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BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Per Christian Opsahl 

Generalsekretær

Arkitektenes fagforening

Innledning Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor Kommentarer    

Det er behov for mer kunnskap om arbeidsmønster og hvordan ulike typer arbeidsplasser. 

Nå er vi en situasjon hvor hybridkontor er aktuelt for mange av våre medlemmer. 

Selv om pandemien nok overstyrer deler av arbeidshverdagen, vil undersøkelsen over tid kartlegge 

situasjonen enten det jobbes hjemme, på kontoret, hybrid eller andre steder.  

Formålet med undersøkelsen er å involvere medlemmer og tillitsvalgte, å studere kortsiktige og 

langsiktige effekter av arbeidsmønster og ulike typer arbeidsplasser. 

Resultatene skal brukes til å bedre å forstå hvordan vi jobber i ulke jobbsituasjoner, enten det er på 

kontoret, på hjemmekontoret, på reise eller på annen måte. Hvor arbeider vi godt, har vi gode nok 

hjemmekontorer, når er vi mindre effektive og hvilke forstyrrelser og tidstyver går utover 

produktiviteten? Disse og andre spørsmål vil undersøkelsen kunne gi svar på. 

Arkitektenes fagforbund har gitt Company Pulse oppgaven med å kartlegge arbeidsplasser blant våre 

medlemmer. Dette er den andre undersøkelsen.
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Company Pulse Index™
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Company Pulse kartlegger arbeidsmønster. Det vil si brukernes arbeidssteder, tidsbruk og tidstyver, 

digitale arbeidsformer og hvordan kontorene fungerer. Resultatene gir grunnlag for å skape gode og 

produktive arbeidsplasser.

Spørreskjema, datainnsamling, analyse og rapporter er basert på forskning og bruk av anerkjent statistisk 

metode. Undersøkelsen kartlegger i hovedsak objektive forhold, samt subjektive forhold om opplevelser 

på arbeidsplassen. 

Det spørres om reelle arbeidsdager fremfor typiske, fordi det er lettere å huske. Dersom respondentene  

ble spurt om å rapportere typiske dager ville resultatene på aggregert nivå (totalen) bli atypisk, altså feil.

Resultater presenteres i median, som ligger nært gjennomsnitt. Median gir muligheter for å studere 

forskjeller blant deltakerne i undersøkelsen. Det presenteres enkelte sammenligninger med benchmark. 

Undersøkelsen kartlegger dagens situasjon og brukes til utvikling og sammenligning, fordi det er bedre å 

vite enn å tro! 

Innledning Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor       Kommentarer    
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Utvalg og svarprosent: 
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Innledning Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor Kommentarer    

Svarprosent:  18 % Antall: 754

Periode for datainnsamling: 20.10 – 05.11.21 (16 dager) 

148%

ONE OFFICE OR HYBRID OFFICE  
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Kommentarer om skjevfordeling i utvalget
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Innledning Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor Kommentarer    

Utvalg i undersøkelsen AFAG medlemsregister

Kjønn 

Kvinne 68 %   63 %

Mann 32 % 37 %

Alder 

Under 30 år 6  % 12 %

30 - 44 år 51 % 53 %

45 - 54 år 23 % 20 %

55 - 64 år 17  % 12  %

65 år eller eldre 3  % 3 %

Sektor

Privat sektor 69 % 66 %

Selvstendig næringsdr. 5 % 7 %

Kommunal sektor 19 % 14 %

Statlig sektor 6 % 3 %

Tillitsvalgt 1 % 7 %

Utvalget i denne undersøkelsen er alle yrkesaktive medlemmer. Når et utvalg skal beskrives er det 

likevel nyttig å vite om hvilke skjevheter som finnes. Med denne bakgrunn kan man reflektere over 

om det er grunn til å tro at de som ikke svarte skiller seg vesentlig ut fra de som svarte. 
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Sammendrag
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• Rapportert arbeidstid er 8 timer på virkedager og 8 timer 15 minutter inkludert arbeid på kveld og 

helg. Arbeidstiden er omtrent lik enten man jobber hjemme, på kontor, eller hybrid. 

• Beste og mest produktive hybride arbeidsplass er en kombinasjon av små kontorlandskap og 

hjemmekontor. Det er marginalt mer produktivt å jobbe ett sted enn å jobbe flere steder (hybrid).

• Dårligst resultat for cellekontor og store åpne kontorlandskap. Dette gjelder både i privat og 

offentlig sektor. 

• Arkitekter skårer høyest i små åpne kontorlandskap og hjemmekontor. Interiørarkitekter skårer 

høyst i små åpne kontorlandskap. Landskapsarkitekter skårer høyest på kontoret, hhv. i cellekontor 

og små åpne kontorlandskap.

• Største tidstyver avbrytelser, støy og brukeropplevde dataproblemer. Marginalt mindre avbrytelser 

på hjemmekontor enn på kontor.

• Halvparten svarte at de var à jour med arbeidsoppgaver. Disse hadde mindre tidstyver, jobbet 

mindre og brukte mindre tid på møter, enn de som svarte at de var «på etterskudd».

• Best resultater i privat sektor. 

Innledning       Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Kontor       Kommentarer    
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Sammendrag nøkkeltall 
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• Company Profile Index = 0,52  Benchmark = 0,54

• Produktivitetsindeks = 0,47 (ny)

• Privat sektor: Company Profile Index = 0,54.  Offentlig sektor: Company Profile Index = 0,46

• Jobbet 8 timer på virkedager og 8 timer og 15 minutter inkludert kveld og helg. 

• 3 timer og 30 minutter av arbeidstiden ble brukt på hjemmekontor. 

• 2 timer ble brukt på møter per dag. 1 timer og 15 minutter per møte.

• 64 % av møtene var digitale. Digitale møter er 15 minutter kortere enn ordinære møter.  

• Ni av ti møter ble vurdert som effektive. Det er ingen forskjell på digitale og ordinære møter.

• Største tidstyver er avbrytelser, støy og brukeropplevde dataproblemer. 

• Største kilde til avbrytelser er fra kolleger i lokalene og epost. Største kilde til støy på arbeidsplassen er høy 

prat og annen støy fra kolleger. 17 % svarte at de tapte 30 minutter på dataproblemer. 

• 51 % svarte at de var à jour i arbeidsdagen. Disse rapporterte om mindre tidstyver, jobbet 15 minutter mindre 

og brukte 30 minutter mindre tid på møter per dag, enn de som svarte at de var «på etterskudd».

• Best resultater for hjemmekontor og små åpne kontorlandskap. 

• 46 % jobbet på hybridkontor. Marginalt mer produktivt å jobbe ett sted enn å jobbe flere steder.

• 22 % / 169 personer har gitt kommentarer. Et utvalg er med i denne rapporten, fordelt på sektor.   

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor Kommentarer    
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Company Profile Index - hovedskåre = 0,52

Company Profile Index = 0,52  skravert felt

Toppskåre = 1   rød diamant

Benchmark = 0,54

Productivity index = 0,47

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor       Kommentarer    

Skåre for 

arbeidsmiljø

0,84 

Skåre fordeling av 

arbeidstid

0,80

Skåre for àjour

0,51

Skåre for arbeidstid 

0,34

The Productivity Index is based on the proportion being On 

schedule over median working time (given in minutes). This 

ratio is then weighted by a normal working time = 450 

minutes. The formula is this: Productivity Index = (Proportion 

On schedule/Median working time)*450. If everybody were 

On schedule within normal working time the Productivity 

Index = (1/450)*450 = 1.

The red lined figure indicates the optimal values for each

dimension. The blue figure gives the company profile. The

Company Profile Index gives the relationship between the

company profile and the optimal values. Typical Company

Profile values will be between 0, 25 and 0, 75. Values above

0, 6 are high and below 0, 4 are low.
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Arbeidsplassen
Reiser

Hjemme

Møter

Arbeidsmønster i tidsrommet kl. 06.00 til kl.18.00 på virkedager 

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor       Kommentarer    

Andre steder
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Jobbet 8 timer på virkedager og 8 timer og 30 minutter inkl. kveld og helg. 

20 % har jobbet 2 timer på kvelden. 22 % jobbet 2 timer og 30 min i helgen. 

3 timer 30 minutter av arbeidstiden ble brukt på hjemmekontor.

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor       Kommentarer    

Antall i prosent som har jobbet i ulike perioder Arbeidstid på virkedager, kveld, helg, natt og total tid

Helg

Natt

Kveld

Virkedager
Virkedager 6-18

Kveld

Natt

Helg

Total tid

Timer

8 t 30 min

2 t 30 min

1 t 30 min

2 timer 8 timer
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2 timer ble brukt på møter per virkedag. 

1 timer og 15 minutter per møte. Fire deltakere i møtene.

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor Kommentarer    

Antall deltakere Møtenes lengde Total møtetid per dag
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Ni av ti møter ble vurdert som effektive eller svært effektive.

64 % av møtene var digitale. 

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor Kommentarer    
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Største tidstyver er avbrytelser, støy og opplevde dataproblemer. 

17 % tapte 30 minutter på dataproblemer.

TIDSTYVER

Brukeropplevde 

dataproblemer

Rot i lokalene

Avbrytelser 

Støy 

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor Kommentarer    

Hva er avbrytelsene? 

Kolleger

Telefoner

Epost

SMS/MMS

Andre
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Delt kontor, åpne kontorlandskap 

og aktivitetsbasert landskap
Hjemmekontor

TIDSTYVER

Brukeropplevde 

dataproblemer

Rot i lokalene

Brukeropplevde 

dataproblemer

Rot i lokalene

Avbrytelser
Avbrytelser 

Støy Støy 

TIDSTYVER

Cellekontor

Brukeropplevde 

dataproblemer

Rot i lokalene Rot i lokalene

Avbrytelser 

Støy 

TIDSTYVER

Tidstyver på hjemmekontor og kontor.

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor   Kommentarer    
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Hovedskåre = 0,47 

Produktivitetsindeks: 0,37

Skåre for arbeidsmiljø: 0,91

Jobbet 8 timer per virkedag. 8 timer og 15 min. inkl. kveld og helg

41 % svarte at de er àjour med arbeidsoppgaver

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Kontor  Kommentarer    

Hovedskåre = 0,55  

Produktivitetsindeks: 0,52

Skåre for arbeidsmiljø: 0,83

Jobbet 8 timer per virkedag. 8 timer og 15 min inkl. kveld og helg

57 % svarte at de er àjour med arbeidsoppgaver

Hovedskåre = 0,52  

Produktivitetsindeks: 0,46

Skåre for arbeidsmiljø: 0,88

Jobbet 8 timer per virkedag. 8 timer og 15 min. inkl. kveld og helg

51 % svarte at de er àjour med arbeidsoppgaver

Best resultater for hjemmekontor og små åpne kontorlandskap
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Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Kontor  Kommentarer    

Hovedskåre = 0,51  

Produktivitetsindeks: 0,45

Skåre for arbeidsmiljø: 0,81

Jobbet 8 timer per virkedag og 8 timer og 18 min inkl. kveld og helg

50 % svarte at de er àjour med arbeidsoppgaver

Dårligst resultater i cellekontor og dernest store åpne kontorlandskap 
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Hovedskåre = 0,47 

Produktivitetsindeks: 0,37

Skåre for arbeidsmiljø: 0,91

Jobbet 8 timer per virkedag. 8 timer og 15 min. inkl. kveld og helg

41 % svarte at de er àjour med arbeidsoppgaver
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C
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r Hovedskåre = 0,52 

Produktivitetsindeks: 0,41

Skåre for arbeidsmiljø: 0,92

Jobbet 8 timer per virkedag og 8 timer inkl. kveld og helg

44 % svarte at de er àjour med arbeidsoppgaver

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Kontor  Kommentarer    

Hovedskåre = 0,51  

Produktivitetsindeks: 0,50

Skåre for arbeidsmiljø: 0,84

Jobbet 7 timer og 45 min per virkedag og 7 timer og 45 min inkl. kveld og helg

52 % svarte at de er àjour med arbeidsoppgaver

Hovedskåre = 0,44  

Produktivitetsindeks: 0,36

Skåre for arbeidsmiljø: 0,88

Jobbet 7 timer og 45 min. per virkedag 8 timer og 15 min. inkl. kveld og helg

38 % svarte at de er àjour med arbeidsoppgaver

Landskapsarkitekter skårer høyest på kontoret
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Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Ajour eller på etterskudd?  Kommentarer    

AJOUR 51 %

Company profile hovedskåre = 0,84

Produktivitetsindeks = 0,91

PÅ ETTERSKUDD 49 % 

Company profile hovedskåre = 0,20

Produktivitetsindeks = 0

51 % svarte at de var à jour med arbeidsoppgaver. Disse rapporterte om 

mindre tidstyver, jobbet 15 minutter mindre og brukte 30 minutter tid på 

møter per dag, enn de som svarte at de var på etterskudd.
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Company Profile Index – best resultater for privat sektor 

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor       Kommentarer    

Privat

Company profile = 0,54   

Produktivitetsindeks = 0,50

Offentlig 

Company profile = 0,46   

Produktivitetsindeks = 0,36
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Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor       Kommentarer    

Privat Offentlig 

Arbeidsmønster i tidsrommet kl. 06.00 til kl.18.00 på virkedager 

Møter
Møter

Arbeidsplassen Arbeidsplassen

Hjemme Hjemme

ReiseReise

Andre stederAndre steder
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Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver Kontor       Kommentarer    

Privat

Offentlig

Privat og offentlig jobber omtrent likt på virkedager, kveld og helg
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Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Ajour eller på etterskudd       Kommentarer (1)

1. Anser arbeid på kontoret som mer effektivt enn hjemmekontor. Det gir mer struktur i hverdagen, 

lettere samarbeid med kollegaer og skaper mer trivsel.

2. Ønsker større grad av fleksibilitet i arbeidssted enn arbeidsgiver åpner for i dag.

3. Alle har fått beskjed om å vende tilbake til kontoret på min arbeidsplass. Det er vanskelig og gjør 

arbeidshverdagen lite fleksibel. Jeg misliker det sterkt, og var godt fornøyd med å kunne jobbe deler av uken 

hjemme. God for både psyken og effektiviteten.

4. Lite åpenhet for bruk av hjemmekontor der jeg jobber, hjemmekontor baserer seg på bruk av privat pc-

utstyr. For få stille- og møterom til teams-møter fører til et mer støyende kontorfellesskap enn før.

5. Jeg har ikke muligheten til å jobbe hjemmefra lenger siden vi jobber på stasjonære maskiner og de er altfor 

tunge til å bære hjem og tilbake. Det hadde vært veldig fint hvis man hadde muligheten til å velge basert på 

arbeidsoppgavene, siden det er mye støy og uro i åpen kontorlandskap.

6. Prøver om en fordeling av 3 dager på kontoret og 2 hjemme funker.

7. Har lyst til å kontinuere å jobbe hjemmefra 2-3dager i uka. Veldig vanskelig med konsentrasjonsarbeid i 

kontorlandskapet.

8. Arbeider hjemmefra 2 - 3 dager i uken tilpasser etter behov for meg og i forhold til behov for å utføre 

jobben. Møtes på kontoret minst to dager i uken for å opprettholde kontakt følge med på hva om skjer. Få 

gode diskusjoner ansikt til ansikt - for å få en fellesengasjement og - problemløsning i prosjektene.

9. Vi har noe som kalles aktivitetsbasert arbeidsplass. Velger plass i etasjen etter hvilke oppgaver vi skal utføre. 

Trenger vi ro kan vi velge stillerom eller cellekontorer.

Kommentarer fra medlemmer – privat sektor (utdrag) 
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Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Ajour eller på etterskudd       Kommentarer (2)

10. The only reason we had home office is becouse of Covid. Now that the restrictions are lifted the

offices are pressuring us to get back to the office, and the general understanding is that we will go back to working

exactly like we did beofre Covid. Offices needs to understand that we are not the same after covid, most people are

struggling with social anxiety and light depression, for whom suddently working with 100 other people after 2 years

of working alone doesn't work out well. Also we need to aknowlege the positive side of working from home and 

being more flexible in general. Having more flexible options on where to work could be project depenedent and 

people dependent.

11. Blanding av kontor og hjemmekontor fungerer greit. Mye jobbing hjemme på kveldstid og helger i perioder med 

mye å gjøre. Er vant med åpent landskap, og vi har alle støydempende hodetelefoner med mikrofon, men mye 

Teamsmøter gjør at vi må lete etter flere stillerom/ møtelokaler for å minimere behovet for å gjennomføre 

Teamsmøtene i det åpne landskapet.

12. Jeg opplever at fordelene av å jobbe i åpent landskap utveier ulempene. Bedre informasjonsflyt og muligheten 

til å bidra i problemløsning er to av disse fordelene. En utfordring er hvordan vi håndterer online-møter i det åpne 

landskapet.

13. Fra september har vi vært mer på kontoret. Jeg merker stor forskjell på overskudd, tretthetsfølelse, hodepine 

mm. På hjemmekontoret har jeg overhodet ikke hatt noen slike plager, mens på kontoret opplever jeg det.

14. Vi har noe som kalles aktivitetsbasert arbeidsplass. Velger plass i etasjen etter hvilke oppgaver vi skal utføre. 

Trenger vi ro kan vi velge stillerom eller cellekontorer.

15. Opplever jeg jobber mye mer effektivt etter jeg fikk cellekontor. Med mer overskudd både på jobb og etter jobb. 

Kommentarer fra medlemmer – privat sektor
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Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Ajour eller på etterskudd       Kommentarer (3)

Kommentarer fra medlemmer – privat sektor

16. Har veldig sjelden hjemmekontor. Eneste tilfeller er enkelte dager da jeg tar et møte hjemmefra helt 

på starten av dagen, for så å reise inn på kontoret for å unngå rushen. Viktig med skille mellom 

arbeidsplass og hjemmet, og å kunne legge igjen arbeidet mentalt og fysisk når man forlater arbeidsplassen og 

drar hjem (hvor man skal hente seg inn igjen). Har mellomlederrolle, så lett å si, men vanskelig å gjennomføre...

17. De dagene jeg reiser til jobben (ikke hjemmekontor) må jeg jobbe en ny bolk på ettermiddagen/tidlig kveld 

for å få jobbet nok timer. Arbeidsdagen føles da selvfølgelig mye lenger, selv om man ikke har jobbet flere timer 

enn ved hjemmekontor. Man får også gjort mye mer (færre avbrytelser) ved hjemmekontor på en dag.

18. Trives helt klart best med å utføre arbeidet mitt på arbeidsplassen. Synes det er fryktelig vanskelig å skille 

mellom arbeid og fritid når jeg av og til jobber hjemmefra.

19. Uforutsigbar arbeidshverdag med smittenivå på skole/bhg gir mye frustrasjoner. Mangel på utstyr på 

kontoret, når skjerm, docking og kontorstol er hentet hjem og hverdagen gjør det vanskelig å forutse hvor man 

kan jobbe dagen etter.

20. Arbeidslivet og tilværelsen generelt har blitt helt fantastisk i løpet av Covid. Da så klart med tanke på at man 

selv velger hvor man vil jobbe og jeg velger å jobbe hjemme og i 2/3 puljer igjennom dagen. Jobb på morgen 

til lunsj. Trening og/eller lang lunsj med noen ærend. Litt jobb igjen. Middag med familien og tid med barn mm. 

Så litt jobbing før kveldstid. Perfekt :-)

21. Aktuell dag hadde jeg sykt barn hjemme, som tok 1,5 timer av arbeidsdagen å følge opp. Mye lettere å 

kombinere syke barn med arbeid etter pandemien, da alt er rigget for effektivt hjemmearbeid. Kunne vært 

interessant om dere logget om man jobbet med andre på prosjekt vs alene opp mot bruken av hjemmekontor.

22. Det burde vært mulig å krysse av for flere grunner til å velge hjemmekontor eller tradisjonelt kontor. 

Inneklima ut lysforhold er bedre på mitt hjemmekontor. Å unngå smitte var ikke et av alternativene man kan 

velge som grunn til hjemmekontor. Det gjelder ikke bare koronasmitte.
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Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Ajour eller på etterskudd       Kommentarer (4)

Kommentarer fra medlemmer – privat sektor

23. Kontoret vårt har free seating og clean desk - men noen trives ikke med dette og har derfor 

faste plasser. Tilstrekkelig arbeidsbelysning og lavfrekvent støy fra ventilasjonsanlegg / maskiner er 

en utfordring for flere på kontoret. Ellers tilfredshet med åpent landskap (det er i 2 plan og romsligt).

24.  Jobber mest på prosjektkontor. Jobber i perioder mye mer enn 8 timer, men dette varierer veldig. Ekstremt 

slitsomt å jobbe i store lokaler med dårlig luft og alt for mange mennesker. For få møterom og stillerom.

25. Forstyrrende med radio og prating i åpent kontorlokale

26. Jeg bor et stykke fra kontoret, så det er veldig deilig å slippe å kaste bort 300 kr og 2 timer daglig på å sitte 

på toget bare for å gjøre det samme som jeg ellers ville gjort, bare en annen plass.

27. Pga. lang reisevei til hovedkontor, disponerer jeg et "Satellittkontor", leier egen kontorlokale, på bygda der jeg 

bor. Heldig med fleksibel arbeidsgiver. Disponerer også plass i kontorlandskap på arbeidsplassen. Bruker teams 

mye, både før og etter Corona, men merker at generell økt kompetanse blant kollegaer og samarbeidspartnere 

ift digital korrespondanse og digitale møter etter corona. Det er bedre muligheter og aksept for digitale møter. 

fungerer bra hvis møtedeltakere er godt kjent fra før, men viktig å holde fysiske møter innimellom.

28. Jobber i åpent landskap. Etter pandemien har bruken av teamsmøterøkt betraktelig. Dette kan være svært 

forstyrrende for ansatte som sitter med arbeidsoppgaver som krever konsentrasjon. Ofte kan 2-3 kolleger sitte i 

teamsmøterpå egen arbeidsplass innenfor en radius på 5m fra egen arbeidsplass.

29. Jobber ca.80% en periode. Normalt 100%. Til tider litt støy i åpent landskap. Kan være konflikt mellom møter 

på teams og arbeidsro for andre. De fleste tar hensyn, enkelte lærer aldri å benytte innestemme og å skru ned 

volumet på telefonen sin. Det skal ikke være nødvendig å dra hjem for å konsenterere seg.

30. Takk for at dere gjør undersøkelser.
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Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Ajour eller på etterskudd       Kommentarer (5)

1. Lite åpenhet for bruk av hjemmekontor der jeg jobber, hjemmekontor baserer seg på bruk av 

privat pc-utstyr. For få stille- og møterom til teamsmøter fører til et mer støyende kontorfellesskap enn før.

2. Jeg har ikke muligheten til å jobbe hjemmefra lenger siden vi jobber på stasjonære maskiner og de er altfor 

tunge til å bære hjem og tilbake. Det hadde vært veldig fint hvis man hadde muligheten til å velge basert på 

arbeidsoppgavene, siden det er mye støy og uro i åpen kontorlandskap.

3. Skulle ønske jeg slapp kontorlandskap. Jeg får arbeidsro på hjemmekontor, men mister nødvendig samarbeid.

4. Min konsentrasjon er best tidlig på dagen, det er fint å kunne utnytte dette på hjemmekontor.

5. Jobber med detaljreguleringer til vanlig. Er ganske rutinert, men blir lett distrahert. Kjeder meg noe mer hjemme 

med mine oppgaver, hyggeligere og større motivasjon for å produsere når jeg jobber med andre. Noe mer 

produksjonstid hjemme enn på jobb grunnet at jeg blir mer forstyrret og avledet til å være sosial med kollegaer.

6. Jobber med detaljreguleringer til vanlig. Er ganske rutinert, men blir lett distrahert. Kjeder meg noe mer hjemme 

med mine oppgaver, hyggeligere og større motivasjon for å produsere når jeg jobber med andre. Noe mer 

produksjonstid hjemme enn på jobb grunnet at jeg blir mer forstyrret og avledet til å være sosial med kollegaer.

7. Det aller største fordelen ved hjemmekontor er spart reisetid som gir mer fritid.

8. Jobber hjemme ca fire av fem dager i uka til vanlig. Vi har én "intern" dag hvor alle kommer på kontoret.

9. Det sosiale arbeidsmiljø er godt. Når det gjelder det fysiske arbeidsmiljøet er det for få stillesoner og 

konsentrasjonsrom.

10. Synes kombinasjon hjemmekontor/ kontor fungerer bra for meg. Blir fleksibelt og kan tilpasses 

arbeidsoppgaver og behov.

Kommentarer fra medlemmer – offentlig sektor (utdrag) 
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Vår 2021 Høst 2021
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Svarprosent: 17 %  Antall: 709 Svarprosent: 18 % Antall: 754

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Ajour eller på etterskudd       Kommentarer Utvikling/Trend 

Utvalg og svarprosent: 2021
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Høst 2021 Vår 2021 

Company profile index = 0,52 Company profile index = 0,58

Produktivitets index = 0,47 (ny)

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Ajour eller på etterskudd       Kommentarer Utvikling/Trend 
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Møter 

Arbeidsplassen

Reiser

Møter

Hjemme

Arbeidsplassen

Møter

Reiser

Høst 2021 Vår 2021

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Ajour eller på etterskudd       Kommentarer Utvikling/Trend 

Hjemme

Møter

Arbeidsmønster i tidsrommet kl. 06.00 til kl.18.00 på virkedager 

Andre stederAndre steder
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Sammendrag Company Pulse 
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Vår 2021

Company Profile hovedskåre = 0,58

Innledning  Sammendrag Arbeidstid og tidsbruk        Tidstyver      Ajour eller på etterskudd       Kommentarer Utvikling/Trend 

Jobbet 8 timer på virkedager. 8 timer og 30 min. inkl. kveld og helg.

48 % av arbeidstiden ble brukt på hjemmekontor.

2 timer ble brukt på møter per dag. 

72 % av møtene var digitale.

Ni av ti møter ble vurdert som effektive eller svært effektive.

Best resultater for hjemmekontor og delt kontor/åpne kontorlandskap.

Største tidstyver er avbrytelser og brukeropplevde dataproblemer. 

20 % svarte at de tapte 30 minutter på problemene.

56 % svarte at de var â jour med arbeidsoppgaver. Disse opplevde 

mindre tidstyver, jobbet 30 minutter mindre per dag inkludert kveld 

og helg, enn de som svarte at de var «på etterskudd».

43 % svarte at største fordel med hjemmekontor er spart reise.

55 % svarte at største ulempe med hjemmekontor er avstand fra 

kolleger og andre.

21 % av har gitt kommentarer. Et utdrag er med i rapporten.

Jobbet 8 timer på virkedager. 8 t. og 15 min. inkl. kveld og helg. 

3 timer og 30 minutter av tiden ble brukt på hjemmekontor. 

2 timer ble brukt på møter per dag. 

64 % av møtene var digitale. ordinære møter.  

Ni av ti møter ble vurdert som effektive eller svært effektive. 

Best resultater for små åpne kontorlandskap og hjemmekontor. 

Største tidstyver er avbrytelser, støy og dataproblemer. 

17 % svarte at de tapte 30 minutter på dataproblemer. 

51 % svarte at de var à jour i arbeidsdagen. Disse opplevde 

mindre tidstyver, jobbet 15 minutter mindre per dag og brukte 

30 minutter mindre tid på møter per dag, enn de som svarte at 

de var «på etterskudd».

46 % jobbet på hybridkontor. Marginalt mer produktivt å jobbe 

ett sted enn å jobbe flere steder (hybrid). Marginalt mindre 

avbrytelser på hjemmekontor enn på kontoret.

22 % har gitt kommentarer. Et utdrag er med i rapporten.

Høst 2021

Company Profile hovedskåre = 0,52
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