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Akademikerpanelet

● 1008 respondenter med lang høyere utdanning

● 80 prosent av respondentene er medlem av en 

fagforening

● Av disse 80 prosentene er 54 prosent tilknyttet 

Akademikerne – dvs. 43 prosent av respondentene 

er tilknyttet Akademikerne

● 23 prosent av de som er ansatt er unntatt 

arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 

(N=899)

42 %

54 %

4 %

Sektorfordeling

Privat sektor

Offentlig sektor

Selvstendig næringsdrivende



Hvor er din arbeidsplass til vanlig?

46 %

33 %

7 %

4 %

10 %

Cellekontor

Åpent landskap med fast plass

Åpent landskap der jeg må finne en ledig

plass ved ankomst.

Hjemmekontor

Annet

N=935



Jobber du noe hjemmefra for tiden?
Har du anledning til å jobbe hjemmefra 

om du selv skulle ønske det (2017)? 

Hjemmejobbing før og nå

75 %

25 %

Ja Nei

N=899 – kun 

arbeidstakere 

som er i jobb pt.

12 %

46 %
16 %

26 %

Ja, mulig som fast ordning
Ja, ved behov
Ja, men kun unntaksvis
Nei

N=741 

Medlems-

undersøkelsen i 

2017



Jobber du hjemmefra i større grad 

enn tidligere på grunn av Covid-19?

92 %

7 % 1 %

Ja Nei Ikke sikker/ikke relevant

N=671



Hvor ofte har du jobbet hjemmefra etter 

koronautbruddet i mars?

Hvor ofte utfører du arbeid fra 

hjemmekontoret? (2017)

Omfang før og nå

7 %

15 %

17 %

30 %

30 %

1 %

Omtrent daglig 2-3 ganger i uken

1 gang i uken Sjeldnere enn 1 gang i uken

Sjeldnere enn 1 gang i måneden Ikke sikker

N=550

Medlems-

undersøkelsen i 

2017

37 %

26 %

23 %

10 %

2 % 2 %

Omtrent daglig 3-4 dager i uken

1-2 dager i uken Sjeldnere enn 1 dag i uken

Sjeldnere enn 1 dag i måneden Ikke sikker

N=671

N=671



Hvor ofte har du jobbet hjemmefra etter 

koronautbruddet i mars?

Hvor ofte utfører du arbeid fra 

hjemmekontoret? (2017)

Omfang før og nå

7 %

15 %

17 %

30 %

30 %

1 %

Omtrent daglig 2-3 ganger i uken

1 gang i uken Sjeldnere enn 1 gang i uken

Sjeldnere enn 1 gang i måneden Ikke sikker

N=550

Medlems-

undersøkelsen i 

2017

32 %

37 %

26 %

23 %

10 %

2 % 2 %

Omtrent daglig 3-4 dager i uken

1-2 dager i uken Sjeldnere enn 1 dag i uken

Sjeldnere enn 1 dag i måneden Ikke sikker

N=671

N=671

49 %



Bruk av hjemmekontor fordelt på vanlig 

arbeidsplass
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Åpent landskap Cellekontor Hjemmekontor Annet

Daglig 1-4 dager i uken Sjeldnere



Hva er årsaken(e) til at du jobber 

hjemmefra?

N=671. Flere svar mulig.



Har du skriftlig avtale om hjemmekontor? Når fikk du skriftlig avtale?

Avtale om hjemmekontor

4 %

92 %

4 %

Ja Nei Ikke sikker

N=671

54 %38 %

8 %

Før Covid-19 pandemien

Som følge av Covid-19 pandemien (etter 12. mars.)

Annet

N=26 (OBS)



Har du et eget rom i din bolig som kun 

benyttes til hjemmekontor?

44 %

56 %

Ja

Nei

N=671



Sitter du også andre steder? Hvilke andre steder sitter du på?

«Hjemmekontor på hytta?

2 %
11 %

28 %
59 %

Ja, ofte Ja, av og til Ja, men sjelden Nei, aldri

N=671 N=277, men flere 

svar mulig



Utgifter i forbindelse med hjemmekontor

N=671



Positive sider ved hjemmekontor
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Å jobbe hjemmefra gir meg en mindre

stressende hverdag

Jeg er mer effektiv når jeg jobber

hjemmefra.

Jeg trives med å jobbe hjemmefra

Helt eller delvis uenig Hverken eller/ikke sikker Helt eller delvis enig



Jeg er mer effektiv når jeg jobber 

hjemmefra
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Helt eller delvis uenig

Hverken eller/usikker

Helt eller delvis enig
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Mindre positive sider
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Jeg har fått flere fysiske plager

av å jobbe hjemmefra

Jeg har fått flere psykiske plager

av å jobbe hjemmefra

Jeg syns det er vanskelig å skille

jobb og fritid når jeg jobber

hjemmefra

Jeg er lei av å jobbe hjemmefra

Helt eller delvis uenig Hverken eller/usikker Helt eller delvis enig



Kollegium og ledelse
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Jeg savner det sosiale

fellesskapet på arbeidsplassen

Jeg savner det faglige

fellesskapet på arbeidsplassen

Jeg blir godt fulgt opp av lederen

min selv om jeg jobber

hjemmefra

Arbeidsgiveren min har kartlagt

de fysiske

arbeidsmiljøbetingelsene på mitt

hjemmekontor

Helt eller delvis uenig Hverken eller/usikker Helt eller delvis enig



De unge trives signifikant mindre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Jeg er helt eller delvis uenig i at det å jobbe hjemmefra gir meg en

mindre stressende hverdag

Jeg er helt eller delvis uenig i at det å jobbe hjemmefra gjør at jeg

er mer effektiv

Jeg er helt eller delvis enig i at det er vanskelig å skille jobb og

fritid

Jeg er helt eller delvis uenig i at jeg trives med å jobbe hjemmefra

Under 35 år Snittet



Ønsker du å jobbe mer hjemmefra når 
koronautbruddet er over?

Ønsker du å jobbe mer hjemmefra når 
koronautbruddet er over?

Ønsker om hjemmekontor framover

66 %

22 %

12 %

Ja Nei Ikke relevant

N=962

6 %

78 %

16 %

Ja, som hovedregel

Ja, når jeg selv ønsker det

Ja, jeg ønsker å ha noen faste dager i uken

N=618


