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Om undersøkelsen
• Undersøkelsen ble sendt ut til alle ansatte torsdag 18. juni. En påminnelse ble sendt 

ut 23. juni.
• Etter fristens utløp den 30. juni hadde 1705 besvart undersøkelsen. 
• Antall besvarelser på fakulteter, senter og administrasjon er som følger:
o Fakultet for helsevitenskap (HV) 390
o Fakultet for lærerutdanning og int. studier (LUI) 412
o Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) 213
o Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 180
o Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 175
o Senter for profesjonsstudier (SPS) 37
o Fellesadministrasjonen (FA) 298
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98% har primært jobbet på hjemmekontor de siste tre 
månedene, og 65% synes dette har fungert godt
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Halvparten har fått mer å gjøre siste 3 måneder
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64% synes det er like effektiv eller mer effektivt å jobbe på 
hjemmekontor sammenlignet med på vanlig arbeidsplass
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86% har den digitale kompetansen de trenger for å gjøre 
en god jobb på hjemmekontor 
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58% har det utstyret de trenger for å løse 
arbeidsoppgavene på en god måte på hjemmekontor
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42% er ikke enige i at de har det utstyret de trenger for å løse 
arbeidsoppgaver på en god måte: skjerm og kontorstol er det 
flest trenger for å kunne jobbe bedre på hjemmekontor
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Det sosiale og faglige arbeidsmiljøet på kontoret er det 
flest savner ved å jobbe hjemme
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60% har opplevd god oppfølging og kontakt med leder og 
kolleger, og de fleste opplever det som trygt å dra på jobb 
igjen
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Jeg har opplevd god oppfølging av personalleder de siste 3
månedene

Jeg har opplevd god sosial kontakt og støtte fra kolleger de side 3
månedene

Jeg opplever det som trygt å dra på jobb når OsloMet åpner for
det
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Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander

Helt enig Delvis enig Verken eller Delvis uenig Helt uenig
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Jeg har vært mer fysisk aktiv de siste 3 månedene

Jeg har merket fysisk ubehag som kan skyldes forhold på
hjemmekontoret de siste 3 månedene

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?

Helt enig Delvis enig Verken eller Delvis uenig Helt uenig

42% har vært mindre fysisk aktive, og 49% har merket 
fysiske plager som kan skyldes forhold på 
hjemmekontoret

11



61% kan tenke seg å jobbe mer på hjemmekontor også i en 
normalsituasjon 
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Fleksibilitet og effektivitet er fordeler ved hjemmekontor
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Halvparten kan tenke seg å jobbe 3 eller flere dager på 
OsloMet til høsten
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