjemmet bli klassifisert som fast 
arbeidssted. Arbeidsgiver må da vurdere 
om den ansatte kan kreve utgiftsdekning 
for reise fra hjemmet til kontoret. 

Økt bruk av fast hjemmekontor og 
Teams-møter kan gå utover relasjoner til 
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kunder. Hva med kundene som uformelt 
kommer innom kontoret for å levere 
noen papirer eller bare for å stille noen 
enkle spørsmål og relasjonsbyggingen 
dette innebærer? At en ansatt sjeldent 
er å finne på kontoret kan skape distanse 
mellom kunden og bedriften.

Digitale møter er effektivt på godt og 
vondt. I digitale møter går vi som regel 
rett på sak og snakker lite utover akkurat 
det møtet gjelder, og mister dermed 
det kollegiale rundt et møte. Husk også 
på at det kan være en høyere terskel 
for mange å ytre seg i digitale møter, 
eller møter generelt. Bruk derfor humor 
og forsøke å ha det gøy i møtene. Det 
er lettere å engasjere seg i møter når 
stemningen er god.

Fleksibilitet for både 
arbeidsgivere og 
arbeidstakere

Tilgang til ressurser, kompetanse og 
kunder som ikke bor i nærheten av 
kontoret
Et digitalt kontor betyr i praksis at det 
ikke finnes noen stedbegrensinger ved 
rekruttering av nye ansatte eller nye 
kunder. Dette betyr at vi kan bli flinkere 
til å dele og benytte kompetanse på 
tvers av avdelinger både nasjonalt og 
internasjonalt. Spisskompetanse er 
svært vanskelig å få tak i. Når dette blir 
vanskelig nok, er det flere som pendler 
ukentlig til andre byer eller land. Ved å 
tilpasse oss denne nye hverdagen og 
blir dyktigere i denne digitale verden, vil 
dette by på uendelig med muligheter.

Mer tilpasset til den ansattes 
livssituasjon
Mange foreldre forsøker å få 
kabalen til å gå opp med levering 
og henting i barnehage og skole, 
rekke fritidsaktiviteter og lignende. 

Mer fleksibilitet og valg av 
hjemmekontorløsning vil være et gode 
mange setter pris på. Fleksibilitet 
med hjemmekontor kan gjøre 
arbeidsgiver mer attraktiv og forenkle 
rekrutteringsprosessen.

Det å redusere pendling vil også gi de 
ansatte muligheter til å flytte på seg. Det 
er ingen hemmelighet at boligprisene er 
betydelig høyere i storbyene. Plutselig 
kan du beholde jobben i sentrum og bo i 
en annen by eller område med sjøutsikt. 

Økt effektivitet 

Det sier seg jo selv at ved å eliminere 
det å fysisk forflytte seg fra et sted til et 
annet, betyr det at man kan bruke mer 
av en arbeidsdag på arbeidsoppgavene. 
Det gir også hver enkelt mulighet til 
i større grad å legge opp sin egen 
arbeidsdag, i tillegg til å få arbeidsro ved 
ikke å sitte i åpent landskap. 

Samhandling på tvers av organisasjonen 
kan bli enda mer effektivt. Sammen med 
fleksibilitet, er det større muligheter til 
å samarbeide på tvers av prosjekter og 
lokasjoner.

Det kan bli slitsomt i lengden 
med gjentagende aktiviteter som 
for eksempelvis digitale møter 
etter hverandre. Dette kan føre til 
«multitasking» og redusere kvaliteten på 
møter og informasjonsdeling. Flere kan 
vel kjenne seg igjen i å følge med på et 
digitalt møte med et halvt øre mens man 
holder på med andre ting, som å rydde 
hjemme eller behandle e-post.

Andre ulemper kan være dynamikk og 
engasjement i møtene. Det kan ofte bli at 
de faste deltakere er mer snakkesalige 
enn andre. Det blir enklere å bli glemt i et 
møte når man er stille av seg.  
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Her er noen eksempler på 
utfordringer som du kan møte

Arbeidsmiljø og bedriftskultur 

Innvirkningen på det sosiale er helt 
klart den største utfordringen ved 
hjemmekontor. Mangelen på det sosiale 
«rundt kaffemaskinen», i kantinen og 
møter kan skade det sosiale klimaet.  
Her er allikevel noen ideer for hvordan du 
kan møte denne utfordringen.

• Unngå å ha for mange deltakere i 
digitale møter slik at det blir lettere å 
småprate litt i starten av møtet.  

• Sett opp en sosialkomite som jobber 
med å tilrettelegge for sosiale 
arrangementer. Husk at det etter 
hvert faktisk er lov å møtes fysisk, så 
sett opp fysiske sosiale møter. Folk er 
nok lei av Kahoot og fredagspils over 
teams.  

• Det kan også arrangeres 
regelmessige sosiale møter som 

lønningstreff, quiz, treningsgruppe, 
hytteturer, samt relasjonsbygging 
med events.  

• Evaluere behovet for antall og 
størrelser på møterom. Har 
kontorplassen store nok møterom til å 
dekke behovet når kontoret skal bli en 
møteplass? Det trenger ikke å være 
store investeringer. Her kan man være 
kreativ. Flere kontorer kan omdannes 
til enten stillerom eller møterom. Co-
working space med færre plasser, 
med økt tilgang til møterom kan 
også være et alternativ. Det kan lurt 
å rådføre seg med profesjonelle i 
planleggingsfasen. 

• Ha sosiale soner. Når folk er på 
kontoret, er det også for å omgås 
sosialt med kollegaer. Hva med å ha 
et slags kafé-område for å ta igjen det 
tapte? 
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Utfordringer med digitale 
møter

Det er helt klart effektivt å kunne booke 
inn møter på teams eller zoom rett etter 
et annet møte, men dette kan tære på en 
over tid. 

Veiledning digitale møter: 
• Lag kjøreregler for booking av digitale 

møter. Lag for eksempel en regel på 
«pause» mellom hvert møte slik at 
det er mulig å omstille seg fra et møte 
til et annet, gå på toalettet, spise osv. 
Hvor lang tid man setter opp som 
mellom hvert møte kan man ta en 
vurdering på, gjerne i dialog med de 
ansatte.  

• Bruk kamera: Det er vanskelig å holde 
på med andre ting under møte når 
man bruker kamera, samtidig som 
man kan få bedre møtedynamikk.  

• Sikre at ansatte har tilstrekkelig med 
teknisk utstyr samt brukerkompetanse 
for den virtuelle hverdagen. Er det 
noen som kjenner seg igjen når 
video eller lyd ikke fungerer som 
den skal? Gi ansatte opplæring og 
ha et supportapparat for å bistå 
ansatte. Det kan være lurt å inkludere 
denne opplæringen i onboarding av 
nysansatte. Det bør også vurderes 
konferanseutstyr og lignende for 
ansatte som sitter oftest på møter.  

• Variere litt på møter. Er det 
heldagsmøter og lignende, kan det 
være hyggelig å ha fysiske møter 
også.  

• Ta et ordentlig oppgjør med 
møtekultur. Mange har meninger om 
hvordan et møte bør være, men veldig 
få gjør noe med dette. Møter skal gi 
verdi for selskapet og deltakere. Sørg 
for å ha et klart mål med møtet. Tenk 
også nøye gjennom hvem som bør bli 
med på møtene og få de så korte og 

konsise som mulig. Gi tilbakemelding 
til møteledere og ruller gjerne på 
møteledere. Det finnes flere teorier 
og tips for effektivt digitalt samarbeid. 
Kursing og utvikling av ansatte til å bli 
gode møteledere er nok lurt. 

Det kan bli ustrukturert og 
utfordrende når flere ansatte 
enn antall kontorplasser møter 
opp på samme dag

Som nevnt vil en av de største 
fordelene med å kombinere 
kontor og hjemmekontor være 
kostnadsbesparelser ved redusert 
kontorkapasitet. Ved redusert 
kontorkapasitet vil det ikke fungere med 
faste plasser. Dette bør løses med clean 
desk og free seating. Flere har sikkert 
opplevd utfordringer med free seating, 
vi er tross alt vanedyr. Men når det ikke 
er nok plass til alle de ansatte – hvordan 
finne en løsning som fungerer godt i 
praksis? 

• Det vil lønne seg å få på plass en 
digital kontorplassbooking. Det 
bør være mulig å booke seg inn på 
kontorplasser og møterom.  

• Evaluere om bedriften har tilstrekkelig 
med antall møterom og store nok 
møterom. Det kan bli utfordrende 
å møte fysisk når det blir altfor få 
stillerom og møterom tilgjengelig.  

• Sikre at bedriften har effektive 
tekniske løsninger for å koble seg på 
kontoret. Det går raskt en halvtime før 
man er klar for å jobbe. Alternativer 
kan være dokkingstasjoner som kan 
kobles opp mot de fleste bærbare pc-
er eller stasjonære pc-er som alle kan 
logge seg på. 

• Evaluere behovet for 
oppbevaringsskap og lignende for 
ansatte som kommer til kontoret.  
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Kan føre til ensomhet eller 
forverre situasjonen for de 
som opplever ensomhet

Der noen nyter godt av et par dager 
med hjemmekontor i en hektisk hverdag, 
kan andre ha kontoret som det faste 
holdepunktet og lysglimtet i hverdagen. 
Det er ikke slik at alle som er ensomme 
gir uttrykk for det eller at det er lett å 
kjenne igjen. Når vi ikke ser hverandre på 
fast basis er medarbeidersamtaler desto 
viktigere enn før. 

• Sørg for hyppigere en til en samtaler, 
god dialog samt tett oppfølging av 
ansatte.  

• Husk å inkludere kostnader i 
forbindelse med kursing og 
lederutvikling. For å lykkes med 
virtuell teamledelse kan det 
være lurt å ha de grunnleggende 
lederferdighetene på plass. 
Lederrollen bør defineres og tilpasses 
endringer. Den nye hverdagen krever 
større grad av tillitsbasert ledelse, 
og at medarbeiderne blir gode på 
selvledelse. Dette vil også kreve 
endringer hos de ansatte. Temaer som 
åpenhet og kollegial støtte er viktig å 
fokusere på.    

• For å motvirke ensomhet kan 
det være lurt å sikre gode back 
up-løsninger og gruppearbeid. 
Ledere bør hjelpe ansatte med å 
få god balanse mellom utførelse 
av selvstendig operativt arbeid og 
samarbeid i team.   

• Dyrke frem et inkluderende 
arbeidsmiljø. Vi har mye å lære av 
barneskolen med fadderordninger og 
gå-grupper. Det er mye inspirasjoner 
vi kan hente fra barndommen med 
tanke på inkludering. Prøv så langt 
det er mulig å unngå at det oppstår 
«klikker» som gjør at noen havner 

utenfor. Derfor er det viktig å ha 
tilstrekkelig med sosialt opplegg i regi 
av arbeidsgiver. 

Mindre rom for 
kompetansedeling

Utvikling av medarbeidere skjer gjennom 
70-20-10 regelen, hvor 70% av utviklingen 
finner sted gjennom on the job training, 
20% skjer gjennom mentoring, coaching, 
shadowing og 10% skjer gjennom kurs og 
opplæringsaktiviteter.

Noen av fordelene med kontorlandskap 
er blant annet felleskap og 
kompetansedeling. Selv om 
kontorlandskap har vært en trend den 
siste tiden, er det slett ikke sikkert at 
dette vil vedvare. Nye trender går mot 
virtuell arbeidshverdag. Enkelte grep 
for å lykkes med hjemmekontor og 
kompetansedeling er å fokusere nettopp 
på løsninger for kompetansedeling.

Opplæring av nyansatte kan løses på 
mange metoder, som medsitt, deltakelse 
i møter der du kan dele bruke deling 
av skjerm-funksjonalitet på Zoom 
og lignende og gjerne ta opptak av 
opplæring.  Her bør du forske litt på 
mulighetene som finnes der ute. 

Videre er det viktig å fokusere på 
strukturert informasjonsdeling. For å 
få verdier ut av møter samt mer tid til 
arbeid, er det greit at arbeidsdagen ikke 
bare består av møter. Vær tilgjengelig 
for uplanlagte samtaler for å støtte 
hverandre ved behov. Det er noen 
møter som kan erstattes med mail 
eller informasjonsdeling på interne 
kommunikasjonsplattformer. Da er det 
viktig at informasjon og nyheter er lett 
tilgjengelig for ansatte. 
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Utfordringer med on-boarding 
av nyansatte 

Nyansatte kan bli sittende alene og 
ha vanskeligheter med å komme inn i 
miljøet. Opplæring kan bli utfordrende 
og slitsom for en nyansatt hvis 
vedkommende ender opp med å sitte 
i digitale møter hele dagen. Det er ikke 
minst utfordrende og komme inn i 
arbeids- og sosialmiljøet under digitale 
møter. Det er ikke bare vanskelig å vite 
hvem man skal henvende seg til i ulike 
sitasjoner, men også det å faktisk ta 
kontakt og spørre noen kan oppleves 
vanskelig når man blir nødt til å ringe 
eller booke inn et digitalt møte. 

Det viktigste er da å sørge for at nye 
ansatte ikke blir «glemt» eller at man 
regner med at hvis man ikke hører noe, 
så går det fint. I starten er det viktig at 
en har en som sørger for å oppsøke 
de nye og sørge for at de har alt de 
trenger. Selskaper bør derfor ha et 
onboardingsprogram for sine ansatte 
hvor de blir kjent med virksomheten, 
overordnede mål og verdier, samt at 
de får opplæring i arbeidsoppgaver og 
systemer. I tillegg bør de ha en fadder 
som blir vedkommendes GO TO person 
gjennom onboardingstiden. 

Fokuser også på det sosiale. Diverse 
hobby og trening/aktivitetsgrupper 
kan etableres, i tillegg til flere sosiale 
arrangementer som kan binde 
mennesker sammen. Det trenger ikke 
å være mange ansatte for å skape 
stemning. 

Relasjonsbygging og bedriftskultur
For å begrense den negative effekten 
på relasjonsbygging kan det være 
nyttig å lage tydelige retningslinjer for 
møtestruktur med kunder og team/
samarbeidspartnere. Det er viktig å 
ha en plan som påser at kunden får 
like god oppfølging i en digital verden. 

Viktige fysiske møter bør planlegges 
og kan gjennomføres på kontoret med 
møtebookingssystemer og rutiner.
Det som blir en viktig endring, er at alle 
må jobbe enda mer strukturerte enn 
tidligere. Her gjelder det å oppdra oss 
selv og kunden. 

Forsikringer

Dersom det er avtalt at den ansatte 
skal ha arbeidssted hjemme, vil 
yrkesskadeforsikringen også gjelde 
her dersom det oppstår yrkesskader i 
forbindelse med arbeid. I forbindelse 
med koronakrisen har regjeringen gjort 
det klart at ansatte på hjemmekontor 
skal være sikret yrkesskadedekning i 
folketrygden, på samme måte som om 
de var på sin vanlige arbeidsplass.
De skriver videre i pressemelding av 
7. april 2020  (regjeringen.no) at ved 
en eventuell skade vurderes saken 
på samme måte som i alle andre 
yrkesskadesaker. Det kan imidlertid 
være situasjoner der den ansatte ikke 
er dekket av forsikringer, som f.eks. hvis 
medarbeider gjør private gjøremål i 
lunsjen. Mange selskaper har en ferie- 
og fritidsforsikring for sine ansatte som 
dekker dette, men her bør selskapene 
kontakte forsikringsselskapet for å 
avklare hva dagens forsikringer dekker 
og eventuelt ikke dekker.
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Hvor skal du begynne?

Gå forsiktig frem, gjerne kartlegge 
med undersøkelser internt først og 
kommunisere verdien til ledere og 
ansatte. Det kan være nyttig å starte 

reduksjonen gradvis, hvis mulig. 

• Inkluder verneombud og tillitsvalgt 
ved planlegging av «Det nye 
kontoret». Vær tydelig på hvordan den 
nye arbeidshverdagen ser ut hos dere, 
som retningslinjer og holdninger fra 
ledelsen  

• Innled dialog med de ansatte, som 
kan søke om dekning av utstyr 

dersom de har behov for det. Dette 
kan utløse fordelsbeskatning dersom 
hjemmekontor er varig og frivillig. 
Definer hva «kontorpakken» er. 
Standardpakken kan for eksempel 
være en bærbar pc, to skjermer, mus, 
tastaturer og webkamera.  

• Det bør også sikres løpende dialog 
med nærmeste leder for å sikre at 
den ansatte har god struktur ved 
hjemmekontor. Det er samtidig 
også den ansattes ansvar å ta vare 
på sin helse og fysisk miljø ved 
hjemmekontor.  
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• Tillitsforhold mellom den ansatte og 
leder er nok det viktigste elementet 
for at hjemmekontor skal fungere i 
praksis. En leder må kunne stole på 
at den ansatte kan regulere egen tid 
innenfor avtalt arbeidstid.  

• Evaluere samarbeidsplattform. Har 
selskapet en plattform og verktøy 
for å samarbeide og kommunisere, 
herunder dele dokumenter, 
chatfunksjoner, intranett og lignende? 
Gjør det enkelt for ansatte å 
samarbeide på nett.  

• Inkluder merkostnader i budsjettet. 
Det vil kunne medføre kostnader 
i forbindelse med utvikling av 
både ledere og ansatte samt 
personalkostnader for å opprettholde 
godt arbeidsmiljø.  

• Foreta en gjennomgang av selskapets 
personalforsikringer for å avdekke hva 
slags forsikringsdekning de ansatte 
har når de jobber fra hjemme- eller 
hyttekontor

Husk at det er lov til å prøve seg frem 
før man bestemmer seg endelig for 
hvordan det nye kontor skal se ut. Ikke si 
opp kontorlokalene før dere har en god 
løsning på plass.

norian.no 
Telefon: 22911350 
Stortingsgata 2,

0158 Oslo 
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