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Målet med verkstedet er å finne et grunnlag for fremtidige kontorløsninger.

Refleksjon og kartlegging av kultur, arbeidsformer og preferanser: hvor er vi idag og 
hvor vil vi?

I videre arbeid fremover: Arkitektur løser ikke alle problemer, men organisasjonen 
må arbeide videre med et endrings- og utviklingsarbeid. Derfor er det slik at 
organisasjonsmessige forhold blir så sterkt berørt i rapporten.  
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1: KULTURTREKK OG PRIORITERINGER
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KULTURTREKK

Ved en vektet prioritering kommer følgende rangering: 
1. Nytenkning/nye måter å løse oppgaver på 
2. Informasjonsflyt og deling 
3. Student- og serviceorientert 

«TYPISK OSS» - HELE VID
Ansatte beskriver seg selv som (rangert etter skåre): 
1. Stolte av omdømmet til organisasjonen 
2. Student og serviceorienterte 
3. Effektive. 

PRIORITERINGER FREMOVER
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Kulturtrekk Total gjennomsnitt VID

Student-og serviceorienterte 8,3
Forskningsorienterte 5,4

Teamorienterte 6,5

Samarbeid med andre enheter 6,1

Informasjonsflyt/deling 6,3

Effektive 7,7

Nytenkende i oppgaveløsning/innovativ 6,9

Endringsorienterte 7,6

Stolte av vårt omdømme 8,4

KULTURTREKK HELE VID

Idag 
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KULTURTREKK VID: OSLO

Kulturtrekk VID, Oslo Total gjennomsnitt VID

Student-og serviceorienterte 8,2 8,3

Forskningsorienterte 4,5 5,4

Teamorienterte 6,3 6,5

Samarbeid med andre enheter 6,5 6,1

Informasjonsflyt/deling 6,4 6,3

Effektive 7,7 7,7

Nytenkende i oppgaveløsning/
innovativ 6,5 6,9

Endringsorienterte 7,7 7,6

Stolte av vårt omdømme 8,5 8,4

Idag 
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KULTURTREKK VID: BERGEN

Kulturtrekk VID, Bergen Total gjennomsnitt VID

Student-og serviceorienterte 8,9 8,3

Forskningsorienterte 5,2 5,4

Teamorienterte 6,3 6,5

Samarbeid med andre enheter 4,6 6,1

Informasjonsflyt/deling 5,2 6,3

Effektive 7,0 7,7

Nytenkende i oppgaveløsning/
innovativ 6,8 6,9

Endringsorienterte 6,8 7,6

Stolte av vårt omdømme 7,3 8,4

Idag 
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KULTURTREKK VID: STAVANGER OG SANDNES

Kulturtrekk VID, Stavanger og Sandnes Total gjennomsnitt VID

Student-og serviceorienterte 8,3 8,3

Forskningsorienterte 7,2 5,4

Teamorienterte 7,1 6,5

Samarbeid med andre enheter 6,5 6,1

Informasjonsflyt/deling 7,1 6,3

Effektive 8,2 7,7

Nytenkende i oppgaveløsning/
innovativ 7,6 6,9

Endringsorienterte 7,9 7,6

Stolte av vårt omdømme 8,9 8,4

Idag 
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HELE VID

Nytenkning/nye måter å løse oppgaver på

Informasjonsflyt/deling

Student/Serviceorienterte

PRIORITERING KULTUR ALLE GRUPPER

Fremtid
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VID OSLO VID BERGEN VID STAVANGER OG 
SANDNES

HELE VID

Nytenkning/nye 
måter å løse 
oppgaver på

Stolt av omdømmet Student- og 
serviceorientert

Nytenkning/nye 
måter å løse 
oppgaver på

Informasjonsflyt/
deling Endringsorienterte Forskningsorientert Informasjonsflyt/

deling

Student/
Serviceorienterte

Samarbeid med 
andre enheter

Informasjonsflyt/
deling + 
teamorienterte

Student/
Serviceorienterte

PRIORITERING KULTUR VID: OSLO, BERGEN, SANDNES OG STAVANGER

Fremtid
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2: ARBEIDSFORM
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Nettverksarbeider Utreder

Produsent
Teamarbeider

Grad av autonomi (Egenstyrt)

Lite egenstyrt

Samarbeidsbasert Individbasert

Nå

FremtidARBEIDSFORM VID
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ARBEIDSFORM ALLE I VID

I dag

Mix
25 %

Produsent
10 %

Utreder
38 %

Team
6 %

Nettverk
21 %

Fremtid

Mix
25 %

Produsent
1 %

Utreder
28 %

Team
6 %

Nettverk
40 %
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I dag

Mix
26 %

Produsent
12 %

Utreder
27 %

Team
7 %

Nettverk
28 %

Fremtid

Mix
28 %

Produsent
1 %

Utreder
31 %

Team
3 %

Nettverk
36 %

ARBEIDSFORM VID OSLO
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I dag

Mix
28 %

Produsent
12 % Utreder

44 %

Team
3 %

Nettverk
12 %

Fremtid

Mix
25 %

Utreder
16 %

Team
22 %

Nettverk
37 %

ARBEIDSFORM VID BERGEN
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I dag

Mix
23 %

Produsent
6 %

Utreder
49 %

Team
8 %

Nettverk
15 %

Fremtid

Mix
19 %

Utreder
32 %

Team
2 %

Nettverk
47 %

ARBEIDSFORM VID STAVANGER OG SANDNES
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3: KULTUR - «TYPISK OSS»   
IDAG OG ØNSKET FREMTID
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KULTUR - IDAG OG ØNSKET FREMTID - HELE VID

Gjennomsnitt av alle 

lokasjoner
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KULTUR I ØNSKET FREMTID - HELE VID

• Endringsønsker rangert fra høyest til lavest 

1. Ønske om å i enda større grad fokusere på helhet og samarbeid på tvers av avdelinger 

2. Bli enda bedre på å dele informasjon 

3. En er allerede ganske optimistisk til endringer, og en ønsker å bli enda flinkere på dette i 
fremtiden, i form av at endringer i større grad blir sett på som å tilby spennende muligheter.  
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KULTUR I ØNSKET FREMTID - HELE VID

• Ønsker fortsatt en balanse mellom å verdsette gruppens prestasjoner og individets 
prestasjoner, men i retning av å verdsette gruppens og organisasjonens prestasjoner.  

• Ønsker fortsatt en balanse mellom å jobbe individuelt og å samarbeide, men i noe mer 
retning av samarbeid med andre.  

• Fortsatt et ønske om uformell omgangstone og kleskode, men litt mer formell enn dagens 
situasjon 

• En ønsker litt mer fokus på fast tid og punktlighet 

• Det er ønske om å i noe større grad verdsette nye måter å gjøre ting på 

• Balanse mellom frihet og struktur, men mer i retning mot lojalitet til struktur, på lik linje med 
slik det er i dag 
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KULTUR - IDAG OG ØNSKET FREMTID - VID OSLO
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KULTUR I ØNSKET FREMTID - VID OSLO

• Endringsønsker rangert fra høyest til lavest 

• Ønske om å i enda større grad fokusere og bli bedre på å dele informasjon 

• En er allerede ganske optimistisk til endringer, og en ønsker å bli enda flinkere på dette i 
fremtiden, i form av at endringer i større grad blir sett på som å tilby spennende muligheter 

• I enda større grad fokusere på helhet og samarbeid på tvers av avdelinger 

• Det er ønske om å i noe større grad verdsette nye måter å gjøre ting på 

• Ønsker fortsatt en balanse mellom å verdsette gruppens prestasjoner og individets 
prestasjoner, men i retning av å verdsette gruppens og organisasjonens prestasjoner.  

• Fortsatt et ønske om uformell omgangstone og kleskode, men litt mer formell enn dagens 
situasjon 

• En ønsker litt mer fokus på fast tid og punktlighet 

• Ønsker fortsatt en balanse mellom å jobbe individuelt og å samarbeide, men i noe mer 
retning av samarbeid med andre.  

• Balanse mellom frihet og struktur, men noe mer i retning av å kunne gjøre ting på egen måte 
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KULTUR - IDAG OG ØNSKET FREMTID - VID BERGEN
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KULTUR I ØNSKET FREMTID - VID BERGEN

• Endringsønsker rangert fra høyest til lavest 

• I enda større grad fokusere på helhet og samarbeid på tvers av avdelinger 

• Ønske om å i enda større grad fokusere og bli bedre på å dele informasjon 

• Balanse mellom faste og fleksible tider, i retning av mer fokus på fast tid og punktlighet 

• Balanse mellom å verdsett etablerte måter å gjøre ting på og nye måter å gjøre ting på, i 
retning av å i større grad verdsette nye måter å gjøre ting på 

• Ønsker fortsatt en balanse mellom å verdsette gruppens prestasjoner og individets 
prestasjoner, men i retning av å verdsette gruppens og organisasjonens prestasjoner 

• Balanse mellom frihet og struktur, men noe mer i retning av lojalitet til struktur, orden og 
systemer 

• I større grad fokusere på at endringer blir sett på som å gi spennende muligheter 

• Fortsatt et ønske om uformell omgangstone og kleskode, men litt mer formell enn dagens 
situasjon 

• Ønsker fortsatt en balanse mellom å jobbe individuelt og å samarbeide
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KULTUR - IDAG OG ØNSKET FREMTID - VID STAVANGER OG SANDNES
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KULTUR I ØNSKET FREMTID - VID STAVANGER OG SANDNES

• Endringsønsker rangert fra høyest til lavest 

• Ønske om å i enda større grad fokusere og bli bedre på å dele informasjon 

• Ønsker fortsatt en balanse mellom å jobbe individuelt og å samarbeide, men mer i retning 
av å jobbe sammen med andre 

• Ønsker fortsatt balanse mellom fokus på egen gruppes prestasjoner, og helhet og 
samarbeid på tvers av enheter. Det er ønske om noe større fokus på helhet og samarbeid på 
tvers av avdelinger 

• Ønske om mer fokus på fast tid og punktlighet 

• Ønsker fortsatt en balanse mellom å verdsette gruppens prestasjoner og individets 
prestasjoner, men i retning av å verdsette gruppens og organisasjonens prestasjoner 

• I større grad fokusere på at endringer blir sett på som å gi spennende muligheter 

• Fortsatt et ønske om uformell omgangstone og kleskode, men litt mer formell enn dagens 
situasjon 

• Balanse mellom frihet og struktur, men noe mer i retning av lojalitet til struktur, orden og 
systemer 

• Balanse mellom å verdsette etablerte måter å gjøre ting på og nye måter å gjøre ting på 
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4: PRIMÆRARBEIDSPLASSEN - IDAG OG ØNSKET 
FREMTID
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ARBEIDSPLASSEN IDAG OG ØNSKET FREMTID - HELE VID

Gjennomsnitt av alle 

lokasjoner
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ARBEIDSPLASSEN I ØNSKET FREMTID - GJENNOMSNITT HELE VID

• Endringsønsker rangert fra høyest til lavest 

• Det ønskes at miljøet i større grad signaliserer at organisasjonen er fremtidsrettet og 
innovativ 

• Det ønskes teknologiske løsninger som gjør oss mobile, ønsker å jobbe digitalt 

• Ønske om større vektlegging av lokalenes estetikk, men funksjon er fremdeles viktig 

• Det ønskes noe mer felles regler for hvordan arbeidsplassen skal se ut 

• Mer fokus på at lokalene fremmer samarbeid på tvers av avdelingene, men i balanse med at 
lokaler fremmer individuelt konsentrasjonsarbeid arbeid 

• Fremdeles mye arbeid ved standard pult, men et ønske om noe mer variasjon i rom, møbler 
og steder 

• Ønsker å beholde som i dag: 

• Ønsker å beholde egne plasser 
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ARBEIDSPLASSEN IDAG OG ØNSKET FREMTID - VID OSLO
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ARBEIDSPLASSEN I ØNSKET FREMTID - VID OSLO

• Endringsønsker rangert fra høyest til lavest 

• Ønske om større vektlegging av lokalenes estetikk, i balanse med funksjon 

• Det ønskes at miljøet i større grad signaliserer at organisasjonen er fremtidsrettet og 
innovativ, men samtidig i balanse med å i noen grad holde på historikk og stabilitet 

• Det ønskes teknologiske løsninger som gjør oss mobile, men fremdeles noe stasjonært 
arbeid 

• Det ønskes noe mer felles regler for hvordan arbeidsplassen skal se ut. 

• Fremdeles mye arbeid ved standard pult, men et ønske om noe mer variasjon i rom, møbler 
og steder 

• Mer fokus på at lokalene fremmer samarbeid på tvers av avdelingene, men i balanse med at 
lokaler fremmer individuelt konsentrasjonsarbeid arbeid 

• Ønsker å beholde som i dag: 

• Ønske om faste plasser 
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ARBEIDSPLASSEN IDAG OG ØNSKET FREMTID - VID BERGEN
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• Endringsønsker rangert fra høyest til lavest 

• Det ønskes at miljøet i større grad signaliserer at organisasjonen er fremtidsrettet og 
innovativ 

• Det ønskes teknologiske løsninger som gjør oss mobile, ønsker å jobbe digitalt 

• Mer fokus på at lokalene fremmer samarbeid på tvers av avdelingene 

• Ønske om større vektlegging av lokalenes estetikk, i balanse med funksjon 

• Det ønskes mer felles regler for hvordan arbeidsplassen skal se ut. 

• Ønske om fast plass til alle, men noe mer i retning av at man kan bytte på plassene innenfor 
teamet 

• Ønsker å beholde som i dag: 

• Ønske om å i hovedsak arbeide ved standard pult, men balanse med å kunne fordele på 
forskjellige steder/rom 

ARBEIDSPLASSEN IDAG OG ØNSKET FREMTID - VID BERGEN
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ARBEIDSPLASSEN IDAG OG ØNSKET FREMTID - VID STAVANGER OG SANDNES
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• Endringsønsker rangert fra høyest til lavest 

• Det ønskes at miljøet i større grad signaliserer at organisasjonen er fremtidsrettet og 
innovativ 

• Det ønskes mer felles regler for hvordan arbeidsplassen skal se ut 

• Mer fokus på at lokalene fremmer samarbeid på tvers av avdelingene, men i balanse med at 
lokaler fremmer individuelt konsentrasjonsarbeid arbeid 

• Det ønskes teknologiske løsninger som gjør oss mobile, ønsker å jobbe digitalt 

• Ønsker å beholde som i dag: 

• Faste plasser 

• I hovedsak arbeide ved standard pult 

• Funksjonalitet må i noe større grad prioriteres, men i balanse med estetikk 

ARBEIDSPLASSEN IDAG OG ØNSKET FREMTID - VID STAVANGER OG SANDNES
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5: TIDSFORDELING
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TIDSFORDELING - HELE VID
Pauser og annet avbrekk

5

Ikke på bygget
9

Annen oppgave som skjer på huset
14

Skype/lync/video
9

Møter med eksterne på huset
4

Faste møter
6

Møter for prosjektarbeid og samarbeid
7

Ad-hoc møter
6

Uforutsette hendelser
7

Telefonsamtaler
7

Samarbeid ved arbeidsplass/Pult
7

Arbeid med lav konsentrasjon
10

Arbeid med middels konsentrasjon
15

Arbeid med høy konsentrasjon
25

Gjennomsnitt av alle 

lokasjoner

Disse tallene er andeler, 
da noen hadde vansker 
med å skåre innenfor 

100% 
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TIDSFORDELING - VID OSLO
Pauser og annet avbrekk

5

Ikke på bygget
7

Annen oppgave som skjer på huset
14

Skype/lync/video
8

Møter med eksterne på huset
4

Faste møter
5

Møter for prosjektarbeid og samarbeid
8

Ad-hoc møter
6

Uforutsette hendelser
8

Telefonsamtaler
6

Samarbeid ved arbeidsplass/Pult
7

Arbeid med lav konsentrasjon
9

Arbeid med middels konsentrasjon
14

Arbeid med høy konsentrasjon
20

Disse tallene er andeler, 
da noen hadde vansker 
med å skåre innenfor 

100% 
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TIDSFORDELING - VID BERGEN
Pauser og annet avbrekk

5

Ikke på bygget
20

Annen oppgave som skjer på huset
18

Skype/lync/video
12

Møter med eksterne på huset
2

Faste møter
6

Møter for prosjektarbeid og samarbeid
8

Ad-hoc møter
6

Uforutsette hendelser
5

Telefonsamtaler
8

Samarbeid ved arbeidsplass/Pult
6

Arbeid med lav konsentrasjon
9

Arbeid med middels konsentrasjon
13

Arbeid med høy konsentrasjon
26

Disse tallene er andeler, 
da noen hadde vansker 
med å skåre innenfor 

100% 
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TIDSFORDELING - VID STAVANGER OG SANDNES
Pauser og annet avbrekk

5

Ikke på bygget
9

Annen oppgave som skjer på huset
11

Skype/lync/video
7

Møter med eksterne på huset
4

Faste møter
6

Møter for prosjektarbeid og samarbeid
5

Ad-hoc møter
5

Uforutsette hendelser
7

Telefonsamtaler
4

Samarbeid ved arbeidsplass/Pult
6

Arbeid med lav konsentrasjon
11

Arbeid med middels konsentrasjon
19

Arbeid med høy konsentrasjon
34

Disse tallene er andeler, 
da noen hadde vansker 
med å skåre innenfor 

100% 
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6: NÆRHET OG SAMARBEID
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Grupper fra verksted i Bergen 

Bachelor 
sykepleie

Bibliotek, 
veiledning, drift

Sikkerhet/
beredskap, 

innkjøp

Forskningsstøtte + 
bibliotek

Avdeling 
fagstøtte

Studieseksjon
en + IT

Vitenskapelig 
ansatt

SAMARBEID OG NÆRHET - VID BERGEN

Spesielt viktige personer

Dekan,Prodekan 
(Anita), rektor og 

prorektor

VID-ansatte, FOU 
Bergen Adm.Dir Søbye FOU Bergen

Ledergruppen, 
FAK, 

studieledere

Studieledere, 
lærere, 

emneansvarlig

Teamet 
Bachelor 

sykepleie, 
professor NTNU

Andre personer

VID-ansatte på 
tvers av campus, 
studieseksjonen, 

KES, 
forskningsstøtte, 
bibliotek, SPL/

UID, fagansatte

Bibliotek VID 
Betanien + Oslo 

og Stavanger, VID 
studenter,

Beredskapsorg., 
Prodekan (Anita), 

BLHA på andre 
campus, prosjekter, 

undervisningspersonal
e, Solli, HDS, HVL, 

phd.-støtte

Studieseksjonen
, Fakultetene, 

forskningssentre, 
IT/Drift 

fellesressurser, 
KES, HR inkl. 

lønn. 

Teamet på andre 
campus, fakultets 
adm., Studentene, 

Nærmeste leder 
(sitter i Oslo)

Praksisfeltet, 
kolleger i 
sandnes, Oslo, 
Næringslivet, 
ledernærhet, 
fagpersoner fra 
andre høgskoler

Deltakerene ble spurt om hvem de kunne tenke seg å samarbeide tettere med, både ved hjelp av å være 
på samme fysiske lokasjon, men også ved hjelp av tilfredsstillende digitale løsninger (Skype, Teams, 

videokonferanse osv.)
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SAMARBEID OG NÆRHET - VID BERGEN

Eksterne

HVL, UIB, 
Praksis, Andre 

forskere

Andre 
bibliotek, 
bokhandel

UIT sektor i 
Bergen 

(beredskap) 
leverandører 

(innkjøp)

Kolleger fra 
HVL Bergen, 
UK, Sverige, 
HVL Stord.

Fordel å møte uformelt

Studenter, 
kolleger, praksis Studenter

Vaktmester, 
studentservice Kolleger

Alle interne + 
eksterne

Studentledere + 
emneansvarlige 

lærere

Kollega som 
pendler mellom 
Oslo og Bergen, 

kolleger på 
andre campus. 

Studenter, andre 
videreuødanning

slærere.

Grupper fra verksted i Bergen 

Bachelor 
sykepleie

Bibliotek, 
veiledning, drift

Sikkerhet/
beredskap, 

innkjøp

Forskningsstøtte + 
bibliotek

Avdeling 
fagstøtte

Studieseksjon
en + IT

Vitenskapelig 
ansatt
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7: ARBEIDSPLASSER OG ROMLØSNINGER
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ARBEIDSPLASSER OG ROMLØSNINGER

Åpne teamsoner/
teamarbeidsplasser 

(2-8 pers)
Teamrom (2-4 pers)

Sosiale soner 
(pauser, uformelle 

møter, lettere 
arbeid)

Telefonboks Multifunksjonelle 
rom Annet

Møterom (ulike 
størrelser)

Spesialrom 
(undervisning, 

veiledning, 
videokonferanse)

Sone for prosjektsamarbeid Lunsj/Kantine Arbeidskafé Annet

Garderober/dusj, 
sykkelparkering, 

etc.

Arkiv, print, lager Data/IT-løsninger Miljøstasjon Parkering Universell utforming Annet

Gjennomsnitt karakterer, VID (Oslo, Stavanger og Sandnes)

2.8 5.8 7.8 3.4 7.2 9.8*

*Enkeltkontor

9 8 3.8 9.6 4

8.8 9 9 9.9 9.76.5

Gjennomsnitt av alle lokasjoner 
(Oslo, Sandnes og Stavanger) !46



ARBEIDSPLASSER OG ROMLØSNINGER

Åpne teamsoner/
teamarbeidsplasser 

(2-8 pers)
Teamrom (2-4 pers)

Sosiale soner 
(pauser, uformelle 

møter, lettere 
arbeid)

Telefonboks Multifunksjonelle 
rom Annet

Møterom (ulike 
størrelser)

Spesialrom 
(undervisning, 

veiledning, 
videokonferanse)

Sone for prosjektsamarbeid Lunsj/Kantine Arbeidskafé Annet

Garderober/dusj, 
sykkelparkering, 

etc.

Arkiv, print, lager Data/IT-løsninger Miljøstasjon Parkering Universell utforming Annet

Gjennomsnitt karakterer, VID Oslo

2.8 5.8 8. 3 6.5 9.7*

*Enkeltkontor

9 7.8 4.2 9.3 4.2

8.4 8.7 9 Ikke med 9.76.7
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ARBEIDSPLASSER OG ROMLØSNINGER

Åpne teamsoner/
teamarbeidsplasser 

(2-8 pers)
Teamrom (2-4 pers)

Sosiale soner 
(pauser, uformelle 

møter, lettere 
arbeid)

Telefonboks Multifunksjonelle 
rom Annet

Møterom (ulike 
størrelser)

Spesialrom 
(undervisning, 

veiledning, 
videokonferanse)

Sone for prosjektsamarbeid Lunsj/Kantine Arbeidskafé Annet

Garderober/dusj, 
sykkelparkering, 

etc.

Arkiv, print, lager Data/IT-løsninger Miljøstasjon Parkering Universell utforming Annet

Gjennomsnitt karakterer, VID Stavanger og Sandnes

2.7 5.8 7 4.2 8.7 9.3*

*Enkeltkontor

9 8.4 3 10 3.7

9.7 9.4 9.5 9.66.29.7
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