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Kontorleiemarkedet har vært påvirket av en langsiktig trend, hvor digitale arbeidsflater og økt grad 

av fleksibilitet i arbeidsform og arbeidssted har påvirket bedriftenes syn på det ideelle kontorlokalet. 

Over flere år har vi sett en økt oppmerksomhet knyttet til fleksible arbeidsplasskonsepter med 

mulighet for bruk av hjemmekontor, med tilhørende arealbesparelser for kontorlokaler hos den 

enkelte bedrift.  

I 2020 gikk hjemmekontor fra å være et velferdsgode for noen få utvalgte medarbeidere til å bli  

en påtvungen arbeidsplass for de fleste kontoristene landet over. Digitaliseringen av arbeidslivet 

tok samtidig et kvantesprang. Hvordan vil disse erfaringene slå ut i fremtidens behov for kontor- 

lokaler?  

Norsk Eiendom har derfor ønsket en undersøkelse blant våre medlemsbedrifters leietakere samt 

kontormedarbeidere i hele landet. Vi har ønsket å kartlegge bruken av hjemmekontor og digitale 

arbeidsflater, medarbeidernes erfaringer med hjemmekontor og hva slags kontorløsninger man nå 

ser på som ideelle når vi går tilbake til en normal arbeidssituasjon.   

Undersøkelsen har sett på om det er samvariasjon i erfaringer fra hjemmekontorbruk, og 

preferanser for kontorlokaler basert på geografisk fordeling, alder, stilling, eksisterende 

kontorutforming mv.  

Undersøkelsen er utført av Samfunnsøkonomisk Analyse.  

Prosjektdeltakere:  

• Øyvind Ramberg, Markedssjef i GC Rieber Eiendom  

• Sabine Bartler, Utleie- og markedssjef, Skanska Commercial Development  

• Carine Blyverket, Strategisk rådgiver, Entra  

• Maria Hope, Strategisk rådgiver, Entra  

• Haakon Ødegård, Partner og Leder for analyse og verdivurderinger, Malling & Co  

• Nora Brinchmann, Senior leietakerrådgiver, Malling & Co   

• Vidar Aa. Fiskum, Fagsjef bransjeutvikling, Norsk Eiendom  

• Fra Samfunnsøkonomisk Analyse har Karin Ibenholt, Mikkel Walbækken  

og Marte Marie Frisell deltatt i prosjektarbeidet.  
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Denne rapporten oppsummerer hovedfunnene fra to spørreundersøkelser, hvorav den ene var  

rettet mot personer i virksomheter som har påvirkning på virksomhetens kontorleieavtale 

(leietakerundersøkelsen), og den andre var rettet mot arbeidstakere som jobber på kontor 

(medarbeiderundersøkelsen). Hensikten er å kartlegge fremtidens kontor, og spesielt med fokus  

på hvordan pandemien påvirker dette. 

Spørsmålene i undersøkelsene er utformet i tett samarbeid med Norsk Eiendom. Begge under-

søkelsene ble gjennomført i januar og februar 2021. 

Totalt 663 respondenter fullførte medarbeiderundersøkelsen, hvorav 169 deltok gjennom invitasjon 

på sosiale medier. 190 respondenter fullførte leietakerundersøkelsen. 

Vi ser store bevegelser i både andelen som i det hele tatt benytter hjemmekontor, og hvor mye 

hjemmekontor benyttes, fra før pandemien til nå under pandemien. Funnene fra de to undersøk-

elsene viser at pandemien har påvirket kontorarbeideren, som tidligere enten ikke hadde 

hjemmekontor i det hele tatt, eller hadde hjemmekontor inntil en arbeidsdag i uken, til at rundt 

halvparten har hjemmekontor alle dager i uken.  

Alt tyder på at hjemmekontoret er kommet for å bli. Rundt 80 prosent av kontormedarbeiderne 

oppgir at de ønsker å ha hjemmekontor en eller flere dager i uken også etter pandemien.  

Blant leietakerne, er det noen som ser behov for justeringer på kontoret, og noen av disse mener at 

endret behov og ønsker for kontoret skyldes erfaringer fra pandemien. Blant de som ser endret 

arealbehov, er det i størst grad redusert behov for kontorarealer.  

Samtidig peker resultatene overordnet mot at det på de fleste kontorer ikke er behov for juste-

ringer, og de justeringene leietakerne eller medarbeiderne ser behov for, er i all hovedsak små  

relativt til kontoret de har i dag.  

Resultatene tyder altså på at kontoret ikke vil se dramatisk annerledes ut med det første.  

Akkurat nå er usikkerheten høy. Undersøkelsene og denne rapporten er gjennomført under  

pandemien, og med svært strenge smittevernstiltak i samfunnet. En del av oss har i skrivende 

stund hatt hjemmekontor sammenhengende i over ett år. Det er derfor mulig at ønsker og behov 

for fremtidens kontor vil se annerledes ut etter hvert som samfunnet normaliseres og vi igjen kan 

møte fysisk på kontoret.  
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Gjennom koronapandemien har mange arbeids-

plasser innført ulike smittevernstiltak som har 

påvirket de flestes arbeidshverdag. Digitale 

kommunikasjonsmuligheter har gjort at svært mange 

virksomheter i tjenesteytende næringer (og liknende 

funksjoner i andre næringer) har kunnet innføre 

utstrakt bruk av hjemmekontorløsninger. Videre har 

reiserestriksjoner ført til færre arbeidsreiser og 

eksterne møter som også kan ha påvirket bruken av 

kontorene. 

Bruken av hjemmekontor er delvis bestemt av krav 

og forskrifter fra lokale myndigheter, men også 

drevet av bedriftenes egne vurderinger. Noen 

virksomheter har enten blitt nødt til eller har selv 

valgt tilnærmet fullstendig hjemmekontor og tomme 

kontorlokaler, mens andre har brukt en tilnærming 

hvor det fastsettes en maksimal utnyttelsesgrad av 

eksisterende kontorlokaler for å sikre nok areal til å 

opprettholde nødvendig distanse o.a. I den 

forbindelse har flere virksomheter også sluttet å ta i 

bruk møterom, kantiner og andre fellesarealer.  

Uavhengig av hvor lenge pandemien kan tenkes å 

vare, er det trolig at holdninger knyttet til bruk av 

fysiske arbeidsplasser er, og vil fortsette å være, 

annerledes enn før pandemien brøt ut vinteren 

2020. Flere virksomheter har innsett at hjemme-

kontor kan være en attraktiv og bærekraftig løsning 

for arbeidstakerne, i alle fall iblant. Det kan derfor 

tenkes at framtidig bruk av hjemmekontorordninger 

vil være større enn den var før koronapandemien. 

Færre arbeidsreiser kan på den andre siden bety at 

de ansatte er mer på kontoret enn tidligere.  

Det kan også tenkes at behovet for kontorlokaler vil 

opprettholdes eller til med å øke som en konsekvens 

av at virksomheter må eller ønsker å opprettholde 

krav til avstand i åpne landskap og kantiner. 

Behovet for andre fellesressurser, som parkerings-

plasser til bil og sykler kan kanskje også øke fordi 

man av smittevernhensyn unngår kollektivtrafikk o.a.  

Koronapandemien kan dermed påvirke etter-

spørselen etter kontorarealer både negativt og 

positivt, og kan også medføre at sammensetningen 

av ulike typer av arealer endres. Dette kan ha stor 

betydning for de som bygger, forvalter og leier ut 

kontorbygninger. Norsk Eiendom, som er en 

bransjeforening for eiendomsaktører i Norge, har på 

bakgrunn av dette ønsket en kartlegging av hvordan 

koronapandemien har påvirket bruken av kontorer 

og hvilke forventinger leietakere (arbeidsgivere) og 

arbeidstakere har til kontorbruken i fremtiden. 

1.1 Problemstilling 

Hensikten med dette prosjektet er å få en utvidet 

forståelse av hvordan kontorsituasjonen var før pan-

demien, under pandemien og antatt utvikling i en ny 

normalsituasjon etter pandemien.  

Følgende tema står sentralt i undersøkelsen: 

• Hvilke endringer ser man så langt, og hvordan 

vurderes fremtidig behov for hjemmekontor, 

kontorlandskap, cellekontor, møterom, kantiner 

o.a.? 

• Hvilke endringer ser man i reisevirksomhet og 

bruk av digitale samhandlingsformer for å 

unngå fysisk tilstedeværelse, og hvilke 

endringer ser man for seg at blir varige? 

• Hvordan har endret kontorhverdag påvirket 

kvalitet og produktivitet i arbeidet gjennom 

endrede muligheter for samhandling, 

spontanitet og kreativitet? 

• Hvordan vil erfaringer fra pandemien påvirke 

utformingen av kontorarbeidsplassen, møterom, 

behovet for avanserte digitale verktøy, 

fellesarealer, vrimlearealer, kantine, garderober, 

parkering, sykkelparkering o.a.?  

Fokus i undersøkelsen er på det fysiske kontoret, og 

hvordan koronapandemien (og andre 

samfunnstrender) påvirker behovet for arealer.  

1 Innledning 
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Gjennom undersøkelsen er det også ønskelig å 

kartlegge hvorvidt endringer skyldes utbruddet av 

koronapandemien eller varige trender, hvilke 

forventninger ulike aktører har til framtiden o.a. Slik 

kan kartleggingen danne grunnlag for andre 

analyser og veiledere. Det kan også være aktuelt å 

gjennomføre undersøkelsen på senere tidspunkt, for 

å følge utviklingen i etterspørselen etter kontor-

arealer. Dette kan for eksempel skje gjennom en 

årlig undersøkelse. 

1.2 Spørreundersøkelsene og utvalget 

For å besvare spørsmålene om endringer i 

etterspørsel etter kontorlokaler er det gjennomført to 

undersøkelser, en rettet til leietakere hos Norsk 

Eiendoms medlemsbedrifter og en rettet mot de som 

arbeider på kontor. Sistnevnte er sendt til ansatte 

hos Norsk Eiendoms medlemsbedrifter, og også 

spredt på sosiale medier. Heretter omtales 

undersøkelsene som leietakerundersøkelsen og 

medarbeiderundersøkelsen. 

Spørsmålene i undersøkelsene ble utformet i tett 

samarbeid med Norsk Eiendom. Begge under-

søkelsene ble gjennomført i januar og februar 2021. 

De to spørreundersøkelsene består i hovedsak av 

lukkede spørsmål (spørsmål med forhåndsdefinerte 

svaralternativer), men vi har avsluttet med et åpent 

tekstfelt hvor respondentene kan supplere og 

komme med andre tilbakemeldinger. 

Undersøkelsene ble gjennomført elektronisk 

gjennom surveyverktøyet Enalyzer Survey Solution. 

Spørreundersøkelsene ble distribuert med en åpen 

lenke til utvalget.  

Totalt 663 respondenter fullførte medarbeider-

undersøkelsen, hvorav 169 deltok gjennom 

invitasjon på sosiale medier. 190 respondenter 

fullførte leietakerundersøkelsen. 

Ettersom undersøkelsene ble distribuert med åpen 

link, og ikke som lukket invitasjon til et forhånds-

bestemt utvalg med, for eksempel, epost, vil vi heller 

ikke kunne beregne svarprosent. Men antall fullførte 

svar i begge undersøkelsene er omtrent som 

forventet. 

Begge spørreundersøkelsene med antall respon-

denter for hvert svaralternativ er rapportert i sin 

helhet i vedlegg I og II. 

1.2.1 Kjennetegn ved utvalget 

I spørreundersøkelsene hadde vi flere innledende 

spørsmål om kjennetegn ved kontoret respondenten 

jobber på. Svarene på disse tyder på at vi har nådd 

ut noe ulikt i de to undersøkelsene. Variasjon i bak-

grunnskjennetegn som lokasjon kan ha betydning 

for de øvrige svarene i spørreundersøkelsen.  

Vi finner at leietakerne vi har nådd i spørreundersøk-

elsen i stor grad har påvirkning på valg av kontor-

løsning for deres virksomhet (jf. figur 1.1). Under ti 

prosent av leietakerne oppgir at de ikke har innvirk-

ning på kontorløsning, mens over halvparten oppgir 

at de sitter i bedriftens ledergruppe. I overkant av en 

tredjedel oppgir at de har påvirkning, men ikke 

myndighet til å gjøre beslutninger. 

I medarbeiderundersøkelsen spurte vi også om 

kjennetegn ved respondenten. Hoveddelen av 

utvalget i medarbeiderundersøkelsen er i de 

midterste aldersgruppene, som vil si fra 31 til 60 år. I 

underkant av ti prosent er over 60 år, og en like lav 

andel er 30 år og yngre (jf. figur 1.2). 
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8 %
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17 %
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22 %

Medarbeider uten 
personalansvar

61 %

 

  

Figur 1.1 Hvorvidt leietakerne har innvirkning 

på valg av kontorløsning for virksomheten, 

prosent. 

 Figur 1.2 Aldersgrupper blant respondentene i 

medarbeiderundersøkelsen. Prosent. 

   

Note: N=190 

Kilde: SØA 
 Note: N=663 

Kilde: SØA 

Figur 1.3 Roller blant respondentene i  

medarbeiderundersøkelsen. Prosent. 

 Figur 1.4 Ansiennitet blant respondentene i  

medarbeiderundersøkelsen. Prosent. 

   

Note: N=663 

Kilde: SØA 

 

 

 Note: N=663 

Kilde: SØA 
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Tre femdeler av medarbeiderne har ikke noe 

personalansvar, mens i overkant av en femtedel er 

mellomledere og i underkant av en femtedel er 

ledere (jf. figur 1.3).   

Rundt en femtedel har 6 til ti års ansiennitet på 

deres nåværende arbeidsplass, og ytterligere en 

femtedel har 11 år eller mer (jf. figur 1.4). En 

femtedel er nyansatte, og de øvrige, rundt to 

femtedeler av utvalget, har to til fem års ansiennitet 

på arbeidsplassen.  

Fordelingen av respondenter etter oppgitt kontor-

beliggenhet er ganske forskjellig mellom undersø-

kelsene, og sammenlignet med fordelingen av 

lønnstakere etter arbeidssted (se figur 1.7). 

Respondentene i medarbeiderundersøkelsen oppgir 

i hovedsak å ha kontor i Oslo, hele to tredjedeler av 

respondentene oppgir dette. I leietakerundersø-

kelsen klumper respondentene seg i hovedsak i tre 

fylker: Oslo, Viken og Vestland.  

I medarbeiderundersøkelsen er det sannsynligvis 

noen store virksomheter med mange medarbeidere 

med kontor i Oslo som forklarer klumpinen av  

respondenter i Oslo (jf. figur 1.10). 

Hoveddelen av respondentene i begge undersø-

kelsene jobber i privat sektor (jf. figur 1.8). I 

medarbeiderundersøkelsen jobber 80 prosent av 

respondentene i privat sektor, mens 13 prosent 

jobber i statlig sektor og syv prosent i kommune. I 

leietakerundersøkelsen oppgir 85 prosent av 

respondentene at virksomheten de jobber i er i privat 

sektor, og tilsvarende oppgir ni prosent at de hører 

under statlig sektor og seks prosent oppgir at hører 

under kommune. 

I leietakerundersøkelsen oppgir i underkant av  

40 prosent av respondentene at de har færre enn  

10 kontormedarbeidere, noe som er relativt høyt 

sammenlignet med medarbeiderundersøkelsen, 

hvor kun 14 prosent oppgir det samme (jf. figur 1.5). 

Generelt tyder resultatene fra spørreundersøkelsen 

på at medarbeiderundersøkelsen er mer jevnt fordelt 

på kontorer av ulike størrelser målt i antall kontor-

medarbeidere enn respondentene i leietaker-

undersøkelsen.   

I medarbeiderundersøkelsen er det også en høy 

andel respondenter som oppgir at virksomheten 

tilhører bransjen annen tjenesteyting, hvor arbeids-

giver-, arbeidstaker- og andre organisasjoner utgjør 

hoveddelen (jf. figur 1.9).  På den andre siden 

fordeler respondentene seg ganske jevnt over ulike 

bransjer i leietakerundersøkelsen. 

Gjennomgangen viser at medarbeidere og leietakere 

i undersøkelsene i snitt fordeler seg ulikt etter 

kjennetegnene gjennomgått her. Forskjeller i øvrige 

resultater for henholdsvis medarbeidere og 

leietakere må dermed tolkes med noe varsomhet, 

ettersom forskjellene kan skyldes forskjell i utvalget.  

Vi utgår fra at vi i leietakerundersøkelsen når en 

respondent fra hvert kontor, mens vi medarbeider-

undersøkelsen i mange tilfeller når mange 

medarbeidere fra samme kontor. Leietakerunder-

søkelsen er dermed mer egnet til å rapportere 

resultater hvor vi ønsker informasjon per kontor, 

som hvilke kontorkonsepter som er vanlige i dag. 

For medarbeidere vil kontorkjennetegn som i større 

grad gjør seg gjeldende på store kontorer, dominere 

over andre, selv om det kanskje finnes flere små 

kontorer med andre kjennetegn.  
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Figur 1.5 Respondenter etter størrelsen på 

kontoret respondentene jobber på, i medarbeider- 

og leietakerundersøkelsen. Prosent. 

 Figur 1.6 Respondenter etter hvorvidt bransjen de 

jobber i, som hvorvidt bransjen i hovedsak er en 

«kontorjobb» eller ikke, i medarbeider- og 

leietakerundersøkelsen. Prosent. 

 

 

 
Kilde: SØA 

 

Kilde: SØA 

 

 

 

  

Figur 1.7 Respondentenes oppgitte 

kontorbeliggenhet, etter fylke. Prosent. 
 Figur 1.8 Respondenter etter sektor, i 

medarbeider- og leietakerundersøkelsen, som 

andel av alle i gruppen. Prosent. 

 

 

 
Note: To og en respondent i hhv. medarbeider og leietaker-

undersøkelsen oppgir at kontorlokalene til virksomheten ligger i flere 

fylker, og en i hver oppgir ikke lokasjon, disse er ikke med i figuren. 

Kilde: SØA 

 Note: Organisasjoner, ideelle stiftelser osv. er regnet som  

privat. 
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Figur 1.9 Bransjene respondentene oppgir at deres virksomhet hører under, i leietakerundersøkelsen 

og medarbeiderundersøkelsen. 

 

Note: Mange respondenter benyttet fritekstfelt heller enn å krysse av for bransje, og mange av disse er manuelt tillagt riktig bransje basert på 

informasjon i fritekstfeltet når dette var mulig. Alle organisasjoner, som arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner er tillagt «annen tjenesteyting» i 

henhold til SSBs definisjoner for næringskoder.  

Kilde: SØA 

 

 

Figur 1.10 Størrelse på kontoret målt i antall medarbeidere etter kontorbeliggenhet målt som sentralitet, 

for respondentene i medarbeider- og leietakerundersøkelsen, antall respondenter.  
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1.3 Andre undersøkelser av hjemmekontor  

Før pandemien 

Det er gjennomført få studier av bruken av 

hjemmekontor i Norge før pandemien. I forbindelse 

med Arbeidskraftsundersøkelsen i 2017, ble det 

gjennomført en tilleggsundersøkelse om fleksible 

arbeidsordninger inkludert bruken av hjemme-

kontor.1 Hjemmekontor omfatter i denne undersøk-

elsen steder som den enkelte velger selv, som for 

eksempel «fritidsbolig, på toget eller på en kafé.". 

Hele 63 prosent av de som besvarte undersøkelsen 

svarte at de ikke hadde mulighet til å jobbe 

hjemmefra. 26 prosent oppga at de hadde mulighet 

for å jobbe hjemmefra ved behov, mens 9 prosent 

hadde en fast avtale om å jobbe hjemmefra.  

TØI vår 2020 

TØI gjennomførte et par undersøkelser om bruken 

av hjemmekontor våren 2020, en i april rett etter 

første nedstengningen og en nærmere sommeren 

etter at myndighetene hadde lettet på restrik-

sjonene.2 

Undersøkelsene viser at de som besvarte 

undersøkelsen oppga å være mer effektive på 

hjemmekontor ved den siste undersøkelsen enn i 

april 2020. 

TØI forklarer dette med at de som valgte å fortsette 

med hjemmekontor var de som dette fungerte godt 

for, mens de som var mindre effektive på hjemme-

kontoret gikk tilbake til kontoret, gitt at det var mulig.  

 

 

 
1 Nergaard, K., Andersen, R. K., Alsos, K., & Oldervoll, J. (2018). Fleksibel 
arbeidstid. En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv. Fafo-rapport 
2018:15. 

Grunnen til at folk etter at myndighetene hadde lettet 

på restriksjonen fortsatte på hjemmekontor er knyttet 

til at mange arbeidsgivere fortsatte å pålegge eller 

anbefale hjemmekontor (61 prosent), at man sparer 

tid på å reise til og fra jobb, at man unngår smitte-

fare ved bruk av kollektivtransport og at man trives 

med hjemmekontor.  

Av de som har hatt eller har hjemmekontor var det 

43 prosent som oppga at de ønsket å fortsette med 

hjemmekontor minst én gang i uka også i en mer 

normal situasjon. 

Fafo våren 2020 

Fafo gjennomførte i slutten av april 2020 en 

spørreundersøkelse som omfattet 670 arbeids-

takere.3 80 prosent av disse hadde fått arbeidssitua-

sjonen vesentlig endret pga restriksjonene og 

pandemien, mens om lag halvparten jobbet fra 

hjemmekontor. 

Knappe 40 prosent av de spurte svarer at de var 

mindre produktive på hjemmekontoret, 16 prosent 

av de var mer produktive mens flertallet (43 prosent) 

ikke opplevde noen forskjell.  

Flertallet oppgir at de tror at de vil fortsette å jobbe 

mer hjemmefra og/eller digitalt også når krisen er 

over. Her er det ikke noen forskjell i svarene etter  

respondentens alder. 

NHOs undersøkelse 

I november 2020 gjennomførte NHO en medlems- 

undersøkelse, hvor medlemmene blant annet ble 

spurt om nåværende og fremtidig bruk av 

2 https://www.toi.no/forskningsomrader/reisevaner/fortsatt-mange-pa-
hjemmekontor-etter-gjenapningen-article36348-213.html 

3 https://www.fafo.no/images/pub/2020/300420-hjemmekontor-faktaflak.pdf 
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hjemmekontor.4 Undersøkelsen ble besvart av 

daglig leder eller ledere for HMS-avdelinger, dvs. 

ikke av arbeidstakerne.  

2 av 3 som besvarte undersøkelsen benyttet 

hjemmekontor fjerde kvartal 2020, hvilket oppgis å 

være samme andel som i andre kvartal 2020. De 

virksomheter som benytter hjemmekontor i 

pandemien oppgir at 40 prosent av de ansatte 

jobbet flere enn 3 dager i uken på hjemmekontor, 

Omtrent halvparten av respondentene i NHOs 

undersøkelse oppgir at de vil fortsette å benytte 

hjemmekontor som arbeidsplass også etter 

pandemien. Det er spesielt større virksomheter som 

oppgir at de vil benytte hjemmekontor etter 

pandemien. Totalt regner de som også etter 

pandemien vil benytte seg av hjemmekontor at 

knappe 20 prosent vil jobbe mer enn 3 dager 

hjemmefra etter krisen. 80 prosent av virksomhetene 

med hjemmekontor ønsker at de ansatte skal jobbe 

maks 2 dager på hjemmekontor etter pandemien. 

Halvparten av NHOs med-lemmer oppgir at det er 

utfordrende å lede ansatte på distanse, og at det 

kreves andre tilnærminger til ledelse. Andre 

utfordringer som nevnes er at hjemmekontor kan 

føre til sosial og profesjonell isolasjon, hvilket kan 

bety at ansatte presterer dårligere på hjemmekontor 

enn på den ordinære arbeidsplassen. 

1 av 6 bedrifter oppgir at de ansatte har blitt mer 

kreative og innovative som følge av økt bruk av 

hjemmekontor. Her er det imidlertid store 

næringsvise forskjeller. I næringer som informa-

sjon/kommunikasjon og faglige/vitenskapelige/ 

tekniske tjenester er det flere som svarer at man har 

blitt mindre kreativ og innovative enn det er som har 

svart at man har blitt mer. Motsatt gjelder for 

eksempel for annen tjenesteyting, varehandel og 

forretningsmessig tjenesteyting.  

NHO trekker frem at mer digitalisering, redusert 

sykefravær og høyere prestasjoner blant ansatte 

ved hjemmekontor kan øke produktiviteten i en 

bedrift. Samtidig kan hjemmekontor øke syke-

fraværet og redusere prestasjonene, dvs. trekke ned 

produktiviteten. Det er kun 6 prosent av medlem-

mene som mener at de har blitt mer produktive som 

følge av hjemmekontor, mens hele 15 prosent 

mener at de har blitt mindre produktive.

 

 

 

 
4 
https://www.nho.no/contentassets/384526e702204c82b750442a92a65c32/
210310-oo-1-2021---rettet.pdf 
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I dette kapitlet presenter vi hvilke kontorkonsept 

som brukes i dag, og hvordan arealbehovet er 

forventet å endre seg etter at pandemien er over 

og ved en eventuell reforhandling eller bytte av 

kontor. Svarene er her hovedsakelig hentet fra 

leietakerundersøkelsen. 

2.1 Kontorkonsepter 

I begge spørreundersøkelsene, ble 

respondentene spurt om hvilket 

arbeidsplasskonsept de har på kontoret i dag (før 

pandemien). Respondentene ble bedt om å velge 

ett av fem alternativer: «faste plasser, med 

overvekt av cellekontorer (enkeltperson)», «faste 

plasser, med overvekt av teamkontorer (to 

personer eller flere)», «faste plasser, med 

overvekt av åpent landskap», «primært faste 

plasser, mindretall fleksible (ikke faste) plasser» 

og «primært fleksible (ikke faste) plasser». 

2.1.1 Cellekontor er vanligst 

Ifølge leietakerundersøkelsen er faste plasser 

med overvekt av cellekontorer det vanligste 

kontorkonseptet i dag, i underkant av 40 prosent 

av leietakerne oppgir at de har denne løsningen i 

dag (jf. figur 2.1) Tett etter, med i overkant av 30 

prosent av leietakerne, følger faste plasser med 

overvekt av åpent landskap. Deretter kommer 

fast plass med overvekt av teamkontorer (to 

personer eller flere). Minst vanlig er det å ha 

primært fleksible plasser og en kombinasjon av 

flest faste og noen fleksible plasser. Kun ti 

prosent av leietakerne oppgir at de hadde 

primært fleksible plasser før pandemien, som vil 

si at 90 prosent hadde faste plasser eller primært 

faste plasser (jf. figur 2.1).  

Leietakerne ble også spurt om hvilket arbeids-

plasskonsept de anså som mest gunstig for sitt 

kontor ved neste flytting eller reforhandling, og 

kunne igjen velge ett av de fem alternativene  

(jf. figur 2.1). Da endrer fordelingen seg noe:  

Faste plasser med overvekt av cellekontorer, og 

deretter faste plasser med overvekt av åpent 

landskap dominerer ennå, men for begge 

alternativene er andelen respondenter som anser 

disse som gunstig lavere sammenlignet med 

andelen som oppgir at de har disse konseptene i 

dag. Andelen som anser primært fleksible 

plasser, faste plasser med noe fleksible og faste 

plasser med overvekt av teamkontorer er høyere 

enn disse andelene utgjør som konsepter i dag 

(jf. figur 2.1). 

2.1.2 De fleste vil videreføre dagens 

kontorløsning 

Leietakerne, uavhengig av arbeidsplasskonsept i 

dag, anser en videreføring av dagens konsept 

som mest gunstig ved neste flytting eller 

reforhandling av leieavtalen (jf. figur 2.2). 

De som i størst grad ønsker å videreføre dagens 

konsept, er de som i dag har primært fleksible 

plasser, dvs. de som så å si ikke har faste 

plasser: Over 80 prosent av leietakerne som i 

dag har dette konseptet, ønsker å videreføre 

konseptet. Samtidig er disse også svært få, kun 

18 leietakere av 190 oppgir å ha fleksible plasser 

i dag, slik at resultatene for disse må tolkes med 

noe varsomhet. 

Leietakere som i dag har primært faste plasser 

med noe fleksible plasser ønsker i minst grad å 

videreføre dagens konsept, blant disse ønsker 

kun halvparten å videreføre dagens 

kontorkonsept. En fjerdedel av leietakerne med 

dette konseptet ønsker å gå over til primært 

fleksible plasser ved neste flytting eller 

reforhandling. I overkant av ti prosent ønsker å 

bytte til faste plasser med overvekt av 

teamkontor. Samtidig er det også svært få 

respondenter som har primært faste med noe 

fleksible plasser som kontorkonsept i dag, slik at 

også disse resultatene må tolkes med noe 

varsomhet. 

2 Kontoret i dag og på kort sikt 
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Figur 2.1 Leietakerne etter hvilket arbeidsplasskonsept de har for sitt kontor i dag og konsept de anser 

som gunstig ved neste flytting/reforhandling. 

 
Note: N=190 

Kilde: SØA 

 

 

Figur 2.2 Arbeidsplasskonsept leietakerne anser som gunstig ved neste flytting/reforhandling etter hvilket 

konsept de har for sitt kontor i dag. 

 
Note: N=190. OBS: For de som i dag har «primært faste plasser, mindretall fleksible (ikke faste) plasser» og «primært fleksible (ikke faste) plasser» er 

antall respondenter svært lavt, henholdsvis 16 og 18.  

Kilde: SØA 
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Figur 2.3 Leietakerne etter hvorvidt de mener at 

arealbehovet per ansatt har endret seg neste gang 

de skal inngå leiekontrakt (flytte eller reforhandle). 

 

Note: N=190 

Kilde: SØA 

 

 

 

Figur 2.4 Leietakerne etter oppgitt arealbehov per 

ansatt og arbeidsplasskonsept som anses som 

gunstig ved neste reforhandling/flytting. 

 
Note: N=190 

Kilde: SØA 

 

Behov for 
mindre areal 

per ansatt
30 %

Uendret arealbehov 
per ansatt

63 %

Behov for mer areal per ansatt
7 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Behov for mindre areal per ansatt

Uendret arealbehov per ansatt

Behov for mer areal per ansatt

Resultatene tyder også på at leietakere i liten 

grad anser et konsept som ligger langt fra 

dagens som mer gunstig. Anser vi alternativene 

for kontorkonsepter som økende i fleksibilitet fra 

venstre til høyre i figur 2.2 slik at cellekontor er 

minst fleksibelt og «free seating» er mest flek-

sibelt, ser vi at leietakerne som anser en annen 

kontorløsning som gunstig ved neste flytting, 

peker på den kontorløsningen som er marginalt 

mer eller mindre fleksibelt, som mest gunstig. 

2.2 Arealbehov 

Over tre femdeler av leietakerne, 63 prosent, 

oppgir at arealbehovet per ansatt ikke vil endre 

seg til neste gang de skal inngå leiekontrakt, 

enten ved flytting eller reforhandling (jf. figur 2.3). 

En knapp tredjedel av leietakerne oppgir at de 

forventer et redusert behov for areal per ansatt. 

Kun syv prosent av leietakerne forventer et økt 

arealbehov per ansatt (jf. figur 2.3). 

Det er blant leietakerne som oppgir at de anser 

mer fleksible kontorløsninger (dvs. primært faste 

og noe fleksible og primært fleksible plasser), 

som gunstig ved neste forhandling eller flytting 

som i størst grad opplever at arealbehovet per 

ansatt vil bli redusert (jf. figur 2.4). 

2.2.1 Betydningen av pandemien for  

arealbehovet 

I underkant av halvparten av leietakerne sier at 

behovet og ønsker for fremtidig kontorkonsept er 

uavhengig av pandemien (jf. figur 2.5). Samtidig 

oppgir over halvparten at erfaringer fra 

pandemien påvirker behov og ønsker for kontoret 

i stor eller noen grad. 

Vi spurte leietakerne om erfaringene fra bruk av 

hjemmekontor under pandemien har betydningen 

for fremtidig behov for kontorarealer. Omtrent en 

fjerdedel oppgir at dette vil redusere 

arealbehovet (jf. figur 2.6).
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Samtidig oppgir over halvparten av leietakerne,  

58 prosent, at endret bruk av hjemmekontor ikke 

vil ha betydning for arealbehovet (jf. figur 2.6). 

Leietakere som oppgir et annet konsept enn det 

de har i dag som gunstig ved neste flytting, 

oppgir også i større grad enn de som vil 

videreføre dagens konsept at det er behov for 

mindre areal per ansatt (ikke vist).

Hvilke behov leietakerne oppgir når det gjelder 

arealbehov per ansatt, ser ikke ut til å være 

avhengig av sentralitet. Samtidig oppgir hoved-

delen av respondentene i begge undersøkelsene  

i hovedsak at kontoret deres ligger i en svært 

sentral kommune, noe som medfører at vi ikke  

har mulighet til å sammenligne resultater for 

respondenter med kontorer i henholdsvis svært 

usentrale kommuner med svært sentrale 

kommuner (jf. kapittel 1). 

2.2.2 Antar reduksjon i eksterne møter og  

arbeidsreiser 

Leietakerne ble også spurt om de antar at det blir 

endringer i tre ulike forhold som følge av pande-

mien: «fysiske møter med eksterne gjester», 

«arbeidsreiser i arbeidstiden» og «bruk av 

innleide konsulenter/ eksterne 

samarbeidspartnere med kontorplass hos oss». 

Leietakerne antar i størst grad at det blir behov 

for færre av de to førstnevnte forholdene, 

henholdsvis i underkant av 70 prosent og i 

overkant av 70 prosent (jf. figur 2.7). For «bruk av 

innleide konsulenter/ eksterne 

samarbeidspartnere med kontorplass hos oss» 

mener i underkant av 20 prosent av leietakerne 

at pandemien har ført til redusert behov for dette. 

Leietakerne mener stort sett at disse effektene 

fra pandemien ikke vil påvirke behovet for 

kontorarealer (jf. figur 2.8). 

Figur 2.5 Leietakerne etter hvorvidt de mener  

at det er erfaringer fra pandemien som påvirker 

virksomhetens behov og ønsker for fremtidig 

kontorkonsept og/eller arealbehov per ansatt. 

 

Note: N=190 

Kilde: SØA 

 

Figur 2.6 Leietakerne etter hvorvidt de mener at 

endret bruk av hjemmekontor sammenliknet med 

situasjonen før korona har påvirke behovet for 

kontorarealer. 

 
Note: N=190 

Kilde: SØA 
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Vi ba også leietakerne angi for fire andre forhold, 

«digitalisering», «klima og bærekraft», «kost-

nadsfokus» og «tilrettelegging for smittevern», 

om disse vil medføre behov for endret kontor-

løsning eller arealbehov i virksomheten. For hver 

av de fire forholdene oppgir leietakerne i størst 

grad at de ikke vil ha påvirkning, mens mellom  

30 og 40 prosent oppgir at de tre første for-

holdene vil medføre redusert arealbehov (jf. figur 

2.9). Kun for «tilrettelegging for smittevern» er 

det en viss andel som oppgir at dette vil medføre 

økt arealbehov (underkant av 20 prosent oppgir 

dette). 

2.2.3 Forventede fysiske endringer på 

arbeidsplassen 

Av 190 totale svar var det 139 (73 prosent) som 

svarte nei på spørsmålet «Antar du at det vil bli 

gjort fysiske endringer på arbeidsplassen som 

følge av lærdommer fra pandemien?» (jf. figur 

2.10). Det vil si at det store flertallet ikke forventer 

noen endringer.  

De som besvarte spørsmålet med ja hadde 

mulighet for å utdype hvilke endringer man 

forventer, og svarene kan kategoriseres i 

følgende momenter: 

• Endringer knyttet til smittevern 

• Endringer i antall faste plasser 

• Endringer i behovet av møterom mv. 

• Økt fleksibilitet 

 

Det er også fem som sier at de forventer at det 

blir endringer, men at det er for tidlig å si hva 

disse kan bestå av. 

Figur 2.7  Leietakernes svar på spørsmål om de 

antar at det blir endringer i følgende forhold som 

følge av pandemien. 

 Figur 2.8 Leietakernes svar på spørsmål om 

hvordan disse endringene (figuren til venstre) 

påvirke behovet for kontorarealer på deres 

arbeidsplass. 

   

Note: N=190. Siste alternativ er «Bruk av innleide konsulenter/ eksterne 

samarbeidspartnere med kontorplass hos oss». 

Kilde: SØA 

 

 

 Note: N=190. Siste alternativ er «Bruk av innleide konsulenter/ eksterne 

samarbeidspartnere med kontorplass hos oss». 

Kilde: SØA 
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Smittevern 

Svarene knyttet til smittevern handler først og 

fremst om økt avstand, både mellom arbeids-

plasser og i fellesarealer. Andre endringer som 

nevnes under smittevern er økt mulighet for 

soneinndeling og mulighet for fysisk skille (pleksi-

glass eller lignende) mellom arbeidsplasser.  

Andre mulige endringer er knyttet til økt renhold 

og desinfisering av overflater og utstyr, samt at 

Antibac blir permanent, dvs. økt fokus på 

hygiene. 

Det er også noen som trekker fram at det at man 

allerede har en løsning med cellekontor for alle, 

har vist seg også å være gunstig under pande-

mien. 

Figur 2.11 Leietakernes svar på spørsmål om de ser andre grunner som vil medføre behov for endret 

kontorløsning eller arealbehov i virksomheten. 

 

Note: N=190 

Kilde: SØA 

Figur 2.9 Leietakerne etter hvorvidt de antar at  

det vil bli gjort fysiske endringer på arbeids- 

plassen som følge av lærdommer fra pandemien. 

 

Note: N=190.  

Kilde: SØA 
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Endringer i faste plasser 

Det er kun syv som har nevnt faste plasser i sitt 

svar, og her er det faktisk en overvekt (fem) som 

oppgir at man ser for seg færre faste kontor-

plasser/cellekontorer etter pandemien. Et par av 

disse nevner samtidig at man forventer seg en 

økning i antall møterom. 

Det er en som sier at man har besluttet å endre 

fra free seating til faste plasser for deler av 

arealet. Ytterligere en oppgir at man har laget 

faste plasser til de fleste og at man antar at dette 

vil bli opprettholdt etter pandemien 

Møterom mv. 

Det er 9 som har nevnt et endret behov for 

møterom, og da utelukkende i form av at man vil 

trenge flere møterom og/eller lokaler for sam-

arbeid. Det er spesielt flere mindre møterom som 

etterspørres. Andre løsninger man tror man vil ha 

økt behov for er for eksempel teamsrom/rom for 

digitale møter med plug & play løsninger, flere 

prosjektområder, større sosiale soner, og 

kreative områder. Som nevnt over henger økt 

behov for (mindre) møterom sammen med mer 

fleksible plasser og at det dermed er behov for 

rom hvor man kan ha (Teams-)møter uten å 

forstyrre dem i landskap. 

Flere ser dette i sammenheng med økt bruk av 

hjemmekontor, og at dersom flere foretrekker 

hjemmekontor også etter pandemien vil det være 

behov for flere lokaler for samarbeid, og at man 

som arbeidsgiver i større grad må tilrettelegge for 

samarbeid og kulturbygging på kontoret. Det er 

forventet at når de ansatte er på kontoret er det 

for å ha møter, samsnakke eller gjøre oppgaver 

der man trenger å treffes ansikt til ansikt. Noen 

ser også for seg at kontoret blir mer en sosial 

møteplass, da praten ved kaffemaskinen og 

diskusjoner på tvers i organisasjonen blir borte 

på de digitale samarbeidsarenaene. 

Fleksibilitet 

Utover mer fleksible plasser og flere møterom er 

det flere som nevner at man vil ha flere skille-

vegger, for eksempel for å dele inn større 

landskap i mindre grupper. Det er også noen som 

ønsker fleksible skillevegger. 

Gjennom mer fleksible arealer, for eksempel 

gjennom mobile skillevegger, er det noen som 

ser for seg at man vil kunne klare seg med 

mindre arealer i fremtiden.   

Fleksibiliteten er både knyttet til å gjøre det 

fysiske kontoret mer fleksibelt og til en mer 

fleksibel bruk av kontorene, hvor de ansatte i 

større grad selv kan bestemme hvor (og når) de 

utfør arbeidsoppgavene.  

Generelt så ser leietakerne for seg ganske få 

fysiske endringer av kontoret på kort sikt. Dette 

kan henge sammen med at det fremdeles er stor 

grad av usikkerhet, og at vi fremdeles er i 

pandemien. Dette blir viktig å følge opp framover.

 



 

 

 

 Endringer i kontormarkedet etter koronapandemien | samfunnsokonomisk-snalyse.no 21 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

30 år
eller

yngre

31- 45
år

46 - 60
år

61 år
eller
eldre

30 år
eller

yngre

31- 45
år

46 - 60
år

61 år
eller
eldre

30 år
eller

yngre

31- 45
år

46 - 60
år

61 år
eller
eldre

Før utbruddet av
koronapandemien

Under den pågående pandemien Etter koronapandemien er over
(ønsket normalsituasjon)

0 (bruker ikke
hjemmekontor)

1-20 prosent
(opp til 1 dag)

21-40 prosent
(opp til 2 dager)

41-60 prosent
(opp til 3 dager)

61-80 prosent
(opp til 4 dager)

81-100 prosent
(opp til 5 dager)

Ikke relevant

I skrivende stund er det et drøyt år siden Covid-19-

pandemien medførte innføring av strenge smitte-

verntiltak, og mange har hatt hjemmekontor siden. 

Hjemmekontor var et viktig moment i begge 

spørreundersøkelsene, både kartlegging av 

hvordan omfang av hjemmekontor har utviklet seg 

fra før pandemien, under pandemien, og hvilke 

ønsker/forventninger leietakere og medarbeidere 

har til bruk av hjemmekontor etter pandemien. Her 

presenteres resultater fra begge undersøkelsene, 

spesielt med fokus på hjemmekontoret og dets 

betydning. 

3.1 Hjemmekontor er kommet for å bli 

Medarbeiderne ble spurt om hvor stor andel av en 

gjennomsnittsuke de har hatt, har nå og ønsker å 

ha hjemmekontor henholdsvis før, under og etter 

utbruddet av koronapandemien. Leietakerne fikk et 

liknende spørsmål, lydende 

«Av samlet antall arbeidstimer i ditt kontor, omtrent 

hvor stort var/er omfanget av hjemme-

kontorløsninger?» henholdsvis før, under og etter 

koronapandemien.  

Hjemmekontor ble benyttet også før pandemien, 

men i betydelig mindre omfang enn nå under 

pandemien (jf. figur 3.1, 3.2, og 3.3). Tidligere var 

det mest vanlig ikke å ha hjemmekontor i det hele 

tatt i en gjennomsnittlig arbeidsuke. Leietakerne 

anslår at hjemmekontor var noe mer utbredt også 

før pandemien sammenlignet med hva 

medarbeiderne oppgir (jf. figur 3.3). 

Dette kan skyldes at leietakerne ikke observerer det 

faktiske antallet timer for kontoret som gjøres på 

hjemmekontor noe som medfører noe differanse 

mellom deres og medarbeidernes rapportering. 

Samtidig kan forskjeller i resultater mellom de to 

undersøkelsene også skyldes utvalgsskjevheter, 

som diskutert i kapittel 1.  

 

3 Omfang av hjemmekontor og betydning for arbeidssituasjon 

Figur 3.1  Respondentene etter omfang av hjemmekontor i en gjennomsnittlig arbeidsuke for den enkelte 

medarbeider etter aldersgruppe før, under og etter pandemien. 

 
 

Note: N=663.  

Kilde: SØA 
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For de som benyttet hjemmekontor før pandemien, 

tyder resultatene på at det var desidert vanligst 

med inntil en dag med hjemmekontor, og mange 

dager med hjemmekontor var svært lite utbredt. 

Under pandemien ser bildet, ikke overraskende, 

helt annerledes ut. Nå er hjemmekontor gjennom 

hele eller store deler av uken det desidert vanligste. 

På spørsmål om ønsket bruk av hjemmekontor 

etter pandemien, fordeler respondentene seg 

ganske jevnt i de ulike kategoriene av omfang av 

hjemmekontor, og leietaker- og medarbeiderne er 

mer samstemte (jf. figur 3.3). Flertallet ønsker 

hjemmekontor en til to dager i uken. 

Andelen som ikke brukte hjemmekontor før 

pandemien, er noe høyere blant de yngre 

aldersgruppene og ønsket om å bruke 

hjemmekontor en eller flere dager i uken etter 

pandemien er høyest for de midterste 

aldersgruppene (det vil si medarbeidere mellom 31 

og 60 år, jf. figur 3.1). 

Det å ha hjemmekontor var også mer utbredt før 

pandemien blant de som hadde fleksible plasser 

relativt til de som hadde faste plasser og celle-

kontor. De som før pandemien hadde fleksible 

plasser ønsker seg også i noe større grad å benytte 

hjemmekontor etter pandemien  

(jf. figur 3.2). 

Figur 3.2  Respondentene etter omfang av hjemmekontor i en gjennomsnittlig arbeidsuke for den enkelte 

medarbeider, fordelt etter arbeidsplasskonseptet de hadde før pandemien, før, under og etter pandemien. 

 

Note: N=663.  

Kilde: SØA 
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Økt bruk av hjemmekontor under pandemien, har 

påvirket medarbeidernes arbeidssituasjon, og vi ser 

også at det påvirker noe ulikt. 

Rundt 20 til 30 prosent av respondentene oppgir at 

de (medarbeiderne) eller virksomheten 

(leietakerne) har blitt mindre effektive som følge av 

økt bruk av hjemmekontor (jf. figur 3.4). 

Leietakere, som i hovedsak sitter i bedriftens 

ledergruppe (jf. kapittel 1 og figur 1.1), oppgir i 

større grad at økt bruk av hjemmekontor har hatt 

negativ betydning for effektiviteten i virksomheten, 

sammenlignet med hva medarbeidere oppgir for 

egen effektivitet. Det kan være mange ulike 

forklaringer for denne forskjellen, blant annet 

utvalgsskjevheter eller at leietakere typisk har 

lederroller som i mindre grad følger opp ansatte og 

kjernevirksomhet og dermed i mindre grad kjenner 

faktisk produktivitet i virksomheten til enhver tid. 

Det kan heller ikke utelukkes at også om den 

enkelte opplever å ha blitt mer effektiv kan ledelsen 

oppleve økt behov for  

samordning som kan oppfattes som redusert 

effektivitet.  

Dette støttes også av at opplevd negativ effekt på 

egen produktivitet ser ut til å være positivt korrelert 

med økende ansvar i virksomheten. For eksempel 

er det ti prosentpoeng høyere andel blant ledere 

enn medarbeidere uten personalansvar som oppgir 

at hjemmekontor har ført til dårligere effektivitet (jf. 

figur 3.4). 

Utvalgsskjevheter kan forklare den observerte 

forskjellen i betydningen av hjemmekontor på 

effektivitet alene, dersom medarbeidere i store 

virksomheter i større grad påvirkes positivt (blir mer 

effektive) av hjemmekontor. Da kan leietakere og 

medarbeidere i samme virksomhet ha identisk 

oppfatning av hjemmekontorets betydning for 

effektivitet, og vi vil fremdeles få ulike 

gjennomsnittssvar. Vi vet at medarbeider-

undersøkelsen domineres av respondenter som 

jobber på store kontorer, slik at vi sannsynligvis 

har nådd mange medarbeidere på de samme,   

 
Figur 3.3 Respondentene etter omfang av hjemmekontor i en gjennomsnittlig arbeidsuke for den enkelte 

medarbeider (medarbeiderundersøkelsen) og av samlet antall arbeidstimer ved kontoret til leietakeren 

(leietakerundersøkelsen), før, under og etter pandemien. 

 

Note: N=190 for leietakere og 663 for medarbeidere.  

Kilde: SØA 
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Figur 3.4 Hvordan økt bruk av hjemmekontor har påvirket ens egen effektivitet (for medarbeidere) og 

effektiviteten til bedriften (leietakere), etter rolle i bedriften. 

 

Note: N=190 for leietakere (leietakerundersøkelsen), øvrige er fra medarbeiderundersøkelsen etter oppgitt rolle i virksomheten, hvor samlet N= 663. 

Leietakerne fikk kun fire alternativer, mens medarbeiderne fikk seks, og for disse er noe og mye dårligere slått sammen til dårligere, og noe og mye 

bedre slått sammen til bedre, for at svar fra de to undersøkelsene kan sammenlignes.   

Kilde: SØA 

 

 

 

Figur 3.5 Hvordan økt bruk av hjemmekontor har 

påvirket medarbeidernes opplevelse av å være del 

av et faglig og sosialt fellesskap på jobben, etter 

rolle i virksomheten. 

 Figur 3.6  Hvordan økt bruk av hjemmekontor har 

påvirket medarbeidernes opplevelse av å bli fulgt 

opp av ledelsen, etter rolle i virksomheten. 

Note: N=663. Medarbeider har ikke personalansvar. Alternativene mye 

dårligere og noe dårligere er slått sammen til dårligere, og det samme er 

alternativene mye og noe bedre. 

Kilde: SØA 

 Note: N=663.  Medarbeider har ikke personalansvar. Alternativene mye 

dårligere og noe dårligere er slått sammen til dårligere, og det samme er 

alternativene mye og noe bedre 

Kilde: SØA 
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store kontorene. Vi antar også at leietakerne i 

større grad representerer hvert sitt ulike kontor (jf. 

kapittel 1). 

De som i størst grad opplever at økt bruk av hjem-

mekontor har positiv effekt på deres egen 

effektivitet, er de midterste aldersgruppene. Blant 

personer i 30 til og med 50-årsalderen, oppgir rundt 

40 prosent at økt bruk av hjemmekontor har ført til 

mye eller noe bedre effektivitet. Den eldste 

aldersgruppen rapporterer i størst grad det mot-

satte, rundt hver tredje medarbeider over 60 år 

opplever at effektiviteten har blitt noe eller mye 

dårligere.  

Når vi ser på hvordan medarbeiderne opplever at 

hjemmekontor påvirker deres effektivitet etter 

hvilken kontorløsning de hadde før pandemien, for 

eksempel om de hadde fast plass på cellekontor 

eller fleksible plasser, svarer de så å si det samme. 

Resultatene kan tyde på at de som før pandemien 

hadde fleksible plasser har noe mer positive 

erfaringer med hjemmekontorets betydning for 

egen effektivitet (jf. figur 3.7). 

Medarbeiderne opplever i stor grad negative 

konsekvenser av hjemmekontor under pandemien 

på opplevelsen av å være del av et faglig og sosialt 

fellesskap: Rundt 70 prosent opplever at dette har 

blitt noe eller mye dårligere som følge av økt bruk 

av hjemmekontor under pandemien (jf. figur 3.5). 

Den negative betydningen av hjemmekontor på 

faglig og sosialt fellesskap kan se ut til å være noe 

høyere blant ledere og mellomledere.  

Medarbeiderne som i dag, eller før pandemien, 

hadde fast plass og cellekontor opplever i mindre 

grad negative effekter av hjemmekontor for faglig 

og sosialt fellesskap, mens medarbeidere som i 

større grad delte kontor med flere og har «free 

seating» har i større grad negativ effekt fra 

hjemmekontor på opplevelsen av å være del av et 

faglig og sosialt fellesskap (jf. figur 3.8). 

 
Figur 3.7  Hvordan økt bruk av hjemmekontor  

har påvirket medarbeidernes opplevelse av  

effektivitet, dagens kontorkonsept. 

  
Figur 3.8 Hvordan økt bruk av hjemmekontor har 

påvirket medarbeidernes opplevelse av å være del 

av et faglig og sosialt fellesskap på jobben, dagens 

kontorkonsept. 

   

Note: N=663.  

Kilde: SØA 

 

 Note: N=663 

Kilde: SØA 
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 Resultatene tyder også på at mellomledere 

muligens i større grad enn medarbeidere med 

andre roller i virksomheten opplever negativ 

betydning av hjemmekontor på oppfølging fra leder 

(jf. figur 3.6). Samtidig mener medarbeiderne i 

størst grad at ledelsens oppfølging av dem hverken 

har blitt dårligere eller bedre som følge av økt bruk 

av hjemmekontor, uavhengig  

av rolle i virksomheten.  

I den grad noen medarbeidere opplever at 

ledelsens oppfølging av dem har blitt bedre med 

økt hjemmekontor, er det i størst grad blant 

nyansatte med og medarbeidere uten personal-

ansvar, 20 prosent av nyansatte mener at 

oppfølgingen har blitt noe eller mye bedre, og 

tilsvarende for medarbeidere uten personalansvar 

er 11 prosent. 

3.2 Fordeler og ulemper med 

hjemmekontor 

I medarbeiderundersøkelsen er det flere som har 

gitt kvalitative svar/kommentarer knyttet til bruken 

av hjemmekontor, og da overveiende med et 

positivt fortegn. Dette handler bl.a. om at man 

opplever å være mer effektiv på hjemmekontor, og 

at det sparer tid og fører til en mindre stressende 

hverdag. Tilbakemeldingene handler om at man 

opplever seg som mer effektiv, og at hjemmekontor 

egner seg for produksjon, men ikke for mer kreativt 

arbeid. Viktige faktor for økt effektivitet synes å 

være mindre avbrytelser og mindre stress og støy i 

arbeidsmiljøet. En bedre hverdag grunnet mindre 

reiseaktivitet til og fra jobb trekkes også frem som 

positivt.  

Samtidig er det noen som erkjenner at 

hjemmekontor kan være praktisk enkelte dager, 

men som ikke ser det som en god ordning over tid. 

Begrunnelsen er knyttet til mindre kontakt med 

kollegaer og dermed dårligere forutsetning for faglig 

utvikling. Noen savner også det tydelige skillet 

mellom hjemme og jobb som jobbreisen 

representerer.  

Hjemmekontorer gir mye fleksibilitet, men krever 

ansatte med gode rutiner og god arbeidsmoral, og 

at de har mulighet for å ha gode hjemme-

kontorløsninger.  

Hjemmekontor gir også utfordringer for ledelsen, og 

for at dette skal fungere bra peker noen på at 

ledere må beherske fjernledelse, og fra ledelsens 

perspektiv trekkes det også frem at man som leder 

har behov for at de ansatte er på arbeidsplassen, 

og ikke sitter for mye på hjemmekontor. 
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3.3 Det ideelle kontoret 

I begge spørreundersøkelsene, ble respondentene 

spurt om hvilke rom og arealer de har redusert eller 

økt behov for sammenlignet med dagens 

kontorlokaler. De ble bedt om å angi om behovet er 

økt, redusert eller uendret for 14 forskjellige 

romtyper, inkludert møterom fra lite til stort, 

lesesal/stillerom, sosiale soner, telefonbokser og 

cellekontor.  

Resultatene tyder på at alle respondenter, 

leietakere og medarbeidere, mener at det i størst 

grad ikke er endret behov (jf. figur 3.9, figur 3.10 og 

figur 3.11).  

Leietakerne oppgir også i mindre grad at det er økt 

for de ulike romtypene, behov sammenlignet med 

medarbeiderne. 

Små møterom for to til fire personer og en-

/tomannsrom for videomøter ser ut til å være noe 

medarbeiderne i stor grad ser økt behov for. Blant 

ledere peker små møterom seg ut som den 

romtypen det til noe grad er økt behov for.  

Når det gjelder sosiale soner, virker leietakere og 

medarbeidere, uavhengig av rolle i virksomheten, å 

være relativt samstemte: Rundt en tredjedel mener 

at det er økt behov, og resten mener i hovedsak at 

det ikke er endret behov. 

 

Figur 3.9 Respondentenes svar på spørsmål om hvilke rom og arealer de har redusert eller økt behov for 

i et ideelt kontor sammenlignet med dagens kontorlokale. 

 

Note: Medarbeider har ikke personalansvar. Leietaker er fra leietakerundersøkelsen, N=190, øvrige er fra medarbeiderundersøkelsen, gruppert etter 

oppgitt rolle i virksomheten, for alle rollene er N=663. 

Kilde: SØA 
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Figur 3.10 Respondentenes svar på spørsmål om hvilke rom og arealer de har redusert eller økt behov for 

i et ideelt kontor sammenlignet med dagens kontorlokale. 

 

Note: Medarbeider har ikke personalansvar. Leietaker er fra leietakerundersøkelsen, N=190, øvrige er fra medarbeiderundersøkelsen, gruppert etter 

oppgitt rolle i virksomheten, for alle rollene er N=663.  Kilde: SØA 

 

Figur 3.11 Respondentenes svar på spørsmål om hvilke rom og arealer de har redusert eller økt behov for 

i et ideelt kontor sammenlignet med dagens kontorlokale. 

 

Note: Medarbeider har ikke personalansvar. Leietaker er fra leietakerundersøkelsen, N=190, øvrige er fra medarbeiderundersøkelsen, gruppert etter 

oppgitt rolle i virksomheten, for alle rollene er N=663.  Kilde: SØA 
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3.3.1 Hva ønsker medarbeiderne 

I medarbeiderundersøkelsen, fikk respondentene til 

slutt muligheten til å gi tilbakemeldinger i et 

fritekstfelt. Videre følger en gjennomgang av 

funnene fra fritekstsvarene som utdyper 

medarbeidernes ønsker og behov for kontoret. 

Åpne landskap vs. cellekontor 

Det var 10 stykk som nevnte landskap og/eller 

cellekontor i svaret. Alle uten unntak var svært 

negative til landskap og de aller fleste ønsket seg 

cellekontor. Følgende utsagn fra spørre-

undersøkelsen til medarbeidere kan illustrere synet 

på åpne landskap blant arbeidstakerne: 

• Behov for å unngå kontorlandskap som 

arbeidsplass når vi ikke har hjemmekontor. 

Tegn tyder på at det også i fortsettelsen vil bli 

mye mer Teamsmøter og telefoner enn 

tidligere. Da blir det mye flying på jakt etter 

enerom, dersom en sitter i kontorlandskap.  

• Kontorlandskap fører til mye flying for ikke å 

forstyrre andre i landskapet med telefoner og 

Teamsmøter som kolleger ikke skulle delta på. 

• Kontorlandskap og digital samhandling (Skype, 

Teams, Zoom etc.) fungerer ikke  

sammen.  

• Cellekontor er bra for konsentrasjon og helse 

og derfor også bra for kvalitet og effektivitet. 

Alternativt kan en dele cellekontor med andre 

gitt at en kan ha hjemmekontor "om hver 

andre" 

• Cellekontor er mye bedre for konsentrasjon og 

effektivitet. Har sittet i åpent kontorlandskap og 

der var det mye støy, dårlig konsentrasjon, lite 

effektivitet og forstyrrelser av drop-in personell. 

• Det er synd at cellekontoret har omtrent 

forsvunnet, på bekostning av arbeidstaker 

• Jeg får mer med meg på cellekontor da døra 

svært ofte er åpen i motsetning til å ha musikk 

på øret (mange i landskapet har på seg aktiv 

støydemping). 

• Åpne kontorlandskap er svært lite fleksible, kan 

bare brukes til stillearbeid ved skjerm. 

Cellekontor er svært fleksible, kan brukes til 

konsentrasjonsarbeid, tomannsmøter/samtaler, 

telefonsamtaler, videomøter, øve på foredrag, 

og svært smittevernvennlig i motsetning til 

åpne landskap. 
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Det er også et par som stiller spørsmål ved 

mulige kostnadsbesparelser ved åpne 

landskap, og som viser til forskning om at 

kostnaden ved redusert effektivitet langt på vei 

veier opp for besparelsen i arealkostnader:  

Aktivitetsbaserte kontor kan gi 30 prosent 

tap i effektivitet skriver overlege Jan 

Vilhelm Bakke og førsteamanuensis Knut 

Inge Fostervold i en kronikk 22.mai 2018. 

«For kontorvirksomheter utgjør de ansatte 

ofte ca. 90 % og bygget ca. 10% av års-

kostnadene. 30% reduksjon av byggets 

bruttoareal kan da utgjøre ca. 3% av 

årskostnadene. Bergen kommune opp-

lyser at de ved å redusere arealnormen 

fra 32,5 kvadratmeter per ansatt til 23 

kvadratmeter sparer 19 000 kr per ansatt. 

Det utgjør 3% av årskostnadene ved ca. 

kr 630 000 i personalrelaterte kostnader 

per ansatt. Mer enn 3% fall i produktivitet 

gir da nettotap for virksomheten.  

Min påstand er at åpent landskap koster 

arbeidsgiver MYE mer enn det lille de kan 

spare på arealleie. Med gjennomsnittspris 

pr kontorplass er 50k/året 

(https://union.no/analyse/fagartikler/ 

hva-koster-en-kontorplass), vil en 

reduksjon på 50% utgjøre 25k/året. 

Dersom dette medfører en redusert 

effektivitet på 10% vil det fort blir 70-100 

k/året. 

Kilde: spørreundersøkelse til medarbeidere 

Ønsker for fremtiden 

Et lite cellekontor med mye glassvegger, 

skyvedør og god lufting ville nok vært noe 

mange ville satt pris på. Med stor og stort sett 

åpen dør, men som er lett å lukke ved behov. 

Kilde: spørreundersøkelse til medarbeidere 

 

Noen har brukt anledningen til å komme med kom-

mentarer til å si hva de ønsker av arbeidsplassen 

fremover. Momenter som trekkes frem er: 

• Tilgang til flere bookbare rom for innspilling av 

podcasts, videoopptak, strømming av  

webinarer etc. 

• Cellekontor på arbeidsplasser som krever høy 

konsentrasjon. 

• Digitale møter vil kreve egne bookbare rom  

eller mindre cellekontor 

• Større behov for kreative soner hvor en kan 

samhandle med utstyr som touchskjermer og 

VR/AR systemer. 

3.3.2 Andre tilbakemeldinger 

Sist i undersøkelsen var det et åpent spørsmål hvor 

det var mulig å komme med tilbakemeldinger på 

undersøkelsen. De fleste av disse var enten knyttet 

til muligheten for å besvare undersøkelsen eller 

behov for å gjenta undersøkelsen over tid.  

Det blir også pekt på at det er en ny del av 

eiendomsbransjen som vokser og som i fremtiden 

kanskje vil utgjøre en stor del av en bedrifts 

fotavtrykk og det er bruk av fleksible 

kontorløsninger i et kontorfellesskap/coworking. 

Diskusjonen om kontor eller hjemmekontor kan 

derfor oppfattes som for snever i forhold til flere av 

dagens arbeidstager som har teknologi tilgjengelig 

og som kan jobbe fra stort sett hvor som helst. 

 

 

 

https://union.no/analyse/fagartikler/hva-koster-en-kontorplass
https://union.no/analyse/fagartikler/hva-koster-en-kontorplass
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Funnene fra de to undersøkelsene viser at  

pandemien har påvirket kontorarbeideren, som 

fra tidligere enten ikke hadde hjemmekontor i det 

hele tatt, eller hadde hjemmekontor inntil en  

arbeidsdag i uken, til at rundt halvparten har 

hjemmekontor alle dager i uken. 

Hjemmekontoret har tjent noen, og opplevdes 

som en ulempe for andre. For eksempel oppgir 

20 til 30 prosent av respondentene i begge  

undersøkelsene at effektiviteten har blitt lavere 

som følge av økt bruk av hjemmekontor under 

pandemien, mens 30 til 40 prosent svarer at  

effektiviteten har gått opp.  

Rundt 80 prosent av kontormedarbeiderne oppgir 

at de ønsker å ha hjemmekontor en eller flere  

dager i uken også etter pandemien. Leietakerne 

forventer også en økt bruk av hjemmekontor etter 

pandemien. Hjemmekontor ser dermed ut til å ha 

kommet for å bli. 

Blant leietakerne, er det noen som ser behov for 

justeringer av kontoret, og for noen skyldes dette 

erfaringer fra pandemien. Samtidig peker 

resultatene overordnet mot at det på de fleste 

kontorer ikke er behov for justeringer, og de 

justeringene leietakerne eller medarbeiderne ser 

behov for, er i all hovedsak små relativt til 

kontoret de har i dag.  

Resultatene tyder altså ikke på at kontoret vil se 

dramatisk annerledes ut med det første.  

Undersøkelsene og denne rapporten er 

gjennomført under pandemien, og med svært 

strenge smittevernstiltak i samfunnet. En del av 

oss har i skrivende stund hatt hjemmekontor 

sammenhengende i over ett år. Det er svært 

mulig at ønsker og behov for fremtidens kontor vil 

se annerledes ut etter hvert som samfunnet 

normaliseres og vi begynner å kunne være fysisk 

på kontoret igjen.  

Den høye andelen som svarer at det ikke er  

behov for endringer i mange av spørsmålene kan 

muligens spores tilbake til nettopp den store  

usikkerheten som råder nå, spesielt blant 

leietakerne som ikke har møtt kontormedar-

beiderne på så mye som et drøyt år. 

 

4 Konklusjoner 



 

 

 

 

32 Endringer i kontormarkedet etter koronapandemien | samfunnsokonomisk-analyse.no 

1. Undersøkelse til leietakere 

Denne undersøkelsen er til deg som kontraktsansvarlig for leieavtalen i din bedrift. Vi ønsker å vite hvilke vurderinger dere gjør 
når det kommer til utforming av deres kontorlokaler. Undersøkelsen tar normalt 3-5 minutter. 

 

2. Hvor mange kontormedarbeidere er tilknyttet din arbeidsplass (dvs. kontoret du sitter på)? (Oppgi kun ett svar  

Færre enn 10 54     

10-19 44     

20-49 48     

50-99 16     

100-199 9     

200 eller flere 19     

 

3. I hvilken kommune er kontoret lokalisert? 

 

 

4. Er virksomheten:  (Oppgi kun ett svar)  

Statlig 17   

Kommunal 11   

Privat 158   

Annet - spesifiser eventuelt 

Vedlegg I: Leietakerundersøkelsen 



 

  

5. Hvilken bransje tilhører virksomheten?  

Jordbruk, skogbruk og fiske 4  

Bergverksdrift og utvinning 1  

Industri 3  

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 3  

Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1  

Bygge- og anleggsvirksomhet 24  

Varehandel, reparasjon av motorvogner 16  

Transport og lagring 1  

Overnattings- og serveringsvirksomhet 0  

Informasjon og kommunikasjon 15  

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 9  

Omsetning og drift av fast eiendom 12  

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 23  

Forretningsmessig tjenesteyting 19  

Offentlig administrasjon og forsvar 9  

Undervisning 7  

Helse- og sosialtjenester 13  

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 8  

Annen tjenesteyting 17  

Lønnet arbeid i private husholdninger 0  

Internasjonale organisasjoner og organer 2  

Annet 3  

Annet (vennligst spesifiser) 

 

6. Har du innvirkning på valg av kontorløsning for virksomheten? (Oppgi kun ett svar)  

Ja, sitter i bedriftens ledergruppe 108  

Ja, kan påvirke, men ikke beslutte 68  

Nei 14  

 

7. Hva er dagens arbeidsplasskonsept (før pandemien)? (Oppgi kun ett svar)  

Faste plasser, med overvekt av cellekontorer 
(enkeltperson) 

72  

Faste plasser, med overvekt av teamkontorer (to personer 
eller flere) 

20  

Faste plasser, med overvekt av åpent landskap 64  

Primært faste plasser, mindretall fleksible (ikke faste) 
plasser 

16  

Primært fleksible (ikke faste) plasser 18  
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8. Hvilket arbeidsplasskonsept anser dere som gunstig ved neste flytting/reforhandling?  (Oppgi kun ett svar)  

Faste plasser, med overvekt av cellekontorer (enkelt- 
person) 

60  

Faste plasser, med overvekt av teamkontorer (to personer 
eller flere) 

26  

Faste plasser, med overvekt av åpent landskap 46  

Primært faste plasser, mindretall fleksible (ikke faste)  
plasser 

31  

Primært fleksible (ikke faste) plasser 27  

 
  
9. Neste gang dere skal inngå leiekontrakt (flytte/reforhandle), hvordan antar du at arealbehovet har endret seg per  

ansatt? (Oppgi kun ett svar) 

Behov for mindre areal per ansatt 58  

Uendret arealbehov per ansatt 119  

Behov for mer areal per ansatt 13  

 

10. Har erfaringer fra pandemien påvirket virksomhetens behov og ønsker for fremtidig kontorkonsept  

og/eller arealbehov per ansatt? (Oppgi kun ett svar)  

Ja, i stor grad 19  

Ja, i noen grad 85  

Nei, dette behovet ser vi uavhengig av pandemien 86  

 

11. Av samlet antall arbeidstimer i ditt kontor, omtrent hvor stort var/er omfanget av hjemmekontorløsninger?  

(Kryss kun av ett alternativ per periode) (Oppgi kun ett svar pr. spørsmål) 

 

0, dvs. at vi 
ikke bruker 

eller vil bruke 
hjemme- 
kontor 

løsninger 

1-20 prosent 
(opp til 1 dag 
per uke per 

ansatt i snitt) 

21-40 prosent 
(opp til  

2 dager per 
uke per  

ansatt i snitt) 

41-60 prosent 
(opp til  

3 dager per 
uke per  

ansatt i snitt) 

61-80 prosent 
(opp til  

4 dager per 
uke per  

ansatt i snitt) 

81-100  
prosent  

(i prinsippet 
hele uken, 

alle ansatte) 

Vet ikke 

Før utbruddet av  
koronapandemien? 

74 95 9 1 0 7 1 

Under den pågående 
pandemien? 

6 19 15 18 53 74 1 

Etter 
koronapandemien er 
over? 

27 53 58 27 4 4 10 

  



 

  

12. Hvordan antar du at bruken av hjemmekontor under pandemien har påvirket effektiviteten til bedriften?  

Uendret 69    

Mindre effektiv 62    

Mer effektiv 35    

Har ikke hatt hjemmekontor 6    

Vet ikke 18    

 

13. Vil endret bruk av hjemmekontor sammenliknet med situasjonen før korona påvirke behovet for kontorarealer? 

(Oppgi kun ett svar) 

Ja, det vil redusere arealbehovet 49  

Nei, det vil ikke ha betydning for arealbehovet 111  

Vet ikke 30  

 

14. Antar du at det vil bli gjort fysiske endringer på arbeidsplassen som følge av lærdommer fra pandemien?  

(Oppgi kun ett svar)  

Nei 139  

Ja (spesifiser gjerne)   
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15. Hvis dere skulle flyttet inn i nye lokaler nå, hva er bedriftens behov for følgende arealer sammenliknet med dagens 

lokaler?  

 Ikke  
relevant 

Sterkt 
redusert 
behov 

Redusert 
behov 

Ingen  
endring 

Økt behov 
Sterkt økt 

behov 
Vet ikke 

Møterom lite (2-4p) - fullt  
utrustet 

20 2 7 107 34 12 8 

Møterom medium (5-10 p) - 
fullt utrustet 

16 1 9 115 30 11 8 

Møterom stort (10 p+) - fullt  
utrustet 

29 1 8 116 20 8 8 

Ene-/tomannsrom for video-
møter 

25 1 5 75 57 19 8 

Rom for konsentrasjons- 
oppgaver (1-2 p) 

37 2 5 89 39 9 9 

Stillesoner 32 3 8 99 33 7 8 

Prosjektrom/-soner  
(samarbeidskontor som kan 
bookes over nødvendig tid for 
prosjektmedarbeiderne) 

32 1 2 91 42 10 12 

Sosiale soner 15 2 6 121 30 8 8 

Fleksible møterom (møterom 
som kan deles opp etter  
behov) 

37 0 5 97 35 7 9 

Telefonbokser (lydtette, 
minirom for telefonsamtaler, 
digitale møter, o.a.) 

47 1 5 89 31 8 9 

Arealer for spontan 
samhandling 

35 1 2 109 25 5 13 

Møterom for spontane møter 
(ikke bookbar) 

32 2 4 108 27 4 13 

Drop in-soner (åpne 
korttidsarbeidsplasser for 
ansatte og gjester) 

36 0 6 90 42 7 9 

Cellekontor 25 7 19 103 24 5 7 

  



 

  

16. Antar du at det blir endringer i følgende forhold som følge av pandemien? (Oppgi kun ett svar pr. spørsmål) 

 Flere/økning Uendret Færre/redusert Ikke relevant Vet ikke 

Fysiske møter med eksterne gjester 2 50 129 3 6 

Arbeidsreiser i arbeidstiden 2 36 144 2 6 

Bruk av innleide konsulenter og 
eksterne samarbeidspartnere med 
kontorplass hos oss 

0 82 35 54 19 

 

17. Hvordan vil disse endringene påvirke behovet for kontorarealer på din arbeidsplass?  

(Oppgi kun ett svar pr. spørsmål) 

 Økt behov for 
areal 

Uendret behov 
for areal 

Redusert behov 
for areal 

Ikke relevant Vet ikke 

Fysiske møter med eksterne gjester 7 106 35 7 3 

Antall arbeidsreiser i arbeidstiden 5 98 35 13 7 

Bruk av innleide konsulenter og 
eksterne samarbeidspartnere med 
kontorplass hos oss  

1 86 23 37 11 

 

18. Ser du andre grunner som vil medføre behov for endret kontorløsning eller arealbehov i virksomheten? 

(Oppgi kun ett svar pr. spørsmål) 

 
Dette gir økt 

arealbehov hos 
oss 

Dette påvirker 
ikke 

arealbehovet 

Dette gir 
redusert 

arealbehov 
Ikke relevant Vet ikke 

Digitalisering - de ansatte kan jobbe 
fra hvor som helst, mer digitale møter 
og samhandling 

6 80 74 18 12 

Klima og bærekraft - med fokus på 
effektiv arealbruk 

3 94 52 21 20 

Kostnadsfokus 3 75 71 18 23 

Tilrettelegging for smittevern (større 
avstand, håndhygiene o.a.) 

33 110 8 19 20 

Annet 

 

19. Har du tilbakemeldinger eller kommentarer til undersøkelsen?  
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1. Undersøkelse til medarbeidere 

Hvilke tanker og meninger har du gjort deg om din arbeidsplass som kontormedarbeider det siste året? Dine erfaringer er viktige 
når man nå skal se på utforming av morgendagens kontorlokaler. Undersøkelsen tar normalt 5-7 minutter 

 

2. Hvor mange kontormedarbeidere er tilknyttet din arbeidsplass (dvs. kontoret du sitter på)? (Oppgi kun ett svar) 

30 år eller yngre 55  

31-45 år 281  

46-60 år 277  

61 år eller eldre 50  

 

3. Hvilke av følgende alternativer beskriver best din rolle i virksomheten? (Oppgi kun ett svar) 

Leder 110  

Mellomleder 147  

Medarbeider uten personalansvar 406  

 

4. Hvor lenge har du jobbet på din nåværende arbeidsplass? (Oppgi kun ett svar) 

Nyansatt i 2020/21 116  

2–5 år 255  

6–10 år 138  

11 år eller mer 154  

 

5. Hvor mange kontormedarbeidere er tilknyttet din arbeidsplass (dvs. kontoret du sitter på)? (Oppgi kun ett svar) 

Færre enn 10 94     

10-19 129     

20-49 149     

50-99 61     

100-199 131     

200 eller flere 99     

 

6. I hvilken kommune er kontoret lokalisert? 

 
 
  

  

Vedlegg II: Medarbeiderundersøkelsen 



 

  

7. Er virksomheten:  (Oppgi kun ett svar) 

Statlig 83   

Kommunal 48   

Privat 532   

Annet - spesifiser eventuelt 

 

8. Hvilken bransje tilhører virksomheten?  (Oppgi kun ett svar) 

Jordbruk, skogbruk og fiske 4  

Bergverksdrift og utvinning 0  

Industri 4  

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5  

Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 0  

Bygge- og anleggsvirksomhet 34  

Varehandel, reparasjon av motorvogner 5  

Transport og lagring 4  

Overnattings- og serveringsvirksomhet 1  

Informasjon og kommunikasjon 8  

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 9  

Omsetning og drift av fast eiendom 2  

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 18  

Forretningsmessig tjenesteyting 18  

Offentlig administrasjon og forsvar 42  

Undervisning 1  

Helse- og sosialtjenester 7  

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 7  

Annen tjenesteyting 478  

Lønnet arbeid i private husholdninger 0  

Internasjonale organisasjoner og organer 1  

Annet 15  

Annet (vennligst spesifiser) 

 

9. Navn på bedriften (frivillig)  
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10. Hva slags arbeidsplass har du i dag (før pandemien)? (Oppgi kun ett svar) 

Fast plass, cellekontor 170  

Fast plass, teamkontor 61  

Fast plass, landskap 314  

Fleksibel plass (free seating)  118  

   

11. Hvor stor andel av en gjennomsnittsuke hhv. har du hatt, har nå og ønsker du å ha hjemmekontor? 
(Oppgi kun ett svar) 

 

0 (bruker 
ikke 

hjemme- 
kontor) 

1-20 prosent 
(opp til 1 

dag) 

21-40 
prosent (opp 
til 2 dager) 

41-60 
prosent (opp 
til 3 dager) 

61-80 
prosent (opp 
til 4 dager)  

81-100 
prosent (opp 
til 5 dager) 

Ikke relevant 

Før utbruddet av 
koronapandemien? 

414 181 29 4 4 27 4 

Under den pågående 
pandemien? 

33 40 28 47 90 421 4 

Etter korona-
pandemien er over? 

89 153 202 143 37 37 2 

 

12. Hvordan har din arbeidssituasjon endret seg med økt bruk av hjemmekontor? 
(Ikke til nyansatte)   (Oppgi kun ett svar) 

 Mye dårligere Noe dårligere Uendret Noe bedre Mye bedre 
Vet ikke/ 
Ikke relevant 

Din egen effektivitet 16 135 154 121 102 19 

Din evne til å konsentrere deg 
om arbeidsoppgavene 

12 110 152 119 137 17 

Kvaliteten på ditt arbeid 3 64 294 97 67 22 

Din faglige utvikling 46 218 195 46 21 21 

Omfang av tilbakemeldinger 
og veiledning fra kollegaer 

94 256 146 27 7 17 

Generell samhandling med 
kollegaer og andre 

128 273 92 23 15 16 

Kreativ og innovativ 
samhandling med kollegaer og 
andre 

165 229 101 26 10 16 

Din opplevelse av 
bedriftstilhørighet 

84 208 210 19 9 17 

Følelsen av å være del av et 
faglig og sosialt fellesskap på 
jobben 

141 259 109 15 6 17 

Ledelsens oppfølging av deg 40 136 286 39 11 35 

  



 

  

13. Hvordan er din arbeidssituasjon på hjemmekontoret sammenlignet med hva du ville ha forventet om du  

satt på kontoret? (Ikke til nyansatte) (Oppgi kun ett svar pr. spørsmål) 

 Ikke relevant 
Mye dårligere 
enn forventet 

Dårligere enn 
forventet 

Som forventet 
Bedre enn  
forventet 

Mye bedre 
enn forventet 

Din egen effektivitet 2 6 20 46 31 11 

Din evne til å konsentrere deg 
om arbeidsoppgavene 

2 7 15 34 40 18 

Kvaliteten på ditt arbeid 2 1 7 72 25 9 

Din faglige utvikling 2 17 39 37 16 5 

Omfang av tilbakemeldinger 
og veiledning fra kollegaer 

4 21 41 33 11 6 

Samarbeid med kollegaer  3 17 39 36 16 5 

Kreativt og innovativt arbeid 
med kollegaer  

4 34 37 24 15 2 

Din opplevelse av  
bedriftstilhørighet 

2 21 40 33 19 1 

Følelsen av å være del av et 
faglig og sosialt fellesskap på 
jobben 

3 28 48 27 9 1 

Ledelsens oppfølging av deg 6 5 29 54 20 2 
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14. Hvis du sammenligner et for deg ideelt kontor med dagens kontorlokaler (dvs. normalsituasjon):  

hvilke rom og arealer har du redusert eller økt behov for? (Oppgi kun ett svar pr. spørsmål) 

 Ikke  
relevant 

Sterkt 
redusert 
behov 

Redusert 
behov 

Ingen  
endring 

Økt behov 
Sterkt økt 

behov 
Vet ikke 

Møterom lite (2-4p) - utrustet 
for digitalt arbeid og møte 

24 12 39 266 262 47 13 

Møterom medium (5-10 p) -  
utruset for digitalt arbeid og 
møte  

21 17 52 358 182 21 12 

Møterom stort (10 p+) - 
utrustet for digitalt arbeid og 
møte 

32 37 73 389 103 14 15 

Ene-/tomannsrom for  
videomøter 

39 19 18 200 266 110 11 

Rom for konsentrasjons- 
oppgaver (1-2 p) 

45 23 26 290 200 67 12 

Lesesal/stillerom 84 28 35 351 115 34 16 

Prosjektrom/-soner 
(samarbeidskontor som kan 
bookes over nødvendig tid for 
prosjektmedarbeiderne) 

59 15 18 348 159 33 31 

Sosiale soner 12 4 22 413 146 55 11 

Fleksible møterom (møterom 
som kan deles opp etter 
behov) 

61 14 21 388 121 19 39 

Telefonbokser (lydtette, 
minirom for telefonsamtaler, 
digitale møter, o.a.) 

64 15 21 269 219 58 17 

Arealer for spontan 
samhandling 

46 9 14 377 170 25 22 

Møterom for spontane møter 
(ikke bookbar) 

46 10 13 348 199 31 16 

Drop in-soner (åpne 
korttidsarbeidsplasser for 
ansatte og gjester) 

64 20 16 356 146 28 33 

Cellekontor 60 45 52 323 88 74 21 

 

19. Har du kommentarer eller tilbakemeldinger til undersøkelsen? Bruk gjerne tekstboksen under 
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