
Checklista  
för dig  
som funderar  
på att  
byta kontor



Hur vet vi  
vad vi behöver?

Känner du igen dig i frågorna? Just nu funderar många 
på hur deras kontor kommer fungera i ”det nya normala”. 
I medier och sociala nätverk möts vi av en uppsjö trendspa-
ningar och analyser om hur framtidens arbetsplats ser ut. 

Kommer vi jobba mer hemifrån? Är längtan efter kollegor 
och samarbete så stark att vi kommer vilja vara mer på 
kontoret? Eller kommer vi jobba från en helt annan plats? 
Sanningen är att ingen av oss vet. Det enda vi med säkerhet 
kan säga är – det finns fördelar med att vara anpassningsbar.

Vi på Vasakronan möter dagligen företag som vill ligga i  
framkant och hålla koll på morgondagens beteenden och  
behov – utan att kompromissa med att medarbetarna har 
bra arbetsplatser idag. Ibland är osäkerhetsfaktorerna 
många. Framförallt för företag som har en snabb tillväxttakt. 
Då är flexibilitet viktigare än exakta antalet kvadratmeter.

Jag tror att vi kommer vara ungefär 25-50  
personer på kontoret samtidigt. Men vi  
rekryterar för fullt. Så om ett halvår kanske vi 
behöver 100 platser. Men jag vet inte.

Några av oss trivs bäst när det är stillsamt, men 
många av oss längtar efter puls och spontana 
samtal. Fast vi behöver såklart mindre rum för 
telefonsamtal eller fokusarbete. Och stora rum  
för möten. Och bra luft.

Sen är atmosfären viktig också. Så att den både
speglar oss som företag och känns inbjudande,
lustfylld. Hur många kvadratmeter blir det? 

Vi brukade vara mycket på kontoret. Det känns 
fortfarande viktigt att vi har en mötesplats. Dit 
våra medarbetare kommer för att de vill. För 
att de trivs. Inte för att de måste. Hur ska vi 
veta vilken roll kontoret kommer ha om ett år? 
Och om tre år? 
 
 



Skaffa en tydlig  
arbetsplatsstrategi – 
håll koll på det som  
är viktigt 

1. Vem ska  
 bestämma? 

Innan ni startar upp processen för att hitta ett nytt  
kontor behöver ni göra det absolut viktigaste – bestämma 
vilka som ska vara med och fatta beslut. Oavsett hur väl ni gör 
ert förarbete, eller hur perfekt er nya lösning blir, kommer 
alla som berörs av beslutet ha en åsikt. Det vill säga alla era 
medarbetare. 

Därför är det viktigt att ni har en tydlig arbetsgrupp med ett 
mandat att genomföra behovsanalysen och påverka beslutet.  
I vissa företag behöver fler vara engagerade. I andra passar 
det bäst att det är en person som har mandatet. Det är  
självklart viktigt att ta hänsyn till alla medarbetares behov. 
Och till vad som funkar bäst för företaget som helhet.  
Däremot betyder inte det att det blir bäst när alla kan vara 
med och bestämma. Ni kommer välja bort önskemål längs 
vägen. Och lägga till nya saker som ni upptäcker. Er resa mot 
nya lokaler ska vara både lustfylld och leda till bästa möjliga 
resultat. Vilka i er organisation lämpar sig bäst för det?

När ni funderar över ert lokalbehov framöver är det smart 
att ha en tydlig strategi. Fokus för kontorslokaler flyttas 
från kvadratmeter och antal anställda, till funktion och 
värdeskapande. Då blir det ännu viktigare att ni ställer rätt 
frågor för att hitta en lokal som passar ert företag. För att 
underlätta för er har vi samlat de bästa tipsen från våra 
experter. Det här är frågor ni bör tänka igenom innan ni 
utformar ert nya kontor. 
 

Viktigt att ha en tydlig  
arbetsgrupp med mandat 
att påverka beslutet.



2. Hur ska kontoret  
 användas idag,  
 om tre år och alla  
 dagar där emellan? 
 

Ni som företag vill såklart säkerställa att ert nya kontor fyller 
alla era behov. Både idag och för den tid som kommer sen. 
Förhoppningen är att ni ska lyckas med det. Men ibland  
behövs prioriteringar. Och dessa ser ju olika ut för olika  
verksamheter. En bra start är att ställa frågan vad ni kommer 
använda kontoret till. Ofta finns fler svar. Det ena behöver inte 
utesluta det andra. Och det mesta går att lösa. Nedan ger vi 
tips om vilka frågor ni kan fundera över. Ni hittar kanske inte 
svar på allt. Men det är en bra start för påbörja ert arbete. 

Läs gärna hela listan innan ni sätter igång. För här finns 
massor av tips att hämta. 

Fundera på vad dina medarbetare behöver kontoret  
till. Och vilka funktioner ni som företag behöver  
ha på kontoret. Vad som behöver fungera under  
arbetsdagen för att ni ska kunna ägna er åt ert jobb. 
Vilka saker ska finnas på plats och vad vill ni lösa själva?  
Det kan gälla allt från möjlighet att värma mat och  
förvaring av träningskläder till indraget nätverk och  
riktigt bra arbetsplatser.

Hårda fakta –  
det som bara behöver funka 

Kontoret får en allt viktigare roll som kulturbärare.  
Hur ert kontor upplevs av medarbetare och besökare  
påverkar bilden av ert varumärke. Lista vilka faktorer i 
lokalen som är viktigast för just er varumärkesupplevelse. 
Det kan vara allt ifrån kontorets möblering eller färg på 
väggarna, till flexibiliteten att förändra kontorslösningen 
med den organisatoriska utvecklingen. 

Vid kontorsbyte är det många som funderar kring en  
lösning för receptionen. Undersök vilka alternativ  
hyresvärdarna erbjuder. Förväntningarna och möjlig- 
heterna kring mottagande förändras i takt med andra 
beteenden. Kanske behöver ni en egen fysisk reception? 
Eller en som kan delas med andra företag? För vissa 
fungerar en digital bäst. Medan andra företag föredrar  
att vara mindre formella och istället ta emot besökare 
i en avslappnad lounge. Första mottagandet är i allra 
högsta grad väsentligt för den känsla ni vill förmedla av 
ert företag. 

Mjuka värden –  
atmosfär för varumärke och kultur 
 



Ett kontor för alla, varje dag
Om kontoret ska användas av alla varje dag är det viktigt att 
medarbetarna får saker och ting gjorda. Det betyder olika saker 
för olika typer av personligheter och de arbetsuppgifter som 
ska utföras på kontoret. Se till att båda aspekterna vägs in i er 
kartläggning av hur ni skapar en produktiv arbetsplats. 

Fasta platser eller aktivitetsbaserade ytor
Hur stort ert nya kontor ska vara och vilken planlösning som 
fungerar bäst beror på hur ni vill jobba. Och på hur ni vill att 
kontoret ska användas. Mappa upp vilka olika miljöer ni vill ha. 
Och bestäm därefter om det är fasta arbetsplatser som fungerar 
bäst eller om ni vill ha helt aktivitetsbaserade ytor. Eller något 
mitt emellan. Låt ert behov av kreativitet och puls styra, utan att 
för den delen glömma att planera för det som främjar ert fokus.

Rum att mötas i
De flesta företag behöver rum att mötas i. Fundera på vilka olika 
typer av möten ni har på kontoret och vad som behövs för att 
de ska fylla sitt syfte. Behöver mötesrummen vara placerade 
på något speciellt ställe i lokalen? Kanske behöver ni ha vissa av 
mötesrummen i era egna lokaler. Medan det kan finnas fördelar 
med delade lokaler för andra möten eller sammankomster, som 
till exempel större kundevent.

Rum att fokusera i
Ni behöver kanske också utrymmen att arbeta ostört i. Eller  
att kunna ha samtal i, utan att det stör andra. Gör en lista på 
vilka arbetsuppgifter ni utför som antingen kräver fokus eller 
utrymme att tala ostört. Kanske finns några som behöver egna 
arbetsrum? 
 
Kontoret eller hemma eller både och…
När ni ska besluta hur kontoret bör vara utformat är det bra att 
utgå ifrån hur många anställda ni har. Fundera sedan på om hur 
många som är på plats samtidigt. Väg då in om ni till exempel 
jobbar hemifrån, ute hos kund eller från andra platser. Och för-
sök definiera hur många som ska få plats på kontoret samtidigt. 

… eller någon annanstans?
Många använder kontoret som ett nav för medarbetare som ofta 
är på språng. Inför ett lokalbyte har ni möjlighet att tänka nytt. 
Allt fler företag vill ge personal som kryssar mellan möten och 
annat en oas att landa i. Titta på vilka geografiska områden ni  
rör er mest i. Och undersök om det finns fördelar för era med-
arbetare att komplettera kontoret med flexplatser i city. 

Varför ska medarbetarna vara på kontoret?
Efter en lång period av hemarbete har vi lärt oss att det kan 
fungera oväntat bra. Men vi har också lärt oss att sociala  
kontakter och upplevelsen av att befinna sig ett sammanhang  
är viktigt för att vi ska må bra på våra arbeten. Frågan om hur 
och varför vi ska ha kontor har blivit högaktuell. För att era 
medarbetare ska vilja – och längta efter – att åka in till jobbet  
behöver ni skapa en kontorsmiljö som fungerar som en magnet. 
En plats era medarbetare ser fram emot att komma till.  
Fundera på vad ni vill mötas av när ni kommer till ert nya kontor. 
Och hur ni kan skapa en miljö som upplevs lustfylld, avslappnad 
och inspirerande. På vilket sätt ni kan knyta samman kultur, 
samarbete och produktivitet.

Det ska vara enkelt
När ni ska välja kontorets läge är det bra att lista olika önskemål 
för att sedan besluta vilka som har högst prioritet. Det finns 
många aspekter att ta hänsyn till. Såsom eventuella kundbesök, 
hur ni helst tar er till kontoret, vad ni vill ha för service och  
utbud i närområdet. Eller om ni vill kunna låsa in cyklar eller 
ladda elbilen. Kom ihåg att ett kontor kan fungera på olika sätt. 
En del företag föredrar att ha ett nav och samtidigt vara till- 
gängliga på flera ställen. Finns det fördelar för er med att ha 
platser tillsammans med andra företag på till exempel ett 
coworking space?



3. Våga tänka långsiktigt –  
 om det som är viktigt 
 

Välmående
Välmående på arbetsplatsen är centralt. Både för ert  
resultat och för att behålla era medarbetare. Det finns 
många sätt, utöver det som kanske är de mest självklara,  
att ”boosta” ert välmående. Väg in hälsofaktorer för både  
det fysiska och det psykosociala. Tänk också på att under-
söka hur lokalens inomhusklimat ska vara dimensionerat 
efter hur många ni är och vilken typ av arbete ni utför.  
Och på hur ni kan underlätta spontan fysisk aktivitet.  
Vill ni ha närhet till grönområden, gym eller annat som 
uppmuntrar till återhämtning och god hälsa?

Hållbarhet
Att ta ansvar för hur ni som företag hanterar ert klimat- 
avtryck är inte längre enbart en fråga om CSR eller  
marknadspositionering. Frågor kring miljö och hållbarhet 
anses av många vara en hygienfaktor. För att säkra att ert 
val av lokaler håller bästa möjliga hållbarhetsstatus både 
idag och i framtiden, rekommenderar vi att ni tecknar ett 
grönt hyresavtal. På köpet kommer ni att attrahera både 
rätt talanger och medvetna kunder. Vill ni gå ett steg längre 
och tillhöra pionjärerna? Undersök vilka utvecklingsprojekt 
hyresvärdarna driver. Kanske kan toaletter som spolas med 
regnvatten vara något för er?

Flexibel framtid
Gör en tidslinje för framtiden, utifrån det ni vet om era 
kommande lokalbehov idag. Och lista vilka osäkerhets- 
faktorerna är. Visualisera hur ni tror att ert behov av  
kontor ser ut om sex månader, om ett år och om tre år. 
Bestäm er för hur er arbetsplats bäst matchar era behov. 
Till exempel om ni föredrar att flytta när er organisation 
förändras. Eller om ni istället vill ha ett kontor och hyres- 
avtal som förändras med er organisation.

Trygghet eller rörlighet
Ni kan välja olika typer av hyresavtal beroende på vilket 
typ av företag ni är, i vilken takt ni växer eller vilka organi-
satoriska förändringar som ska ske. Om det är viktigt med 
långsiktig förutsägbarhet i avtalslängd och fasta kostnader, 
kan ett traditionellt avtal vara att föredra. Om ni däremot 
är en föränderlig organisation eller har planer på en snabb 
tillväxttakt, passar kanske en kontorslösning som ni kan 
anpassa allt eftersom bättre. 

 
 

Bråttom inför utflytt? 
Ibland uppstår lägen när tid inte  
finns för genomtänkta beslut. Att  
mellanlanda i ett färdigmöblerat  
kontor med kort bindningstid kan  
ge er en nödvändig paus.



Checklista  
för en smart  
arbetsplatsstrategi 

Läst igenom detta white paper

Utse en arbetsgrupp med tydligt mandat

Lista kontorets viktigaste funktioner

Koll på vad som behövs för produktivitet

Lista vilka olika ytor lokalen ska ha

Plan för kontoret som kulturbärare

Identifiera vad i en lokal som är varumärkesbärande för er

Kartlägg krav kring miljö och hållbarhet

Prioritera tillgänglighetsfaktorer för val av läge

Framtidssäkra er nya kontorslösning

Gör en önskelista för avtalsvillkor och flexibilitet

Vill ni  
veta mer?
Vi hjälper företag och organisationer 
att forma sin egen arbetsplatsstrategi  
kopplat till framtida utmaningar,  
arbetssätt, ledarskap och utformning  
av den digitala och fysiska arbetsplatsen. 

Hör av dig till:
Henrik Eriksson  
Arbetsplatsstrateg och hyresgästrådgivare 

0709-681 790  ∙  08-566 207 90
henrik.eriksson@vasakronan.se


