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OM UNDERSØKELSEN

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge tilfredshet 

med dagens kontorløsninger, relatert til en rekke fysiske 

faktorer. 312 ansatte besvarte. 

Det er grunn til å anta at utvalget er representativt. 

Registreringene er primært kvantitative, men det er også 

ytret mange skriftlige kommentarer som vil supplere med 

kvalitativ informasjon. Spørreskjemaet er utviklet i 

samarbeid med SINTEF og SMAP-prosjektet.

1. Etablere en baseline for senere sammenlikninger. 

2.  Faktagrunnlag for prognoser om fremtidens 

arbeidsformer, som stiller ulike arealkrav. 

3.  Få mer kunnskap om bygningsfaktorer som 

fungerer godt og dårlig for de ansatte for bedre 

prioriteringer i arealdisponering/romprogram 

4.  Spørreundersøkelsen er også et budskap til alle 

berørte om at deres synspunkter vektlegges 

underveis i prosjektet. 

Om undersøkelsen Målsettinger



OM RESPONDENTENE



OM RESPONDENTENE

Ikke besvart
29,9 %

Besvart
70,1 %

Totalt 305 respondenter av 445



RESPONDENTENE HØRER TIL FØLGENDE CAMPUS…

Sandnes Stavanger Bergen Haraldsplass

Bergen Betanien Diakonova

Totalt 312 respondenter

Oslo Diakonhjemmet



Undervisnings-, forsknings-, og formidlingsstilling

Leder med personalansvar

Fakultetsadministrasjon

Studieseksjon

IT

Bibliotek, læringssenter og historisk arkiv

Annen administrativ stilling
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FRA FØLGENDE FAGGRUPPER



FARTSTID

45%
Har jobbet i VID i 5 år 

eller mindre

19% 15%

11% 5% 5%

Har jobbet i VID  
mellom 6 til 10 år

Har jobbet i VID  
mellom 11 til 15 år

Har jobbet i VID  
mellom 16 til 20 år

Har jobbet i VID 
mellom 21 til 25 år

Har jobbet i VID 
 26 år eller mer



UTVALGTE RESULTAT



Fysisk miljø 
Godt tilrettelagt

Inneklima

Uformelle/ 
Sosiale soner

Mobilitet

På spørsmål om hvordan lokalet tilrettelegger for ulike typer 
arbeidsoppgaver, er tilfredshetsskårene moderat til høye. 
Videokonferanse/skype og konfidensielt arbeid/samtaler får noe lavere. En 
høy andel respondenter oppgir at de føler seg hjemme i lokalene. 

Generelt er det stor variasjon i tilfredshet med ulike inneklimafaktorer, 
med en gjennomsnittlig tilfredshet på 75%.

Det foreligger moderat til lav tilfredshet ved uformelle områder og 
kantine. Slike områder har vist seg å være viktig for arbeidsmiljø, men 
også den opplevde produktiviteten til den enkelte.

Mobilitet er et viktig punkt, som her har fått moderat skåre. Mobilitet kan 
være en fordel for ansatte, og er med på å tilrettelegge for økt fleksibilitet. 
Dette bør måles på flere måter for å vite hva det gjelder.

UTVALGTE PUNKTER



OPPSUMMERT - UTVALGTE PUNKT

60%
… er stolte av å vise 

frem lokalene til besøkende

55% 58%

39% 46% 85%

… mener at lokalene alt i alt  
er gode for organisasjonen

… mener at lokalene er 
attraktive

… mener at de ville vært mer 
effektive med en annen 

utforming

… mener at lokalene har 
riktige variasjonsmuligheter

… ville ha valgt cellekontor 
hvis de kunne velge fritt

I konkrete spørsmål knyttet til fysisk tilfredshet ser vi en moderat tilfredshet på nesten alle punkter



VALG AV ARBEIDSPLASS



Et av spørsmålene er hvilken type kontorløsning hver enkelt 
ville valgt, hvis de kunne velge selv. Her så vi at andelen som 
ønsker seg enkeltkontor er 85 prosent, mot 67 prosent som 
har det i dag. 

I tidligere undersøkelser og publisert forskning har vi sett at 
majoriteten vil ha den type kontorløsning som de til enhver tid 
har, uavhengig av hvordan løsningene rent fysisk er utformet. 
Også her er det slik, men en del av de som har varianter av åpne 
løsninger ønsker seg noe annet enn de har, nemlig cellekontor.  

Dersom man ønsker en annen type løsning enn den man har i 
dag, kan det simpelthen bety at dagens løsning ikke passer. 
Men i flere tilfeller ønsker folk å fortsette med den type 
kontorløsning de har, selv om den etter mer objektive kriterier 
ikke er god. Resultatene fra spørsmålet «Hvilken løsning ville du 
valgt hvis du kunne velge selv» er derfor ikke ment som en 
indikator for hvilken løsning som er riktig, men må ses i en større 
sammenheng. 

Ansatte svarer ut fra dagens situasjon. Et avgjørende moment 
er det lange tidsperspektivet frem mot nytt bygg. Enhver 
organisasjon er i endring, og med en tidslinje på kanskje 10 år 
må man prøve å forestille seg behovene i 2030. 

HVIS DU KUNNE VELGE FRITT..



HVOR SITTER DU TIL VANLIG?

67%
Eget kontor

7,5%
Lite kontorlandskap (3-9 pers.)

1%
Stort kontorlandskap (25+ pers.)

3,3%
Middels stort kontorlandskap (10-24 pers.)

2%
Fritt plassvalg

19%
Delt kontor (2 pers.)



HVIS DU KUNNE VELGE FRITT.. 

85% 1,3% 0,7%

Lite kontorlandskap 
(3-9 pers.)

Middels stort kontorlandskap  
(10-24 pers.)

Eget kontor

4,6%

Fritt plassvalg

0%
Stort kontorlandskap  

(25+ pers.)
Delt kontor (2 pers.)

4%

3,9%
Aktivitetsbaserte 

arbeidsplasser

Spiller ingen rolle
1%



0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Cellekontor Delt kontor Lite landskap Middels landskap Stort landskap Aktivitetsbaserte Spiller ingen rolle Fritt plassvalg

0,7 %1 %3,9 %0 %1,3 %4,6 %3,9 %

84,7 %

2 %0 %0 %1 %3,3 %7,5 %
19 %

67,2 %

I dag Ønsket

Vanligvis ser vi et mønster hvor de aller fleste vil ha den kontorløsningen de har i dag. Dette 
mønsteret ser vi også her, hvor de fleste ønsker den løsningen de har i dag. Dette kan enten være 
et tegn på at de fleste har den løsningen som passer dem, eller det kan hende at det en ikke vet 

hvordan andre typer løsninger vil fungere.

HVIS DU KUNNE VELGE FRITT.. 



GENERELLE SPØRSMÅL: HVA SYNES DE 
ANSATTE OM DAGENS LØSNINGER 



PÅSTANDER OM DAGENS LØSNINGER 

66% 63% 60%

Her ser vi moderat tilfredshet angående hvor lett det er å holde seg informert om hva som skjer i organisasjonen, 
og at lokalene bidrar til et godt arbeidsmiljø. Ellers er kun litt over halvparten av alle som har svart på 

undersøkelsen stolte av å vise frem lokalene til besøkende.  

.. føler at det er lett å holde  
seg informert om det som skjer i 

organisasjonen.  

.. mener at lokalene bidrar 
til et godt arbeidsmiljø. 

.. er stolt av å vise frem 
lokalene til besøkende. 



PÅSTANDER OM DAGENS LØSNINGER 

32% 39% 25%

32% mener at lokalene hemmer dem i å jobbe produktivt. Dette er ikke et veldig høyt tall på dette spørsmålet, men viser 
et mulig forbedringspotensiale. 39% mener at de ville vært mer effektiv med en annen utforming. Videre mener en av 

fire at lokalene fører til økt stress i hverdagen, noe som er relativt moderat/lavt, men som også viser et 
forbedringspotensiale. 

.. mener at lokalene hemmer 
dem i å jobbe produktivt.  

.. mener at de ville vært mer 
effektiv med en annen utforming 

av dagens lokaler. 

.. mener at lokalene fører til 
økt stress i hverdagen. 



PÅSTANDER OM DAGENS LØSNINGER 

61%

Her ser vi ganske moderate tall som viser at rundt halvparten opplever lokalene som romslige.

.. mener at lokalene  
er romslige.  

.. føler at det er lite 
folk i lokalene.  

43%



PÅSTANDER OM DAGENS LØSNINGER 

84%

En høy andel på 84% føler seg hjemme i lokalene, noe som er et positivt trekk. Ikke flere 
enn 58% derimot synes at lokalene er attraktive. 

.. føler seg hjemme 
i lokalene.  

.. synes lokalene er attraktive.  

58%



PÅSTANDER OM DAGENS LØSNINGER

46% 55% 92%

Mener at lokalet har 
riktige variasjonsmuligheter

Mener at våre nåværende 
løsninger alt i alt er gode for organisasjonen Er opptatt av utformingen av  

lokalene



MOBILITET

52% mener at arbeidsoppgavene tillater at de utfører dem på andre steder enn ved kontorpulten. Vi 

bruker dette som ett av flere mål på mobilitet, og tildels på digitalisering. Ofte er det systemer eller 

behov for fysisk tilstedeværelse som gjør at tallet kan være lavt.  

I dagens arbeidsliv er det, for en stor andel arbeidstakere, mulig å jobbe «hvor som helst, når som 

helst». Dette kan være nyttig av mange grunner, heriblant fordi det gir økt frihet og fleksibilitet for den 

enkelte.



INNEKLIMA



Dagslys/ 
naturlig lys

Luftkvalitet

Lydnivå/støy

INNEKLIMA

Lys, og da spesielt dagslys, virker direkte inn på kvalitet. Dette er blant annet fordi 
mengden dagslys en person får ila en dag, vil påvirke søvnkvalitet. Alle 
arbeidsplasser bør være innenfor 7 meter fra vindu. Møterom og multirom som 
brukes over lengre tid (3+ timer), kan med fordel også ha dagslys og utsyn. 

Luft påvirker produktivitet og helse på flere måter. Et høyt nivå av CO2-nivå i luften 
vil blant annet gjøre at folk føler seg trøtt eller slapp, og/eller til hodepine. Tørr luft 
vil kunne påvirke slimhinner og gjøre oss lettere mottakelig for virus, og påvirker på 
den måten sykefraværet. Dersom mulig, kan det være lurt å hente ut faktiske data 
knyttet til luftkvalitet; temperatur, CO2-nivå og luftfuktighet. Mellomrom har i SMAP-
systemet de anbefalte nivåene som retningslinjer. 

Lydnivå handler mest av alt om forstyrrelser, og dermed også om 

konsentrasjonsmuligheter. Problemer med lyd er svært vanlig, og er noe man 
spesielt må være oppmerksom på i åpne løsninger. 

Inneklima er en svært viktig hygienefaktor i et kontormiljø. Faktorene lys, lyd og luft blir sett på 
som de som viktigste. Hvis det ikke er et adekvat kvalitetsnivå på lys, lyd og luft, vil dette kunne 
oppleves som et stort problem for brukere. 



INNEKLIMAFAKTORER
Andel av respondentene som er 
tilfreds eller svært tilfreds med 
følgende faktorer

Naturlig lys Arbeidslys Temperatur

Luftkvalitet Lydisolering Lydnivå (støy)

Akustikk Renhold Ryddighet

81% 84% 66%

62% 59% 69%

79% 90% 90%

75% gjennomsnittlig  
tilfredshet med inneklima



FYSISK TILRETTELEGGING AV ARBEIDSOPPGAVER 
SAMMENLIGNING STEDER.



0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Konfidensielt arbeid/samtaler Jobbe sammen med andre Planlagte møter Kontakt med nærmeste leder Spørre andre om råd Dele informasjon

1,6 %1 %2,3 %2,6 %2,6 %5,9 %
14,1 %10,2 %13,1 %14,1 %21,6 %23,6 %
84,3 %88,9 %84,6 %83,8 %

75,7 %
70,5 %

Tilfreds Ikke tilfreds Ikke relevant

TILFREDSHET MED FYSISK TILRETTELEGGING FOR ULIKE OPPGAVER

Det er generelt en høy tilfredshet med hvordan dagens fysiske løsninger er tilrettelagt for ulike aktiviteter vist 

over. Særlig er det høy tilfredshet med alle varianter av samhandling. Ca. En av fire ønsker bedre 

tilrettelegging for konfidensielt arbeid/samtaler. Misnøye med konfidensialitet kan være påvirket av misnøye 

med lydisolering mellom rom/kontorer. 



TILFREDSHET MED FYSISK TILRETTELEGGING AV ULIKE OPPGAVER

0 %

25 %

50 %

75 %

100 % 1,6 %2,3 %3,9 %3,3 %
24,6 %26,6 %31,1 %9,5 %23,0 %

73,8 %71,1 %
64,9 %

87,2 %

77,0 %

Tilfreds Ikke tilfreds Ikke relevant

Det er generelt en høy tilfredshet med hvordan dagens fysiske løsninger er tilrettelagt for ulike 
aktiviteter vist over. Her er det likevel forbedringspotensiale, blant annet når det kommer til 

tilrettelegging av videokonferanser og/eller Skype.

Individuelt arbeid, 
høy konsentrasjon

Individuelt arbeid, 
lav konsentrasjon

Videokonferanser 
og/eller Skype

Telefonsamtaler Uformelt sosialt 
ansvar



TILFREDSHET FYSISKE ROM OG MILJØ



0 %

25 %

50 %

75 %

100 % 4,9 %1,3 %3 %

15,1 %18,4 %34,8 %

80,0 %80,3 %

64,9 %

Tilfreds Ikke tilfreds Ikke relevant

TILFREDSHET MED TEKNOLOGI, OPPBEVARING OG INDIVIDUELL ARBEIDSPLASS

Når det kommer til personlig oppbevaring og individuelle arbeidsplasser er graden av tilfredshet 
høy. På teknologiske løsninger er tilfredsheten moderat. Ca. En av tre er mindre tilfreds med dagens 

teknologiske løsninger.

Teknologiske løsninger Personlig oppbevaring Individuell arbeidsplass/ 
arbeidssoner



0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

17,7 %

5,2 %4,6 %6,9 %

34,1 %

33,8 %33,4 %

44,9 %

48,2 %61,0 %62,0 %48,2 %

Tilfreds Ikke tilfreds Ikke relevant

TILFREDSHET MED SMÅROM, MØTEROM OG TELEFONROM

Her er det spesielt to områder/rom som skiller seg ut: smårom for tilbaketrekning, møter og annet, og områder for 
rom/telefonsamtaler. Når en har cellekontor, dekkes som regel dette på selve kontoret. Trolig handler det derfor om 

rom egnet for små møter og kanskje spesialbehov. Det kan være verdt å se nærmere på disse resultatene. 

Smårom for tilbaketrekning, 
møter og annet

Middels store møterom 
(5-10 pers.)

Store møterom 
(mer enn 10 pers.)

Områder/rom for 
telefonsamtaler



0 %

25 %

50 %

75 %

100 % 3,3 %
13,1 %

5,9 %
30,8 %

23,6 %
37,4 %

65,9 %63,3 %
56,7 %

Tilfreds Ikke tilfreds Ikke relevant

Et relativt stort forbedringspotensiale finner vi i fellesområder. Kantine, uformelle arbeidsrom og sosiale 
soner er områder med relativt store andeler misnøye. Det forventes normalt at 80% eller mer sier seg 

tilfredse med dette.

TILFREDSHET MED FELLESOMRÅDER

Uformelle arbeidsområder 
og sosiale soner

Resepsjon/velkomstområde Kantine



TIDSBRUK PÅ ULIKE TYPER OPPGAVER



Annet
5,2

Telefonsamtaler
10,7

Videokonferanser og/eller Skype
11,3

Individuelt arbeid, lav konsentrasjon
13,1

Individuelt arbeid, høy konsentrasjon
40,6

Planlagte møter med eksterne
5,6

Samtaler ansikt til ansikt med student/kollega
16

Planlagte møter internt
10,9

Teamarbeid med andre avdelinger
6,2

Teamarbeid internt i egen avdeling
12,30

Konfidensielt arbeid / samtaler
13,2

TIDSBRUK PÅ ULIKE TYPER OPPGAVER - ALLE FAGGRUPPER(PROSENT)

Mest tid brukes på individuelt arbeid (høy konsentrasjon), samtaler ansikt til ansikt med student/
kollega, og konfidensielt arbeid/samtaler. 



PRIORITERING/VIKTIGHET AV ULIKE ARBEIDSOPPGAVER

Alle kategorier sortert etter prioritering 

1. Individuelt arbeid, høy konsentrasjon 

2. Individuelt arbeid, lav konsentrasjon 

3. Konfidensielt arbeid/samtaler 

4. Teamarbeid internt i egen avdeling 

5. Videokonferanser og/eller Skype 

6. Teamarbeid med andre avdelinger 

7. Planlagte møter internt på huset 

8. Telefonsamtaler 

9. Planlagte møter med eksterne på huset

De viktigste (høyest prioriterte) arbeidsoppgavene:  

1. Individuelt arbeid, høy konsentrasjon. 

2. Individuelt arbeid, lav konsentrasjon 

3. Konfidensielt arbeid/samtaler. 

Individuelt arbeid med høy konsentrasjon skårer høyest både mht 

prioritering av arbeidsoppgaver og tidsforbruk. Dette er viktig 

informasjon for utformingen av kontorlokalene. Konfidensielt arbeid 

og samtaler skårer også høyt, og likt, både i prioritering og 

tidsforbruk. Dette tilsier at disse også er oppgaver som lokalene til 

VID må tilrettelegge for. 



0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 Over 161

8,6 %4,9 %8,2 %12,5 %16,1 %13,2 %16,4 %17,8 %2,3 %

Ca hvor mange e-post mottar du i løpet av en normal arbeidsuke?

E-MAIL I LØPET AV EN NORMAL 
ARBEIDSUKE



FRITEKSTSVAR



Hvordan fellesrom/kantine/uv-rom etc. er 

utformet har mye å si også for trivselen til det 
pedagogiske personalet. En vibrant campus er 
ønskelig.

Spørsmålet om hva man bruker tid på 
med kun 0, 10, 20 osv er katastrofalt 
dårlig utformet og vil neppe gi noe godt 
grunnlag når ting skal gå opp i 100 og 

valgene er som de er, blir oppgaver  
(f eks telefon) med varierende menge satt 
til 0, fordi andre og tyngre oppgaver 
slukes av valgalternativene 

Spørreskjemaet har en tendensiøs 
dreining mot slutten der 
spørsmålene er utformet for å kunne 
grunngi kontorlandskap som 
løsning. Dette er uheldig, 
udemokratisk og manipulerende. 

Den viktigste faktoren for effektiv samarbeid på 
tvers av lokasjoner er infrastruktur, tilgang til 
informasjon under møtet, og uforstyrrede møter. 
  
En viktig faktor for økt samhandling er uformelle 
møteplasser der man treffer kolleger jevnlig. 

Medbestemmelsesrett: for oss som er 
fleksible mtp konkret romløsning, er det 
viktig at man vet at den de/ personen(e) 
man evt kommer til å sitte sammen med 
også er innstilt på å få 
arbeidshverdagen til å fungere. 



Hvis det skal velges aktivitetsbaserte arbeidsplasser 
er det viktig at det tilrettelegges for stille soner og 
små møterom hvor man kan ha studentsamtaler, 
veiledning og konfidensielle en-til-en møter. 

Hvis ikke dette er mulig ønsker jeg eget kontor.

Eget kontor av flere grunner:
Helsemessig (trenger å trekke meg tilbake til 
skjermet både lyd og inntrykksstøy etter 
undervisning. Arbeidsoppgaver: Mye kontakt med 
studenter og mange småmøter som tas på mitt 
kontor. Har "åpen dørs politikk" som medfører at 
mange kolleger kommer innom for å tenke høyt, 
diskutere, spontane videreutviklingsarbeider som 
ikke kunne vært gjennomført i lite/middels/stort 
kontorlandskap hvor man aktivt må flytte seg for å 
snakke sammen.

Jeg setter stor pris på å ha mitt eget 
kontor. Samtidig ser jeg absolutt 
fordelene med å være i et lite 
kontorlandskap. Dersom jeg skal endre 
løsning, er det den løsningen jeg helt 
klart vil foretrekke. 

Veksler daglig mellom store og små 
oppgaver som krever konsentrasjon, 
håndtering av informasjon som ikke andre 
skal se/høre, GDPR relatert, Skypemøter 
planlagt og ikke planlagt på kort varsel, 
bruk av pc både planlagt og uten varsel 
med behov for tilgang ulik type systemer/
informasjon. 

Det meste arbeid jeg gjør krever arbeidsro 
og tilgang på bøker mm, samtidig som det 
er viktig å være tilgjengelig for små samtaler 
med studenter og kolleger. Kontoret trenger 
ikke være stort, men det bør kunne lukkes 
med dør når studenter eller kolleger 
kommer innom. Andre rom for lengre 
veiledning og rom for møter er også av det 
gode. 



ULIKHETER MELLOM LOKASJONENE



ULIKHETER MELLOM LOKASJONENE

Sandnes Stavanger
Bergen 

Haraldsplass
Bergen Betanien

Oslo 
Diakonhjemmet

Diakonova

Ville ha valgt 
cellekontor hvis 
de kunne velge 

fritt

88 % 79 % 86 % 88 % 87 % 77 %

Føler at det er lett 
å holde seg 

informert om det 
som skjer i 

organisasjonen

76,5 % 85 % 55 % 47 % 67 % 39 %

Mener at lokalene 
hemmer dem i å 
jobbe produktivt

3 % 17 % 27,5 % 23,5 % 41 % 52 %

Mener at lokalene 
fører til økt stress i 

hverdagen
3 % 17 % 29 % 27,5 % 28 % 39 %



ULIKHETER MELLOM LOKASJONENE

Sandnes Stavanger
Bergen 

Haraldsplass
Bergen Betanien

Oslo 
Diakonhjemmet

Diakonova

Mener at lokalene 
har riktige 

variasjonsmuligheter
88 % 56 % 24 % 35 % 34 % 58 %

Tilfredshet 
temperatur 94 % 75 % 65,5 % 82 % 58 % 48 %

Tilfredshet renhold 82 % 85 % 69 % 100 % 95 % 93,5 %

Tilfredshet 
ryddighet 91 % 94 % 93 % 88 % 89 % 87 %



ULIKHETER MELLOM LOKASJONENE

Sandnes Stavanger
Bergen 

Haraldsplass
Bergen Betanien

Oslo 
Diakonhjemmet

Diakonova

Tilrettelegging 
av planlagte 

møter
94 % 85 % 79 % 94 % 80 % 87 %

Tilrettelegging 
av 

videokonferanse 
og/eller Skype

91 % 73 % 48 % 70 % 63 % 45 %

Mobilitet 53 % 46 % 41 % 41 % 54 % 68 %




