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Forskningsspørsmål 1: Omfang og kjennetegn

Hvor stor er utbredelsen og 

hva kjennetegner 

hjemmekontor og annet 

fjernarbeid i dag? 

Og hvordan er utviklingen i 

hjemmekontorbruk ett år frem i 

tid?



Forskningsspørsmål 2: Hvordan fungerer det?

Hva er konsekvensene av 

hjemmekontor for arbeidstakere og 

virksomheter? 

Ved hvilke typer arbeid og under 

hvilke vilkår fungerer hjemmekontor 

og annet fjernarbeid effektivt og med 

gode resultater for både 

virksomhetene og arbeidstakerne?



Omfangsundersøkelsen/ 
panelundersøkelsen del 1

• Samlet inn mellom 24. februar 

og 16. mars 2021

• Svarprosent 41%

• 5038 respondenter

• Vektet for å være representativ 

for arbeidstakere

• Arbeidstakerne følges gjennom 

ett år, dette er første måling



Kjennetegn, omfang og utvikling

• Hvor mange har tilgang til 

hjemmekontor?

• Hvem?

• Hvor ofte bruker de det hele dagen? 

Hvor ofte utenom ordinær arbeidstid?

• Hvor jobber de fra?

• Grad av formalisering

• Tilrettelegging

• Frivillighet, ønsker for fremtiden

• Utvikling over tid



Før pandemien Under pandemien

AKU 2017* LKU 2019

YSAB2020 

(mars/april)

HK2021 

(februar/mars)

Ja, som fast ordning 9 % 9 % 22 %

Ja, men kun ved behov 26 % 41 % 30 %

Mulighet for hjemmekontor 35 % 51 % 50 % 52 %

Ikke hjemmekontor 63 % 49 % 48 % 47 %

Vet ikke/ubesvart 1 % 0 % 2 % 1 %

N (uvektet) 9660 6158 2886 5038

*Tall hentet fra Nergaard et al. (2018: 47)

Ɨ Spørsmålsformulering AKU2017, YSAB2020, HK2021: «Har du mulighet til å jobbe hjemmefra om du skulle ønske det? 

Med hjemmefra mener vi også andre steder som du velger selv, som f.eks. en fritidsbolig, på toget eller på en kafé.» 

Svaralternativer: «Ja, som fast ordning», «Ja, men kun ved behov», «Nei» og «Ikke sikker».

Ɨ Ɨ Spørsmålsformulering LKU2019: «Har du anledning til å jobbe hjemmefra i jobben din?» Svaralternativer: «Ja», «Nei» 

og «Vet ikke». (kun stilt til ansatte som jobber dagtid mellom 0600 og 1800)

Utvikling i andel med mulighet for 

hjemmekontor



Hvor mange har hjemmekontor?

27%

38%

25%

37%

58%

72%
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Grunnskole (n=205)

Videregående allmennfag
(n=528)

Videregående yrkesfag
(n=828)

Fagskole (n=573)

Universitets-/høgskole inntil 4
år (n=1527)

Universitets-/høgskole mer
enn 4 år (n=1377)

Har hjemmekontor
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Pleie- og omsorgstjenester (n=140)

Restaurant / servering (n=43)

Helsetjenester (n=573)

Forsvar / politi- / rettsvesen / vakthold (n=115)

Transport / samferdsel (n=253)

Varehandel / butikk (n=318)

Reiseliv / hotell (n=63)

Barnehage / skole / undervisning (n=672)

Landbruk / skogbruk / fiske (n=44)

Industri / teknikk (n=302)

Sosialtjenester / barnevern (n=77)

Olje / gass / energi (n=262)

Bygg / anlegg (n=293)

Annet (n=343)

Kultur / idrett / organisasjoner (n=144)

Forretningsmessig service- / tjenesteyting…

Offentlig sentralforvaltning / myndighet (n=624)

Bank / forsikring / finans (n=173)

Forskning / analyse (n=96)

Media / reklame / PR / informasjon (n=119)

Telekommunikasjon / IT (n=227)

Har hjemmekontor

Totalt: 

52%

Data: HK2021. N=5038. Definisjon: har mulighet for å jobbe hjemmefra og gjør det minst månedlig enten hele dagen eller 

utenfor ordinær arbeidstid

Blant statlige ansatte i 

statlig sentralforvaltning: 

79% har hjemmekontor 

(n=352)



Hjemmekontor hele dagen: Hvor ofte?

33%

2%

26%

6%

8%

10%

10%

28%

18%

34%
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19%
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HK2021 (n=2930)

LKU19 (n=3286)

Hvor ofte jobber du hjemmefra hele dagen?

Hver dag Flere dager i uken En dag i uken Månedlig Sjeldnere Aldri

Kilde: Omfatter kun de med mulighet for hjemmekontor

Blant de som har 

mulighet for 

hjemmekontor

Blant statlige ansatte i offentlig sentralforvaltning: 

50% hver dag, 27% flere dager i uken



Hjemmekontor utenfor ordinær arbeidstid: 

Hvor ofte?

Kilde: Omfatter kun de med mulighet for hjemmekontor

8%

9%

36%

24%

14%

17%

14%

17%

18%

21%

10%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

HK2021 (n=2930)

LKU19 (n=3286)

Hvor ofte jobber du hjemmefra utenom ordinær arbeidstid?

Hver dag Flere dager i uken En dag i uken Månedlig Sjeldnere Aldri

Blant de som har 

mulighet for 

hjemmekontor

Blant statlige ansatte i offentlig sentralforvaltning: 

5% hver dag, 22% flere dager i uken



Større økning i statlig sentralforvaltning

• 20% av alle med mulighet for hjemmekontor sier at de jobbet hjemmefra 

minst ukentlig før korona

• 11% i statlig sentralforvaltning



Utvalg: De med hjemmekontor

Arbeidstiden utenom 

ordinær dagtid

44%

77%

74%

22%

15%

17%

32%

6%

7%

2%

2%

2%

0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %

mer enn 10 timer i løpet av et døgn?
(n=1386)

etter kl. 21.00? (n=1094)

på søndag? (n=950)

Hvor jobber du:

Hovedsakelig hjemmefra

Hovedsakelig på kontoret/arbeidsgivers lokaler

Delt mellom hjemme/arbeidsgivers lokaler

Annet

Blant de som har 

mulighet for 

hjemmekontor

37% jobber månedlig på søndager

24% jobber ukentlig etter kl 21

29% jobber ukentlig mer enn 10 timer per 

døgn



Hvor jobber de fra?

Respondentene registrerte hvor og hvor mange timer de jobbet fra hvert sted hver dag i en uke («forrige hele arbeidsuke»). 

Omfatter kun de med mulighet for hjemmekontor

1%

2%

3%

6%

7%

51%

81%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

På kafe

Annet sted

På toget/på reise

Hytte/fritidsbolig

Oppdragsgivere eller klienter

Arbeidsgivers lokaler

Hjemme hos deg selv

Andel som jobbet fra, forrige arbeidsuke

Blant de som har 

mulighet for 

hjemmekontor



0%

1%

1%

2%

3%

34%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

På kafe

På toget/på reise

Annet sted

Hytte/fritidsbolig

Oppdragsgivere eller klienter

Arbeidsgivers lokaler

Hjemme hos deg selv

Andel av den samlede arbeidstiden på hvert sted, forrige hele arbeidsuke (uke 7 til 10)

Beregning gjort på totalnivå. Respondentene registrerte hvor og hvor mange timer de jobbet fra hvert sted hver dag i en uke 

(«forrige hele arbeidsuke»). Omfatter kun de med mulighet for hjemmekontor

Fordeling av den totale arbeidstiden

Blant de som har 

mulighet for 

hjemmekontor



Grad av formalisering

Har ikke avtale, 86%

Vet ikke/husker ikke, 
5%

Under 6 måneder, 2%

6 til 12 måneder, 2%

1 til 2 år, 1%

Mer enn 2 år, 3%

Vet ikke/husker ikke, 0%

Ja, 9%

Har du skriftlig avtale med arbeidsgiver om arbeid på hjemmekontor? Hvor lenge har du hatt 
det?

Utvalg: De med hjemmekontor. N=2571

Blant de som har 

mulighet for 

hjemmekontor



Tilrettelegging fra arbeidsgiver

30%

0%

1%

1%

2%

2%

29%

64%

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

Ingen

Rengjøring

Vedlikehold

Annet (skriv inn):

Strøm

Hjemmekontorgodtgjørelse

Internett

Mobilabonnement

Løpende kostnader dekket av arbeidsgiver

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hev-senk-pult

Justerbar kontorstol

Ekstern skjerm

Eksternt tastatur

Ekstern mus

Mobiltelefon

PC/laptop

Utstyr på hjemmekontoret

Ja, betalt av arbeidsgiver

Ja, betalt selv/ordnet privat

Nei, men har fått tilbud av arbeidsgiver om det

Nei

Ikke besvart

Blant de som har 

mulighet for 

hjemmekontor



Frivillighet: selvbestemmelse

22% 23%

29%

13%

11%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad I svært liten grad Ikke relevant

I hvilken grad kan du bestemme selv hvor ofte du vil jobbe hjemmefra?

• De som selv kan 

bestemme hvor ofte de vil 

jobbe hjemme, jobbet 

oftere hjemmefra før 

korona enn de som i liten 

grad kan bestemme selv

• … men det er ikke noen 

særlige forskjeller på hvor 

ofte de ønsker å jobbe 

hjemmefra i en 

normalsituasjon

Blant de som har 

mulighet for 

hjemmekontor
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17%

35%
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14%

30%

21%

14%

11%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Hver dag 3-4 dager i
uken

2 dager i
uken

1 dag i
uken

Månedlig Sjeldnere Aldri

Normalsituasjon etter pandemien: hvor ofte ønsker du å 
jobbe hjemmefra hele dagen?

De ønsker å jobbe oftere hjemme, 

som har:

• Fast rom til kontor hjemme

• Ingen arbeidsplass eller landskap hos 

arbeidsgiver

• Lengre reisetid til jobb

• Høy andel av kolleger som jobber ofte 

hjemmefra

Blant de som har 

mulighet for 

hjemmekontor

4%

21%

34%

17%

10%
8%

5%



Hvordan er det psykososiale arbeidsmiljøet på 
hjemmekontorene?

• De som jobber hjemmefra hver dag 
opplever:

• høy grad av arbeidstidskontroll 
• høy grad av kollegastøtte
• høyest jobb-hjem-balanse, sjeldnest 

tilkoblet arbeid utenom arbeidstid, 
foretrekker oftest et tydelig skille mellom 
jobb og privatliv og klarer oftest å koble av 
fra jobb etter arbeidstid

• Ellers små forskjeller etter hyppighet av 
hjemmekontor

• NB!: Kun deskriptive analyser – kan 
skyldes seleksjon eller andre forhold 
enn selve hyppigheten av 
hjemmekontor



Oppsummert fra vårens kartlegging

• Hyppigheten av hjemmekontor har økt mye som følge av pandemien, men infrastrukturen var i 
stor grad på plass fra før

• Det meste av arbeidstiden jobbes fra arbeidstakernes eget hjem, mindre fra hytta, kafé eller 
reise

• Mange ønsker å jobbe hjemmefra flere dager i uka framover

• …men disse ønskene kan endre seg

• Hyppig hjemmekontor er forbundet med høy grad av selvbestemmelse

• Arbeid utenfor ordinær arbeidstid skjer hjemme. Økt fleksibilitet, men også tegn til økt tidsbruk 
på lønnet arbeid.

• Samlet inntrykk: hjemmekontor oppleves positivt av de fleste arbeidstakere, men de fleste ser 
for seg at de jobber både hjemmefra og fra kontoret i fremtiden.



Ansatte med hjemmekontor i statlig sentralforvaltning

• Mange jobber mye fra hjemmekontor nå, men sjeldnere enn andre utenfor 

ordinær arbeidstid

• Jobbet sjeldnere hjemmefra hele dagen før korona, enn andre

• Noe lavere grad av selvbestemmelse over hyppighet

• Ønsker noe hyppigere hjemmekontor fremover enn andre



Rapporten kan lastes ned herfra:

https://hdl.handle.net/11250/2756692

https://hdl.handle.net/11250/2756692

