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Sammendrag
Det er gjennomført en
arbeidsmønsterkartlegging ved HiST, (AFT,
AiTeL og HA)1, med det formål å bidra til
beslutningsgrunnlag for å få gjennomført en
så hensiktsmessig innplassering som mulig.
Arbeidsmønsterkartleggingen er gjennomført
som en kombinert kvantitativ og kvalitativ
undersøkelse, med spørreundersøkelse og
gåturer gjennom eksisterende lokaler.
Rapporten fra arbeidsmønsterkartleggingen viser:
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I forhold til fysisk utforming:
Har HiST liten kobling mellom aktiviteter og
areal i dagens lokaler. «Alle» aktiviteter
gjennomføres i cellekontor og til dels
delekontor. Cellekontoret fungerer som et
multirom, som brukes til alle aktiviteter. Møter,
veiledning, konsentrert arbeid.
Mangler tilleggsarealer som møterom,
stillerom, multirom og konsentrasjonsarealer.
I forhold til organisasjon og innplassering:
Det er nødvendig å ta strategiske valg –
spesielt i forhold til hvordan man ønsker at fag
og administrasjon skal jobbe sammen.
Administrativt personell opplever lite behov for
kontakt med kjernevirksomheten. En
sentralisert administrativ stab kan gi en større
faglighet i staben. På den andre side kan dette
bidra til ytterligere segregering fra
kjernevirksomheten.
Både AFT og AITeL ønsker tett integrasjon
mot studenter. Det er uklart hvor åpent
arbeidsarealene bør være, men
kombinasjonen mellom behov for nærhet og
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behov for konsentrasjon gjør at sonedeling av
lokaler blir viktig.
Lab utrykker et behov for fysiske nærhet
mellom lab og kontorer, og mellom lab og
Bygningsdrift og vedlikehold.
I forhold til teknologi:
Fleksible kontorløsninger er avhengig av
velfungerende IKT løsninger for å gi gode
arbeidsplasser. HiST mangler per dags dato
tilstrekkelige teknologiske muligheter til å
skape gode, fleksible lokaler. Dette er et viktig
punkt i forhold til ønsket om mer fleksible
kontorløsninger. Det er uklart om dette skyldes
ny teknologi, ikke fungerende teknologi eller
dårlig opplæring.

Rapporten konkluderer med beskrivelse av
typiske aktiviteter ved HiST, utfylt med konkrete
eksempler på slike aktiviteter. Vi viser de romtyper
som nå brukes på HiST for å tilrettelegge for disse
aktivitetene. Videre viser vi hvilke ulike rom og
areal tegn_3 vurderer som adekvate for aktiviteten
og gir til slutt en fyldig funksjonell beskrivelse av
disse, inkludert skisse av teknologiske
forutsetninger med hensyn på arbeidsverktøy. Vi
anbefaler at disse beskrivelsene brukes som
utgangspunkt for enhetsvise diskusjoner om
hvordan de nye arealene skal tas i bruk.

Heretter betegnet som HiST
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1 Bakgrunn for rapporten
HiST skal gjennomføre innflytting i nye bygg som
innebærer en overgang til funksjonstilpassede
arbeidsplasser. For mange ansatte vil det bety
endrede kontorløsninger i forhold til dagens fordeling
av enkeltmannskontor, flermannskontor og åpne
løsninger. HiST ønsker en kartlegging av
arbeidsmønster for de berørte enheter (AFT, AiTeL
og HA)2, for å få gjennomført en så hensiktsmessig
innplassering som mulig. Kartleggingen av dagens
arbeidsmønster skal bidra til å bedre kunne gi
innspill til innvending utforming av det nye
Teknologibygget med hensyn på kontorer, møterom
etc., samt innplassering av enheter når bygget er
klart.
Det er tre viktige forutsetninger som ligger til grunn
for rapporten.
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Ved HiST har det vært et pågående arbeid hvor
tegninger og rammer for bygget allerede
eksisterer.
Det er besluttet at HiST skal ha fleksible
kontorløsninger, og at cellekontor kun benyttes
ved helt spesielle behov.
Det mangler beslutning om hvordan de ulike
avdelinger skal plasseres i forhold til hverandre
og hvilke type arealer de ulike avdelinger bør
plasseres i.

Arbeidsmønsterkartleggingen beskriver derfor
dagens aktiviteter og hvilke rom og arealer disse
aktivitetene utøves i dag. Deretter gir vi en vurdering
av de ulike typer rom og arealer som er adekvate for
disse aktivitetene. Vi beskriver utførlig funksjonelle
kvaliteter ved ulike typer rom som oppfyller de krav
som brukerne stiller til gjennomføring av ulike
aktiviteter (for eksempel behov for konsentrasjon,
behov for rom konfidensielle samtaler, behov for
samhandling etc.). Vår analyse innebærer med
andre ord å vurdere hvilke arealer de ulike aktiviteter
kan gjennomføres i. Denne vurderingen er gjort av
tegn_3, basert på vår kunnskap om og erfaring med
aktivitetsbasert kontorutforming, og før- og etterevaluering av trivsel, samhandling og effektivitet i
slike. Det er her viktig å påpeke at de arealene vi
vurderer som adekvate ikke nødvendigvis er de
samme rommene som brukerne per i dag beskriver
som adekvate. HiST har i dag en stor grad av
cellekontor, og veldig få tilleggsarealer som møterom
og sosiale soner. Dette bidrar til at cellekontoret
oppleves som et multirom som legger til rette for å
utføre alle oppgaver.
Arbeidsmønsterkartleggingen beskriver dagens
situasjon og arbeidsmønster. Beslutning om
innplassering av enhetene bør også styres av en
strategisk vurdering av hvordan HiST skal jobbe – i
fremtiden.

Heretter betegnet som HiST
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2 Faglig utgangspunkt
tegn_3 har Norges sterkeste fagteam på strategisk
arbeidsplassutvikling, og gjør oppdrag i forbindelse
med Campusutvikling for blant annet NTNU og
HiNT. I tillegg har vi ansvar for rom og
funksjonsprogram i det nye Regjeringskvartalet, og
utforming av arbeidsplass-strategier for Skatteetaten
og Statoil for å nevne noen. Vi kombinerer
arkitektonisk og organisatorisk spisskompetanse for
å skape gode, fleksible kontorløsninger for våre
partnere.

arbeidsdag for en kunnskapsarbeider. I løpet av en
dag beveger man seg mellom ulike typer oppgaver,
man jobber individuelt, i fellesskap, i dyp
konsentrasjon, og så videre. Ulike aktiviteter kan
best fasiliteres i passende omgivelser. Vi vil i denne
rapporten beskrive de ulike aktivitetene som HiSTs
medarbeidere gjennomfører, og også de ulike typer
areal vi vurderer kan tilfredsstille aktivitetenes
romlige behov. Vi anbefaler at disse
arealkategoriene brukes som underlag når
innplassering i ulike arealer diskuteres videre.

Modellen under (Figur 1) illustrerer en typisk

Figur 1. Generisk eksempel, arbeidsdag

En fleksibel kontorløsning utformes med det for øyet
at man i løpet av en arbeidsdag jobber med ulike
oppgaver og at man har ulike romlige behov knyttet
til å utføre disse oppgavene. I fleksible
kontorløsninger er det derfor et bredt tilbud av ulike
arbeids- og møteplasser. Slike løsninger
kjennetegnes ved at man tilbyr et godt utvalg av
spesialrom for uformelle og formelle møter, samtaler,

konsentrasjon, prosjektarbeid, etc. Vi erfarer også at
det øker fleksibiliteten og miljøtilpasningen å utforme
smårom slik at de kan brukes til ulike aktiviteter (ta
telefoner eller videomøter, samtaler, konsentrert
arbeid etc.). Det er viktig å merke seg at fleksible
kontorer for å fungere godt forutsetter gode
teknologiske arbeidsverktøy som støtter opp under
den fleksibiliteten man ønsker å oppnå.
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3 Gjennomføring
arbeidsmønsterkartlegging
For å kartlegge arbeidsmønster er det
gjennomført to hovedaktiviteter;
Spørreundersøkelse og gåtur.
Spørreundersøkelsen dokumenterer opplevd
bruk og behov hos respondentene mens
gåturen er designet for å undersøke og
utdype svarene fra spørreundersøkelsen. Til
sammen gir dette et tilstrekkelig bilde for en
oversikt over eksisterende arbeidsmønster.

3.1

Spørreundersøkelse

tegn_3 har utviklet en spørreundersøkelse som
kartlegger opplevde arbeidsmønster i
organisasjoner. Utviklingen av undersøkelsen er
forskningsbasert, og brukt med stor suksess i flere
skandinaviske organisasjoner. Spørreundersøkelsen
ble sendt ut til alle ansatte i de berørte enhetene.
Samlet var dette 458 personer, derav 301 personer
fullførte hele undersøkelsen. Dette innebærer en
svarprosent på 66%.
Spørreundersøkelsen har 6 hovedtema:








Bruk av arbeidstid på ulike oppgaver
o
Inkludert lokalenes egnethet til disse
arbeidsoppgavene
Lokalenes virkning på samarbeid og
konsentrasjon
Tilgang til og bruk av teknologi
Service og funksjonalitet
Behov for nærhet og tilrettelegging for dette.
Generell tilfredshet

3.2

Gåtur

En gåtur er en todelt workshop, og har typisk 8-10
deltagere. Først spaserer deltagerne med fasilitator
gjennom dagens lokaler og diskuterer eksisterende
bruk av disse. Deretter bruker man erfaringen fra
gåturen til å etablere typebeskrivelser av arbeid som
finnes i organisasjonen og i hvilke romlige fasiliteter
disse gjennomføres. En slik gåtur gir et alternativt
bilde av eksisterende arbeidsmønster. Samtidig gir
dette en mulighet til å forstå om eksisterende
arbeidsmønstre er formet på grunn av eller på tross
av mulighetene som ligger i eksisterende lokaler, og
kan dermed gi gode indikasjoner på funksjonelle
behov. Gåtur er en anerkjent metode innen
bygningsevaluering og behovsanalyser. Blant annet
dokumentert i metodehåndboken USEtool fra NTNU
og SINTEF.
Gåturene ble gjennomført med fem grupper i uke 42.
Mandag 13.1
AITeL i Brygghuset
Tirsdag 14.10
HA-SKB, Kjelhuset
Tirsdag 14.10
HA-øvrige, Sukkerhuset og Schnitlergården
Fredag 17.10
AFT-lab, Kjelhuset
Fredag 17.10
AFT, Gunnerus gate

.
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3.3

Analyse av resultater

Resultatene fra spørreundersøkelsen lot oss
etablere hypoteser som vi testet ut i gåturene.
Kombinasjonen kvantitativ og kvalitativ analyse gir et
godt utgangspunkt for å forstå arbeidsmønstrene i
HiST. Deretter validerer vi resultatene fra
spørreundersøkelsen mot resultatene fra gåturene.
Dette gir en rik tolkning av arbeidsmønstre, som
danner grunnlag for rapportering og presentasjon av
arbeidsmønstre i organisasjonen.
Det legges vekt på å fremheve spesielle behov ved
ulike enheter, sammenfallende arbeidsmønstre i og
mellom enheter, og ikke minst ser vi etter typiske
forskjeller fra andre organisasjoner – dette for lettere
å kunne beskrive de spesielle arbeidsmønstrene
som HiST har.

3.4

Rapport

I denne rapporten presenteres funnene fra
spørreundersøkelsen. I tillegg beskriver vi typiske
arbeidsmønstre som finnes ved HiST, og skisserer
hvilke romlige funksjonsbehov disse mønstrene har.
Rapporten vil dermed bidra til en bedre forståelse av
behov ved innvendig utforming av det nye
Teknologibygget med hensyn på kontorer, møterom
etc., samt innplassering når bygget er klart.

3.5

Presentasjon av analysen i
allmøte for deltagerne

Vi vil presentere funnene i et allmøte på HiST.
Presentasjonen vil være på ppt-format og fokusere
på:



Funnene fra spørreundersøkelsen
Typiske arbeidsmønster og romlige
funksjonsbehov disse har

3.6

Styrker og svakheter ved
metoden med hensyn til situasjon
ved HiST

Ved HiST har det vært til dels stor misnøye med og
mistillit til den overordnede prosessen med utvikling
av tegninger til bygg. Brukerne påpeker blant annet
at tegninger av det nye bygget og arbeidslokalene
ble ferdigstilt og frigitt dagen før oppstart av
spørreundersøkelsen. Under gåturene ble det
oppgitt at dette førte til mye frustrasjon, og større
mistillit til prosessen enn tidligere.
Arbeidsmønsterkartleggingen er designet med det
utgangspunkt at slike tegninger allerede eksisterer,
og med det for øye å skape en best mulig
innplassering i påtenkte arealer. Dette har derfor
ikke gitt store konsekvenser for kartleggingen.
HiST er inne i en organisatorisk endringsprosess
som gjør at enhetsperspektivet som er brukt i
undersøkelsen mister noe av sin relevans. Vi har
derfor analysert data bredere enn vanlig (ulike
kontorformer, ulike arbeidsfunksjoner)
I de fleste endringsprosesser av denne sort gir
usikkerheten ovenfor det ukjente en
overrepresentasjon av fornøydhet med dagens
lokaler. Dette kommer også til syne ved HiST,
spesielt ved evaluering av enkelte lokaler som vi vil
betegne som på grensen til det uforsvarlige, og som
de ansatte like fullt aksepterer som den daglige
virkeligheten.
Det er ikke en del av oppdraget å vurdere utforming
av lokaler, eller egnethet av tiltenkte arealer. Vi har
fulgt oppdragsbeskrivelsen og gitt en oppsummering
med en beskrivelse av de arketyper av aktiviteter
som organisasjonen har beskrevet. Disse
arketypene er tiltenkt brukt i forbindelse med
innplassering, som et aktivt ledd i videre
brukerprosesser.
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4 Resultater fra
spørreundersøkelse
4.1

Sammendrag

Undersøkelsen viser at HiST’s medarbeidere bruker
meget stor andel av sin totale arbeidstid i HiST sine
kontorlokaler; hele 76 % av den totale arbeidstiden. I
tillegg kommer 13 % av den totale arbeidstiden i
HiST sine undervisningslokaler. Dette betyr at
respondentene oppgir å bruke 89 % av sin totale
arbeidstid i HiST sine lokaler. Dette er 23 % mer enn
erfaringstall fra vanlige kontorarbeidsplasser. Vi har
ikke tilstrekkelige erfaringstall fra universitets- og
høyskolesektoren til å vurdere eventuelle avvik
herfra.
En stor andel av den totale arbeidstiden brukes på
egen kontorarbeidsplass (54 %). På grunn av
veiledning, mangel på møterom mv. kan vi justere
for at 9 % av tiden som brukes på egen
kontorarbeidsplass går til møtevirksomhet (inkludert
arbeid foran PC i dialog med andre). Det er likevel
48 % av den totale arbeidstiden tiden som brukes til
tradisjonelle kontoraktiviteter (ordinært arbeid foran
PC og arbeid som krever dyp konsentrasjon).
På tross av standarden ved enkelte av lokasjonene
kan beskrives som lav svarer respondentene at de
er fornøyd med hvordan dagens lokaler tilrettelegger
for alle de aktiviteter som foregår i HiST sine
kontorlokaler. Ser man på gruppene med cellekontor
og delekontor for 2-3 personer hver for seg, er det
relativt stor forskjell på opplevd fornøydhet. Begge
gruppene er likevel fornøyde med dagens
kontorlokaler.
Når det gjelder behov for nærhet til ulike funksjoner,
så opplever fagmiljøene å ha lite behov for og nok
tilgang på administrativt personell-, og omvendt. Det
er IKT Drift og Bygningsdrift og vedlikehold som flest
avdelinger opplever et moderat underdekt behov for
nærhet til.
Ser man på gruppene med cellekontor og delekontor
for 2-3 personer, ser man at opplevelsen av
tilrettelegging for samarbeid og konsentrasjon er ulik.
Det er likevel avvik mellom ulike avdelinger, som
ikke kan forklares basert på kontortype alene.

Det er bekymringsverdige verdier når det gjelder
respondentenes beskrivelse av lyd, luftkvalitet og
temperatur.
Det er seks hovedtema som går igjen på tvers av
avdeling i respondentenes åpne svar:







Ønsket om individuelt kontor
Fokus på samarbeid med studenter
Behovet for tilrettelegging for
konsentrasjonsarbeid
Mangel på tilleggsareal i dagens løsninger
Dårlig inneklima
Manglende tillit til prosessen rundt flytting til nye
lokaler.

4.2

Metode

4.2.1
Reliabilitet og validitet
Spørsmålene i undersøkelsen er utviklet med
bakgrunn i forskning på arbeidsmønster og hva som
kjennetegner velfungerende arbeidsplasser. Den er
blitt benyttet i en rekke ulike virksomheter, og
underveis har vi gjort forbedringer basert på
erfaringer som er spilt inn fra kunder eller
konsulenter. Dette for å sikre høy innholdsvaliditet i
skjemaet.
For de delene av undersøkelsen som måler ansattes
holdninger til ulike deler av det fysiske arbeidsmiljøet
har vi kontrollert for intern reliabilitet. Alle faktorer har
en Chronbachs alfa over 0,7, mens tre ligger litt
under.
Analyser av sammenhenger viser at særlig to av
faktorene har betydning for hvordan ansatte
opplever arbeidslokalene. Faktorene «nye
arbeidsformer» og «funksjonalitet» forklarer 35
prosent av variasjonen i hvordan ansatte forholder
seg til påstanden «HiST sine lokaler er veldig bra».
Vi kan altså dokumentere at undersøkelsen måler
stabilt, og at den måler variabler som er relevant for
utviklingen av det fysiske arbeidsmiljøet.
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4.2.2
Datagrunnlaget
Undersøkelsen gjennomførtes elektronisk gjennom
spørreskjemaverktøyet SurveyXact. Innledningsvis
informerte vi om at vi ikke trekker ut data på grupper
færre enn 7 personer. Vi garanterte anonymitet for å
stimulere de ansatte til å svare ærlig.
Erfaringsmessig er dette et tema som er viktig å ta
hensyn til, ettersom organisasjoner som
gjennomfører undersøkelsen enten er i forkant,
under eller i etterkant av en endringsprosess. Tillit til
prosessen er vesentlig, og det forutsetter trygg
innsamling og behandling av data. Det har dessverre
vært noe mistillit til den overordnede prosessen i
forbindelse med innplassering, og til
arbeidsmønsterkartleggingen spesielt. Dette har
vært forsøkt kompensert for gjennom de kvalitative
delene av undersøkelsen.
4.2.3
Gjennomføringen
Undersøkelsen ble sendt ut til 458 personer. Av
disse fullførte 301 personer hele undersøkelsen,
altså 66 prosent. Det administrative rundt
datafangsten gikk problemfritt, med elektronisk
utsendelse og automatiske påminnelser til dem som
ikke hadde fullført innen bestemte frister. En
programmeringsfeil førte til at 3 spørsmål falt ut for
noen ansatte. Vi mistet noe data, men for å redusere
tapet av innsikt kompenserte vi med å øke omfanget
av kvalitative undersøkelser mot de gruppene der
frafallet var betydelig.

4.3

Bruk av tid på ulike arbeidssteder

På HiST AFT, AITeL og HA rapporterer
respondentene at de bruker til sammen 76 % av

tiden sin i HiST sine kontorlokaler (inkludert
møterom). 13 % av tiden brukes i
undervisningslokaler. Dette innebærer at kun 10 %
av tiden brukes utenfor egen arbeidsplass.
Erfaringstall for tradisjonelle kontorarbeidsplasser
viser at omtrent 2/3 av tilgjengelig tid brukes i egne
kontorlokaler (inkludert møterom), og 1/3 av tiden
brukes utenfor egen arbeidsplass.
I HiST ser vi at til sammen 89 % av tiden brukes i
egne kontorlokaler (inkludert møterom og
undervisningsarealer). Dette er med andre ord et
mye høyere tall enn det som er normtall for vanlige
kontorarbeidsplasser. Det finnes ikke tilstrekkelig
erfaringstall for Universitets og høyskolesektoren til å
gi en sammenligning med slike.
Vi ser et tydelig skille med hensyn til bruk av arealer,
mellom gruppen som definerer sin primære
arbeidsfunksjon som «undervisning og labvirksomhet», (65 % i HiST sine kontorlokaler, 26 % i
undervisningslokaler) versus gruppen som definerer
sine primære arbeidsfunksjoner som forskning,
studieadministrasjon, annen administrasjon, ledelse,
bygningsdrift og vedlikehold, IKT Drift, og annet (81
% i HiST sine kontorlokaler, 8 % i
undervisningslokaler).
For øvrig indikerer Gåturene med brukerne at mye
av tiden som brukes på veiledning skjer i
kontorlokalene, slik at bruk av tid i HiST sine
undervisningslokaler ikke gir en indikasjon på hvor
mye tid som brukes på undervisning.

Gjennomsnittlig tid brukt
på uilke arbeidssteder

Respondenter med Labvirksomhet og
Undervisning som
hovedfunksjon

Øvrige

I HiST sine kontorlokaler (inkludert møterom)

76 %

65 %

80 %

Hos eksterne samarbeidspartnere

4%

2%

4%

På hjemmekontor

3%

4%

3%

I HiST sine undervisningslokaler

13 %

26 %

8%

Annet

3%

2%

4%

Bruk av tid på ulike arbeidssteder

Figur 2. Bruk av tid på ulike arbeidssteder
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4.4

Tid på og tilrettelegging for ulike
aktiviteter i egne kontorlokaler
(inkludert møterom)

Det kan tilrettelegges for ulike typer aktiviteter i ulike
typer arealer. Arbeidsmønsterkartleggingen gir en
oversikt over hvor mye tid respondentene opplever
at de bruker på ulike aktiviteter og hvor tilfreds
respondentene er med hvordan dagens lokaler er
tilrettelagt for disse. Det er to hovedfunn fra HiST sin
spørreundersøkelse:


Hele 54 % av den totale arbeidstiden rapporteres
brukt på egen kontorarbeidsplass. På grunn av
veiledning, mangel på møterom mv. kan vi
justere for at 9 % av tiden som brukes på egen
kontorarbeidsplass går til møtevirksomhet (arbeid
foran PC i dialog med andre). Det er likevel 48 %





av den totale arbeidstiden tiden som brukes til
tradisjonelle kontoraktiviteter (ordinært arbeid
foran PC og arbeid som krever dyp
konsentrasjon).
I snitt er respondentene meget fornøyd med
hvordan dagens lokaler tilrettelegger for alle de
aktiviteter som foregår i HiST sine kontorlokaler,
med en svak nedgang når det gjelder
tilrettelegging for møter med over 4 personer.
Ser man på gruppene med cellekontor og 2-3
mannskontor hver for seg er det relativt stor
forskjell på opplevd fornøydhet. Begge gruppene
er likevel fornøyd med dagens kontorlokaler.

Figur 3 Tid på og tilrettelegging for ulike aktiviteter i egne kontorlokaler.

4.4.1
Aktiviteter som utføres på arbeidsstasjon
Erfaringstall for tid brukt på ulike aktiviteter i egne
kontorlokaler, viser at omtrent halvparten av tiden
brukes på møteaktivitet (inkludert uformelle samtaler
og møter) og halvparten av tiden ved egen
arbeidsstasjon. Dette innebærer at tiden brukt på
egen arbeidsstasjon og tiden brukt på
møtevirksomhet og uformelle samtaler etc. begge
utgjør 1/3 av den totale arbeidstiden (mens 1/3
brukes utenfor egen arbeidsplass)
Når det gjelder arbeid i HiST sine kontorlokaler
svarer respondentene at hele 30 % av tiden går med
til arbeid med behov for dyp konsentrasjon, 33 % er
ordinært arbeid foran PC, mens 9 % av tiden brukes
på arbeid foran PC i dialog med andre. Dette utgjør

hele 72 % av den tiden medarbeiderne bruker i HiST
sine kontorlokaler. Gåturene viser at mye tradisjonell
møtevirksomhet, som veiledning og ad hoc-møter
foregår på egen arbeidsstasjon. Hvis vi justerer for at
9 % av tiden som brukes på egen
kontorarbeidsplass går til møtevirksomhet (arbeid
foran PC i dialog med andre), er det likevel 63 % av
tiden som brukes i HiST sine kontorareal (inkludert
møterom) som brukes til tradisjonelle
kontoraktiviteter (ordinært arbeid foran PC og arbeid
som krever dyp konsentrasjon). Av den totale
arbeidstiden utgjør dette ca halvparten av tiden, mot
normalt ca. 1/3.
Dette tallet er noe lavere hvis man bare ser på
gruppen som registrerer undervisning eller lab-
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virksomhet som sin primære arbeidsfunksjon.
Sammenlignet med erfaringstall skiller altså HiST
seg ut ved at en meget stor andel av den totale
arbeidstiden går med til tradisjonelt kontorarbeid.
Det største utslaget finner vi under arbeid med
behov for dyp konsentrasjon. Det rapporteres mer
enn dobbelt så stort behov for arbeid med dyp
konsentrasjon enn det erfaringstall viser oss fra
andre organisasjoner. Det er imidlertid verdt å merke
seg at disse erfaringstallene kommer gjennom en
kombinasjon av egenrapportering og registrering av
faktisk bruk, og dermed ikke er direkte overførbare.
Det er relativt vanlig med en overrapportering av
konsentrasjonsarbeid ved egenrapportering.
4.4.2
Grad av tilrettelegging i dagens lokaler
Respondentene oppgir at eksisterende lokaler i høy
grad tilrettelegger for de ulike aktivitetene som
gjennomføres i HiST sine kontorlokaler (inkludert
møterom). Figur 3 viser en oversikt over tid brukt på
ulike aktiviteter og grad av tilrettelegging for disse.
Respondentene fra HiST svarer at lokalene slik de er
i dag i sterk grad tilrettelegger for de aktiviteter som
skal gjennomføres der. Dette er en meget høy grad
av positiv respons. Når vi sammenholder resultatene
med materiale fra gåturene, ser vi at det i stor grad
er tilgang på cellekontor som avgjør i hvilken grad
respondenten er fornøyd. Dette blir bekreftet når vi
sammenligner respons fra de ulike gruppene «sitter i
cellekontor» med «delt kontor med 2-3». 71 % av
respondentene sitter i cellekontor mens 23 % sitter i
delt kontor med 2-3 personer.
Gåturen viser at arbeidsstasjonene, og i særstilling
cellekontorene, fungerer som
multifunksjonsstasjoner. De ulike aktivitetene
Ordinært arbeid foran PC, Arbeid foran PC i dialog
med andre, Oppgaver med behov for dyp
konsentrasjon, og Planlagte møter med 1-3 personer
foregår alle typisk på arbeidsstasjonen. Uformelle
samtaler og møter foregår også ved
arbeidsstasjonen i tillegg til i sosiale soner. Selv om
variasjonen er stor mellom de ulike gruppene, viser

likevel begge gruppene stor grad av fornøydhet med
dagens kontorlokaler (inkludert møterom).
Avviket mellom gruppene er størst når det gjelder
tilrettelegging for oppgaver som krever dyp
konsentrasjon.
I gruppen med cellekontor svarer respondentene at
de bruker 74 % av den totale arbeidstiden i HiSTs
kontorlokaler (inkludert møterom). I gruppen med
delekontor svarer respondentene at de bruker 85 %
av den totale arbeidstiden i HiSTs kontorlokaler
(inkludert møterom)
I gruppen med cellekontor rapporterer(se Figur 4)





97 % at dagens kontorlokaler tilrettelegger for bra
ordinært arbeid foran PC
Rapporterer 94 % at dagens kontorlokaler
tilrettelegger bra for oppgaver som krever dyp
konsentrasjon
Rapporterer 88 % at de dagens kontorlokaler
tilrettelegger bra for arbeid foran PC i dialog med
andre (ansikt til ansikt eller ved bruk av
Lync/Skype el.)

I gruppen med delekontor rapporterer (se Figur 5)





81 % at dagens kontorlokaler tilrettelegger bra for
ordinært arbeid foran PC
67 % at dagens kontorlokaler tilrettelegger bra for
arbeid foran PC i dialog med andre (ansikt til
ansikt eller ved bruk av Lync/Skype el.)
45 % at dagens kontorlokaler tilrettelegger bra for
oppgaver som krever dyp konsentrasjon

Det er med andre ord slik at gruppen som tilbringer
mest tid på kontoret er den gruppen som rapporterer
minst fornøydhet med hvordan kontorlokalene
tilrettelegger for ulike typer oppgaver. Samtidig
rapporterer også disse at de er relativt fornøyd med
hvordan lokalenetilrettelegger for ulike typer
oppgaver, unntatt oppgaver som krever dyp
konsentrasjon
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Figur 4 Cellekontor Grad av tilrettelegging for ulike
aktiviteter i dagens kontorlokale

Figur 5. 2-3 personer/delekontor - Grad av
tilrettelegging for ulike aktiviteter i dagens kontorlokale
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4.5

Behov for nærhet til ulike
funksjoner

På HiST ser vi en tydelig todeling mellom de behov
som faglige enheter og administrative enheter har.
Respondenter fra AFT og AITeL scorer mye høyere
på behovet for nærhet til studenter, forskning,

undervisning og lab-virksomhet enn LED, SØR, SPO
og til dels SCD og SKB. Dette er ikke en
overraskende følge av spørsmålet «hvilket behov
har du for nærhet til personer med følgende
funksjoner». På samme måte som lærere trenger
studenter, trenger administrativt personal annet
administrativt personell for å gjennomføre sine
oppgaver (se Figur 6.)

Figur 6. Behov for tilgang til ulike funksjoner
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Gitt at undervisning er kjernevirksomheten til HiST er
det tankevekkende at administrativt personell i så
liten grad opplever behov for nærhet til faglig
personell. Det er også verdt å merke seg at seksjon
for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling
i liten grad har behov for nærhet til personer som
primærfunksjon som forskning, undervisning, lab
virksomhet og studenter.
Diagram som viser opplevd behov for nærhet vil gi
en indikasjon på hvilke grupper som ønsker mer
nærhet til hverandre. Svarene fra HiSTs
medarbeidere indikerer at






Alle har behov for nærhet til IKT Drift
IKT Drift har lite behov for nærhet til noen andre
SKB har et behov for nærhet til studenter
Programmene har behov for nærhet til studenter
og undervisningspersonell
Administrative og ledende funksjoner opplever
lite behov for nærhet til kjernevirksomheten

I forhold til innplassering i nytt bygg opplever vi at
disse svarene viser viktige utfordringer:




Behovet for nærhet til IKT Drift, koblet med IKT
Drift sitt manglende behov for nærhet til øvrige
ansatte indikerer at IKT Drift får mange
henvendelser. Kombinert med svarene på
gåturene indikerer dette at enten IKT opplæring
eller IKT utstyret er utilstrekkelig. Dette er et
viktig punkt i forhold til ønsket om mer fleksible
kontorløsninger. Fleksible kontorløsninger er
avhengig av velfungerende IKT løsninger for å gi
gode arbeidsplasser.
At administrativt personell opplever så vidt lite
behov for kontakt med kjernevirksomheten
fremhever at det er et viktig strategisk valg ift.
hvordan man plasserer og fordeler administrative
resurser. En felles administrativ stab kan gi en
større faglighet i staben. På den andre side bidrar
til en avstand fra kjernevirksomheten.

4.5.1
Nærhet og tilgang
I Figur 7ser vi en rangering av behov for nærhet til
ulike funksjoner og en vurdering av enkelhet i tilgang
på disse. På en skala fra 1 (ikke behov) til 4 (stort
behov) ble de ansatte bedt om å vurdere hvor stort
behov de hadde for å være nær andre grupper og
funksjoner i organisasjonen. Figurene viser behov
for nærhet, fordelt på ulike avdelinger i HiST. I tillegg
bad vi respondentene om å vurdere tilgjengeligheten

til de samme gruppene og funksjonene, på en skala
fra 1 (veldig vanskelig) til 4 (veldig enkel). Ved å
koble disse spørsmålene får vi informasjon både om
hva de har behov for, og hvor godt behovet er
dekket i dag.

Hele HIST

Behov for
nærhet

Tilgang

Studenter

3,2

3,3

Forskning

2,3

2,9

Undervisning

2,9

3,3

Lab-virksomhet

2,4

3,0

Bygningsdrift og vedlikehold

2,4

2,7

IKT DRIFT

2,9

2,9

Studieadministrasjon

2,9

3,2

Annen administrasjon

2,7

3,0

Min nærmeste leder

3,4

3,6

Høgskolens ledelse

2,0

2,4

Under 2,2:
Lav

2,2-2,6: Litt
lav

2,7-3,1: Litt
høy

Over 3,2:
Høy

Figur 7. Behov for nærhet og tilgang, hele HiST

Vi presenterer her de funksjoner som ulike
avdelinger opplever at de har et behov for nærhet til,
og som ikke er dekt opp av tilgjengelig personell. Vi
konsentrerer oss om moderate og store avvik i
behov og tilgang. Respondentgruppene som er satt
sammen er: Avdeling for informatikk og e-læring
(AITeL), Rektor og prorektor med stab (LED),
Seksjon for økonomi og regnskap (SØR), Seksjon
for campus og bygningsdrift (SCD), Seksjon for
personal-administrasjon og organisasjonsutvikling
(SPO), Seksjon for studier, kommunikasjon og
bibliotek (SKB), AFT ledelse med stab AFT program
for allmennfag, AFT program for bygg og miljø, AFT
program for kjemi og materialteknikk, AFT program
for bioingeniørutdanning, AFT program for elektro og
datateknikk, AFT program for maskinteknikk og
logistikk, AFT program for matteknologi, AFT
program for radiografutdanning, Lab-virksomhet som
primære arbeidsfunksjon.
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4.5.2
Moderat underdekt behov for nærhet
Vi har definert avvik mellom tilgang og behov som
moderat ved en variasjon mellom - 0,4 og - 0,6.
4.5.2.1 Studenter
AFT program for elektro og datateknikk opplever et
moderat underdekt behov for nærhet til studenter.
De har høy positiv score på både behov og tilgang
og dette vurderes ikke som problematisk. Se Figur
10
4.5.2.2 Forskning
Ingen respondentgrupper opplever et underdekt
behov for nærhet til personell med forskning som sin
primære funksjon.
4.5.2.3 Undervisning
Bygningsdrift og vedlikehold opplever et underdekt
behov for tilgang på personell som har undervisning
som sin primære arbeidsfunksjon. På Gåturene var
det kun en representant for Bygningsdrift og
vedlikehold, og dette temaet ble ikke tatt opp. Se
Figur 8
4.5.2.4 Lab
AFT program for maskinteknikk og logistikk og AFT
program for radiografutdanning opplever et
underdekt behov for tilgang til personell med labvirksomhet som sin primære arbeidsfunksjon. På
gåturen var AFT representert av medarbeidere fra
MAT, KMT, MAL, EDT og Allmenn. Dette temaet ble
dermed ikke verifisert i Gåturene og kan med fordel
undersøkes nærmere. Se Figur 10
4.5.2.5 Bygningsdrift og vedlikehold
AFT program for elektro og datateknikk, AFT
program for radiografutdanning, AFT program for
maskinteknikk og logistikk rapporterer et underdekt
behov for tilgang til personell fra Bygningsdrift og
vedlikehold. Dette ble også tatt opp som tema i
Gåturene og forklares gjennom lab-virksomhet sitt
behov for hjelp i laboratoriet. Når vi undersøker
gruppen som rapporterer at de har sin primære
arbeidsfunksjon i lab-virksomhet, ser vi at disse
scorer høyere på behov og lavere på tilgjengelighet
til Bygningsdrift og vedlikehold enn det øvrige HiST.
Figur 10
4.5.2.6 IKT Drift
IKT drift er den funksjonen som flest opplever et
underdekt behov for tilgang til. AFT program for
allmennfag, AFT program for elektro og datateknikk,
AFT program for maskinteknikk og logistikk,

Bygningsdrift og vedlikehold opplever et høyt behov
for nærhet og vanskelig tilgang til denne funksjonen.
AFT program for radiografutdanning opplever et høyt
behov for nærhet og vanskelig tilgang til funksjonen.
Se Figur 10
4.5.2.7 Studieadministrasjon
Ingen respondentgrupper opplever et underdekt
behov for nærhet til personell med
studieadministrasjon som sin primære funksjon.
4.5.2.8 Annen administrasjon
AFT program for radiografutdanning opplever et
underdekt behov for tilgang på personell som har
undervisning som sin primære arbeidsfunksjon. AFT
hadde ingen representanter fra AFT program, for
radiografutdanning og dette temaet ble ikke diskutert
der. Figur 10
4.5.2.9 Min nærmeste leder
Bygningsdrift og vedlikehold rapporterer et
underdekt behov for tilgang på nærmeste leder.
Under Gåturen ble dette ikke diskutert. Se Figur 8
4.5.2.10 Høgskolens ledelse
Ingen respondentgrupper opplever et underdekt
behov for nærhet til høgskolens ledelse. Alle
grupper, unntatt Rektor og prorektor med stab
(LED), Seksjon for økonomi og regnskap (SØR),
rapporterer at de har lite til intet behov for nærhet til
denne funksjonen. Se Figur 8

4.5.3
Grupper uten avvik
LAB, SKB, og Annen administrasjon, ledelse og
"annet" har ingen moderate avvik mellom behov og
tilgang. Dette skyldes formodentlig spredningen på
gruppene.
IKT Drift rapporterer selv ikke noen negative avvik
mellom behov og tilgang. I gåturene forklares dette
gjennom at alle trenger IKT sin kompetanse. At
etterspørselen etter tjenesten er stor kan bidra til å
forklare opplevelsen av tilstrekkelig nærhet, på tross
av at de er den gruppen som er mest etterspurt av
andre enheter.

4.5.4

Store avvik

4.5.4.1 Forskning
AFT program for bygg og miljø scorer høyt på behov
for nærhet og meget lavt på tilgang på slikt
personell. Vi har definert avvik mellom tilgang og
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4.5.4.2 Studieadministrasjon
AFT program for kjemi og materialteknikk scorer lavt
på behov for nærhet, men veldig godt på tilgang på
slikt personell. AFT program for kjemi og
materialteknikk har et høyt positivt avvik, med en
variasjon på 1,2. Figur 10

behov som moderat ved en variasjon mellom - 0,4
og - 0,6. AFT program for bygg og miljø har et høyt
avvik, med en variasjon på - 0,7. Se Figur 10

LED, SØR, SCD og SPO
Annen administrasjon, ledelse
og "annet"

Hele HIST

IKT Drift og Bygningsdrift og
vedlikehold

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

Studenter

3,2

3,3

1,7

2,0

2,7

2,9

Forskning

2,3

2,9

1,9

2,1

1,8

2,2

Undervisning

2,9

3,3

1,8

2,3

2,5

2,7

Lab-virksomhet

2,4

3,0

1,6

2,2

2,0

2,3

Bygningsdrift og vedlikehold

2,4

2,7

2,7

3,0

3,2

3,3

IKT DRIFT

2,9

2,9

3,0

3,4

4,0

3,7

Studieadministrasjon

2,9

3,2

2,6

3,3

2,8

3,1

Annen administrasjon

2,7

3,0

3,5

3,4

2,7

2,8

Min nærmeste leder

3,4

3,6

3,6

3,3

3,3

3,4

Høgskolens ledelse

2,0

2,4

2,9

3,1

2,3

2,7

Under 2,2:
Lav

2,2-2,6: Litt lav

2,7-3,1: Litt
høy

3,2 +: Høy

Figur 8. HA uten SKB

Avdelingen SKB - behov for nærhet koblet med støtte
SKB
Hele HIST

Hele SKB

Kommunikasjon

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

Studenter

3,2

3,3

3,3

3,4

2,8

2,8

Forskning

2,3

2,9

1,9

2,6

2,3

1,8

Undervisning

2,9

3,3

2,4

2,8

1,8

2,0

Lab-virksomhet

2,4

3,0

1,4

2,1

1,2

2,0

Bygningsdrift og vedlikehold

2,4

2,7

2,4

3,0

1,7

3,4

IKT DRIFT

2,9

2,9

2,9

3,0

2,2

3,2

Studieadministrasjon

2,9

3,2

3,4

3,6

2,7

3,7

Annen administrasjon

2,7

3,0

3,1

3,3

2,6

3,3

Min nærmeste leder

3,4

3,6

3,5

3,4

3,5

3,2

Høgskolens ledelse

2,0

2,4

2,3

2,4

2,8

3,0

Under 2,2:
Lav

2,2-2,6: Litt
lav

2,7-3,1: Litt
høy

3,2 +: Høy

Figur 9. SKB
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Hele HIST

AFT

AFT ledelse med stab

AFT program for almennfag

AFT program for bygg og miljø

AFT program for
bioingeniørutdanning

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

Studenter

3,2

3,3

3,5

3,4

2,4

2,6

3,7

3,6

3,0

3,5

3,5

3,5

Forskning

2,3

2,9

2,8

3,1

1,6

2,3

2,9

3,7

2,9

2,1

3,0

3,4

Undervisning

2,9

3,3

3,5

3,6

2,0

2,4

3,5

3,4

3,5

3,8

3,8

3,7

Lab-virksomhet

2,4

3,0

3,1

3,4

1,5

2,3

2,6

2,2

3,1

3,5

3,7

3,8

Bygningsdrift og vedlikehold

2,4

2,7

2,3

2,3

1,9

2,3

1,9

2,1

2,3

2,3

2,3

2,6

IKT DRIFT

2,9

2,9

2,7

2,6

2,2

2,4

2,8

2,2

2,5

2,6

2,8

2,9

Studieadministrasjon

2,9

3,2

2,6

2,9

2,8

2,8

2,5

2,6

2,5

3,0

2,7

2,7

Annen administrasjon

2,7

3,0

2,3

2,6

3,1

3,0

1,9

2,7

2,3

2,9

2,5

2,4

Min nærmeste leder

3,4

3,6

3,4

3,8

3,4

3,9

3,4

3,7

3,5

3,8

3,3

3,9

Høgskolens ledelse

2,0

2,4

1,8

2,3

2,1

2,4

1,6

2,2

1,9

2,7

1,9

2,1

AFT program for elektro og
datateknikk

Studenter
Forskning
Undervisning
Lab-virksomhet
Bygningsdrift og vedlikehold
IKT DRIFT
Studieadministrasjon
Annen administrasjon
Min nærmeste leder
Høgskolens ledelse

AFT program for kjemi og
materialteknikk

AFT program for
maskinteknikk og logistikk

AFT program for matteknologi

AFT program for
radiografutdanning

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

3,7

3,3

4,0

3,7

3,5

3,3

3,6

3,8

3,7

3,6

2,6

3,2

2,7

3,4

2,8

2,6

3,3

3,6

3,0

2,8

3,8

3,7

3,6

3,9

3,8

3,5

3,5

3,8

3,6

3,7

3,7

3,8

3,8

3,9

3,1

3,0

3,4

3,9

2,2

2,9

2,6

2,1

2,1

2,4

2,6

2,1

2,1

2,6

2,9

2,5

3,1

2,7

2,1

2,6

3,1

2,5

2,5

2,8

3,2

2,6

2,6

2,9

2,0

3,2

2,5

2,7

2,6

3,0

3,7

3,4

2,1

2,5

1,8

2,9

2,2

2,2

2,5

2,7

3,1

2,5

3,6

3,7

3,6

3,9

3,0

3,3

3,3

3,8

3,2

3,8

1,5

2,2

1,5

2,7

1,9

2,2

1,7

2,0

1,9

1,9

Under 2,2:
Lav

2,2-2,6: Litt
lav

2,7-3,1: Litt
høy

3,2 +: Høy

Figur 10. AFT
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AITeL - behov for nærhet koblet med støtte

Avdeling for informatikk og elæring (AITeL)

Hele HIST

Behov for
nærhet

Tilgang

Behov for
nærhet

Tilgang

Studenter

3,2

3,3

3,7

3,8

Forskning

2,3

2,9

2,8

3,5

Undervisning

2,9

3,3

3,6

3,7

Lab-virksomhet

2,4

3,0

3,2

3,8

Bygningsdrift og vedlikehold

2,4
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4.6

Samarbeid og konsentrasjon

Å etablere mulighet for godt samarbeid og god
mulighet for konsentrasjon er begge viktige faktorer
for å skape gode kunnskapsarbeidsplasser. I forhold
til positive utsagn om konsentrasjon og samarbeid
var det stor forskjell i grad av enighet når svarene
sorteres på kontorform.
Forskjellen gjelder spesielt utsagnet «det er enkelt
for meg å konsentrere meg i dagens lokaler», hvor
96 % av respondenter med cellekontor svarer
positivt på dette, mens bare 45 % av respondentene
med Delt kontor 2-3 personer svarer positivt. Dette
kan delvis forklares av mangel på fleksible
tilleggsarealer for denne gruppen. Under alle
gåturene ble det diskutert en stor mangel på
tilgjengelige areal for å ta telefonsamtaler mv., samt
vanskeligheter med teknologi med tanke på å trekke
seg ut av arbeidssonen ved slike forstyrrelser, noe
som gjør delekontor uegnet som
konsentrasjonsarbeidsplasser.
Noe overraskende ser vi at gruppene scorer relativt
likt når det gjelder hvordan lokalene legger til rette
for samarbeid internt i egen avdeling. (I
respondentgruppen med cellekontor svarer mer 35
% enig eller svært enig på dette spørsmålet, mens
det i gruppen med delekontor kun er 29 % som
svarer positivt på dette). Under Gåturen diskuteres
dette i forhold til fordeling av cellekontor og
delekontor på ulike avdelinger. En stor andel av SKB
sine representanter sitter på delekontor (35 %) og
disse opplever at avdelingen er fragmentert og
spredt over relativt store areal. Også når det gjelder
hvorvidt lokalene gjør det enkelt å spørre andre om
råd svarer respondentgruppene likt (82 %). Samtidig
ser vi at AFT skiller seg tydelig ut på dette området.
På tross av at respondentene fra AFT primært sitter i
cellekontor (respondentene fra AFT utgjør hele 58 %
av respondenter med cellekontor), opplever hele 89
% at lokalene gjør det enkelt å spørre andre om råd.
På Gåturen var det særlig den sosiale sonen hos
AFT som skilte seg ut, og som kan bidra til å forklare
dette avviket.
Ved avdelingsvise sammenligninger av materialet
skiller SKB og AITeL seg markant ut fra de øvrige
avdelingene når det gjelder samarbeid og
konsentrasjon.
SKB scorer med en lavere grad av enighet med
positive utsagn om konsentrasjon og samarbeid enn

det øvrige HiST på hvordan lokalene tilrettelegger for
alle former for samarbeid med andre:





Samarbeid med andre avdelinger: 42 % enighet
mot 51 % i det øvrige HiST
Samarbeid i egen avdeling: 54 % enighet mot 67
% i det øvrige HiST
Samarbeid med eksterne: 46 % enighet mot 67
% i det øvrige HiST
Samarbeid med studenter: 42 % enighet mot 67
% i det øvrige HiST

Under Gåturen var dette den gruppen som utrykte
størst skepsis til prosessen med tanke på
innplassering i nye lokaler, til ledelsens involvering
og informering og til arbeidsmønsterkartleggingens
formål.
AiTeL scorer med en høyere grad av enighet med
positive utsagn om konsentrasjon og samarbeid enn
det øvrige HiST på hvordan lokalene tilrettelegger for
alle former for samarbeid med andre:





Samarbeid med andre avdelinger: 81 % enighet
mot 51 % i det øvrige HiST
Samarbeid i egen avdeling: 91 % enighet mot 67
% i det øvrige HiST
Samarbeid med eksterne: 91 % enighet mot 67
% i det øvrige HiST
Samarbeid med studenter: 100 % enighet mot 67
% i det øvrige HiST

4.7

Åpen tekst

Siste del av undersøkelsen gir respondenten rom for
å legge til individuelle opplysninger basert på åpen
tekst. Det er seks temaer som går igjen:







Ønsket om individuelt kontor
Fokus på samarbeid med studenter
Behovet for tilrettelegging for
konsentrasjonsarbeid
Mangel på tilleggsareal i dagens løsninger
Dårlig inneklima
Manglende tillit til prosessen rundt flytting til nye
lokaler

Tema 1-4 henger tett sammen. Det argumenteres
dobbelt for behovet om individuelt kontor. På den
ene siden argumenteres det for at man på denne
måten er enkelt tilgjengelig for studentene, og kan ta
disse imot når studentene trenger det. På den andre
siden argumenteres det for individuelt kontor med
bakgrunn i behovet for konsentrasjon. Det er en
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gjentagende påstand hos respondentene at ønsket
om enkel tilgjengelighet for studenter og
tilrettelegging for konsentrasjonskrevende arbeid
bare kan tilfredsstilles gjennom individuelle kontorer.
Sett i lys av eksisterende kontorarbeidsplasser i
delte arealer i betraktning er dette en forventet
respons. Det er stor mangel på tilleggsareal i dagens
løsninger, og delekontorene og de små landskapene
fremstår som uegnet, noe som også bemerkes av
respondentene.
I tillegg til disse temaene så kommer kommentarer
om dårlig inneklima og om manglende tillitt til
prosessen rundt bygging og flytting. Inneklima
kommentarene reflekteres i spørsmålene om service
og funksjonalitet, hvor HiST scorer bekymringsverdig
lavt på evaluering av luftkvalitet og temperatur. Når
det gjelder manglende tillitt til prosessen kan dette
deles i to kategorier. De som mener at deres

Tema








2 Fokus på samarbeid med
studenter






3 Behov for tilrettelegging
for konsentrasjonsarbeid

I tabellen nedenfor presenterer vi utvalgte sitat
innenfor disse ulike temaene. Sitatene er valgt ut
som illustrasjon på behov, stemning og
argumentasjon. For å bevare anonymitet i utsagnene
presenteres de utvalgte sitater samlet for hele HiST.
VI vil også presentere ordskyer som gir en indikasjon
på de viktigste forskjellene mellom de ulike
enhetene.

Sitat


1 Ønsket om individuelt
kontor

at spørsmål om innspill kommer på et tidspunkt hvor
man ikke lenger kan påvirke prosessen med
utforming av lokalene. Planer for og beveggrunn bak
medvirkningsprosessen samt håndtering av innspill
fra medvirkningsprosessen er tema som bør
adresseres tydelig i det videre arbeidet med flytting
på HiST.

Det er helt avgjørende for min jobb at jeg kan ha cellekontor, da en svært
stor andel av jobben går på konfidensielle samtaler med studenter
Jeg vil ikke trives i åpent kontorlandskap! Det er bare trist at jeg blir "truet"
med at jeg også kan havne i åpent kontorlandskap
Cellekontor er nødvendig for å utføre de oppgavene jeg er satt til
Jeg er stor tilhenger av at personer som jobber sammen i team sitter
sammen. Men her på (min avdeling) samarbeider man ikke typisk i team
med noen få, men med mange andre, både studenter og lærere, og det å
plassere folk sammen i landskap vil ikke gjøre avstander kortere og
kommunikasjonen mer smidig, men ting vil heller bli mer kaotisk

Som lærer skulle jeg ønske vi var lettere tilgjengelige for studenter som har
spørsmål
Lab-personale må ha mulighet for kontor i nærheten av lab-lokaler, særlig i
perioden med bacheloroppgavearbeid
Siden jeg har masse henvendelser fra studenter løpende/ daglig er det
viktig at en har kontorplass der en kan stenge av
Vi har kontorer som fungerer bra. Studenter kan komme innom, uten at
andre forstyrres

Jeg er svært fornøyd med mitt kontor og det gir meg meget gode
arbeidsmuligheter. Mitt behov for konsentrasjon og stille arbeid er godt
imøtekommet. Fortrolige samtaler med studenter/andre er også godt
ivaretatt med å ha eget kontor

(tidligere) innspill ikke er blitt hørt, og de som mener
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4 Mangel på tilleggsareal i
dagens løsninger










5 Dårlig inneklima




6 Manglende tillit til
prosessen rundt flytting til
nye lokaler (inkludert
arbeidsmønsterkartleggin
gen).





Generelt alt for lite møterom, spesielt for småe og litt uplanlagde
møter
Hvordan er det med møterom og stillerom der jeg er? Svaret er "ikke
bra"
Trenger tilgang til stillerom ved arbeid i flermannskontor. Tilgang og
nærhet til egnede lokaler for diskusjon/møter internt i avdelingen man
jobber
Mitt arbeid innebærer samtaler av konfidensiell art. Har jeg mulighet til
å ha de samtalene? Nei, det har jeg ikke, pga HiSTs kontorlokaler
Sitter i dag i åpent landskap uten tilgang til stillerom

Løsningen er ikke helt heldig, da vi hver vår og sommer har problem
med luftkvalitet, temperatur, plass, støy osv.
Dårlig luft-plages med hodepine, kvalme
Rutiner for ventilasjon i labarealer er ikke gode nok. At ventilasjonen
skrus av etter kl.17 og i helgene kan være med på å skape farlige
situasjoner
Vi opplever dårlig inneklima på mandager, etter at ventilasjon skrus
av i helgene og på igjen tidlig på mandag. Ellers blir det bedre klima
utover uka

Spørsmål: Hvor anonym synes du denne undersøkelsen er? Svar:
Veldig lite anonym...
Når det gjelder kommunikasjonen fra ledelse, særlig sentralt og i linja,
er denne mangelfull, noe denne undersøkelsen understreker, da det
er svært usikkert for den enkelte medarbeider hva det egentlig er som
kartlegges, for eksempel hva kvaliteten på kaffen har å si for
arbeidsmiljøet. Dette er en stressfaktor i arbeidshverdagen
Kan ikke se at noen av innspillene fra de berørte parter og de som
prosessen faktisk har stor betydning for er blitt tatt hensyn til.

Når vi evaluerer svarene fordelt på enheter, ser vi at
det er variasjoner i vektlegging av de ulike tema.
Disse forskjellene er illustrert i ordskyene under. En
ordsky er en autogenerert illustrasjon av tekst.
Størrelsen på de illustrerte ordene indikerer hvor ofte
ordet er repetert i det tekstlige grunnlagsmaterialet.
Et stort ord, betyr at ordet er gjentatt mange ganger.
At ord er plassert i nærheten av hverandre betyr at
de ofte er skrevet i sammenheng. Det er her viktig å
påpeke disse kun er illustrasjoner av de tema
respondentene valgte å skrive om under åpent
spørsmål. Ulikheter i illustrasjoner skal ikke leses
som indikator på om en gruppe respondenter har
mer eller mindre behov for eksempelvis individuelt
kontor enn andre grupper respondenter. Det er heller
ikke en indikator på om de selv vurderer at de har
mer eller mindre behov enn andre grupper. Skyene
illustrerer dermed tema som oppleves som viktige av
respondenten, og vil være spesielt avhengig av

kontekstuell informasjon om informasjon og
stemning forut for spørreundersøkelsen.
Vi presenterer fire ordskyer, En fra hele HiST, en fra
AFT, en fra SKB og en fra AiTEL. De øvrige
gruppene var for små til å gi klare ordskyer.
Ordskyen for hele HiST (se Figur 13) viser hvordan
begrepene «behov», «kontor», og «studenter» er
sterkt representert i svarene, samtidig som
«cellekontor» og «kontoret» bidrar til ytterligere
fokus på kontor. Ordskyen for SKB, se Figur 14
illustrerer svarene fra SKB. Ordskyen indikerer at det
er stor spredning i svarene og at det ikke er noen
tema som skiller seg veldig ut. Dette støtter opp
under erfaringene fra Gåturen om at dette er en
relativt variert gruppe. Ordskyen Figur 15 illustrerer
svarene fra AFT. Ordskyen viser tydelig at «eget»,
«kontor» og «cellekontor», «studenter» og
«studentene» gjentas i svarene. Ordskyen i Figur 16
illustrerer svarene fra AiTeL. Ordskyen viser tydelig
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at «studenter» er det som gis mest oppmerksomhet i
svarene, bruken av «studentene» forsterker dette.
Også her er temaet «kontor» stadig gjentatt.
Gjennom å sammenligne ordskyene ser vi at
vektingen mellom studenter og kontor er litt ulik i

AFT og i AITeL, hvor AFT oftere skriver om (eget)
kontor, mens respondentene fra AITeL i større grad
skriver om «studentene».

Figur 13 Ordsky, AFT, AiTeL og HA

Figur 14 Ordsky, SKB
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Figur 15 Ordsky, AFT

Figur 16 Ordsky, AiTeL

4.8

Funksjonalitet og Service

Det er bekymringsverdige verdier når det gjelder
respondentenes beskrivelse av lyd, luftkvalitet og

temperatur. 32 % er uenige i at lydnivået fra bygget
er lavt, 51 % er uenige i at temperaturen er
tilfredsstillende og 51 % er uenige i at det er god luft
i lokalene.
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5 Resultater fra gåtur
Gåturen som metode er designet for å undersøke og
utdype svarene fra spørreundersøkelsen, og skal
dermed bidra til å validere funn fra undersøkelsen
gjennom å etablere en kontekst til svarene. I tillegg
vil slike gåturer gi opplysninger som faller helt
utenfor de spørsmål som spørreundersøkelsen stiller
og slik gi et rikere bilde av arbeidsmønstrene ved
HiST enn en spørreundersøkelse alene kan.
I oppsummeringen legger vi vekt på å fremheve
sammenfallende arbeidsmønstre i og mellom ulike
enheter og å fremheve spesielle behov ved de
enkelte enheter. Vi gjennomgår derfor først felles
funn fra gåturene og deretter spesielle tema fra de
ulike gåturene. Som underlag (for dette kapittelet)
har vi benyttet egne referat fra gjennomføringen av
gåturene, muntlig overlevering fra deltakerne
underveis, og den informasjonen deltakerne selv
skrev ned etterpå.
Hovedinntrykkene fra Gåturene er:

Fysiske omgivelser




Cellekontoret fungerer som et multirom, som
brukes til alle aktiviteter. Møter, veiledning,
konsentrert arbeid
Det mangler tilleggsarealer som møterom,
stillerom, multirom og konsentrasjonsarealer.
Dette er spesielt vanskelig for de som sitter i
delekontor og åpent landskap (mangler arealer
for konsentrasjon, for telefon etc.)

Organisasjon






Deltagerne på gåturen var stort sett meget
positive til eksisterende lokaler. Dette er relativt
overraskende gitt kvaliteten på enkelte av
arealene, og indikerer en god tilpasningsevne i
forhold til omgivelsene
Det er en stor grad av ad-hoc veiledning. Dette
rapporteres som positivt og ønsket. Samtidig
innebærer dette at studenten til enhver tid kan
banke på, og vanskeliggjør dermed
konsentrasjonsarbeid
Sikkerhet for resepsjonen kom opp som et eget
tema. Vi har ikke spesialkompetanse på dette, og
anbefaler en egen arbeidsgruppe på dette



SKB var en veldig fragmentert gruppe, med stor
skepsis til prosessen. For å få en god
endringsprosess anbefaler tett oppfølging av
denne gruppen

Teknologi




Det å være problematisk å få IT utstyr til å
fungere i møterom etc. Det er uklart om dette
skyldes ny teknologi, ikke fungerende teknologi
eller dårlig opplæring
Det mangler per dags dato tilstrekkelige
teknologiske muligheter til å skape gode, fleksible
kontorer. Blant annet rapporterer deltagerne på
Gåturene at de er bundet til PC - noen ganger
stasjonær PC – for å ta telefon Lync)

5.1

Gåtur - felles funn

Med felles funn menes her tema og problemstillinger
som blir nevnt på samtlige av Gåturene, men det
betyr ikke nødvendigvis eller automatisk at det er
felles for alle ansatte eller alle enheter som
inkluderes i gruppa. Det er forskjell på hvor homogen
eller ulik de enkelte gruppene er sammensatt med
hensyn til deltakernes arbeidsoppgaver, stillinger,
roller eller «arbeidshverdag».
Under «felles funn» presenterer vi typiske
beskrivelser av bruk av de ulike tilgjengelige
arealene i HiST. Vi legger vekt på å fremheve de
aktivitetene som foregår i de ulike arealene.
Eventuelle vurderinger som kommer frem om
hvorvidt lokalene er spesielt godt egnet for disse
aktivitetene eller ikke, er respondentenes egne.

5.1.1
Cellekontor
Typiske arbeidsoppgaver som utføres på
cellekontoret er forberedelser til undervisning,
utarbeiding av lab-rapporter og eksamensoppgaver,
etterarbeid, retting, prosjektarbeid, tverrfaglig
samarbeid, samtaler og møter på Skype og Lync,
faglige diskusjoner mellom kollegaer på kontor og
foran PC. De som har fagansvar sier at mye av
veiledningen av elevene også foregår på kontoret,
ad hoc og ikke planlagt.
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Cellekontorene ved HiST fyller åpenbart mange
funksjoner:







Konsentrasjonsarbeid og ordinært arbeid foran
PC gjennomføres her
Det rapporteres samtidig om stor møtevirksomhet
på cellekontorene. Det er spesielt mye ad hocmøter, både med kollegaer og studenter, men
også avtalte møter. De fleste cellekontorene har
plass for besøkende, enten i form av en ekstra
stol, men også ofte et eget møtebord med plass
til 1-3 personer i tillegg til arbeidsstasjonen
Personer med lederstilling og/eller
personalansvar som har tildels enda større
møtevirksomhet på kontoret. De har gjerne større
kontorer med ekstra bord og stoler. Det er et mål
at nettbasert undervisning skal utvikles og økes i
omfang
IKT Drift prøver å få ansatte til å ta opp nettbasert
undervisning selv. Da brukes som oftest eget
kontor. Fra deltakerne får vi høre at kontoret er
greit å bruke fordi «Det er lettere når [tilgjengelig
rom og utstyr] er i nærheten»

Cellekontoret er i følge deltakeren godt tilrettelagt for
å få utført de nødvendige arbeidsoppgavene,
spesielt med hensyn til konsentrasjonsarbeid.
Deltagerne fremhever fordelen ved å sitte uforstyrret
på cellekontoret. For ansatte med personalansvar
framheves behovet for skjerming som ekstra viktig.
Dette gjelder skjerming med hensyn til lyd ved
konfidensielle samtaler, og konfidensiell informasjon
i form av dokumenter og på pc-skjerm. Kontoret
brukes til fortrolige samtaler med mulighet for
skjerming, ellers er døra åpen og markerer
tilgjengelighet. God tilgang på nødvendig utstyr og
teknologi nevnes ofte som begrunnelse for at ulike
oppgaver og aktiviteter legges til kontoret.
Når det gjelder ad hoc-møter og henvendelser fra
studenter spesielt, beskriver deltagerne at at
cellekontoret gjør at terskelen for å ta kontakt blir lav,
fordi man ikke risikerer å forstyrre andre enn den
man skal ha tak i. Nåsituasjonen, slik den
kommuniseres av deltakerne, er at studenter kan gå
rett inn til faglærer uten at det har [negative]
konsekvenser for andre. «Studentene er ikke sånn at
de planlegger et møte – på kontoret har man jo også
infrastrukturen man trenger…». «Studentene krever
veiledning der og da!» «Cellekontoret gir mulighet for
å lukke seg inn på kontor, men være tilgjengelig».

En problemstilling som gjentas av deltakerne handler
nettopp om hvor tilgjengelige de er for studentene.
Ved store deler av HiST har studenter som kommer
for å få hjelp har i dag direkte tilgang til
kontorarealene. De kan banke på døra til den de vil
snakke med. Deltakerne uttrykker bekymring for at
terskelen for å ta kontakt blir høyere dersom
studentene må hente fag-/lab-personell i åpent
landskap, og at flere studenter dermed vil «falle fra».
Deltakerne fremhever at cellekontorene er
nødvendige for å kunne være tett på undervisning og
tett på studentene, altså tilgjengelige for studentene.
Tett på er i følge deltakerne bare mulig dersom
studentene føler at de ikke forstyrrer andre lærere.
Vi vurderer at det er vanskelig å tilfredsstille behovet
for uforstyrret konsentrasjonsarbeid og ønsket om
tilgjengelighet er i ett rom. Dette bekreftes også av
deltagernes historier om bruk av hjemmekontor
brukes når man har behov for å «virkelig konsentrere
seg». Deltagerne etablerer med andre ord tydelige
fysiske skiller mellom når man er tilgjengelig og når
man ikke er det.

5.1.2
Delekontor 2 -3 personer
Gåturene viser at det er viktige forskjeller med
hensyn til samarbeid og forstyrrelse avhengig av om
de som deler kontor har samme type
problemstilling/samme fag etc. som hverandre. Det
blir sagt at delt kontor kan fungere godt når det er
tema som er felles, eller man har sammenfallende
arbeidsoppgaver og roller. Opplevelsen av dagens
situasjon med hensyn til organisering og fordeling på
delekontorene (det vi hører av det deltakerne
forteller) er at det kan virke som om personer er
plassert mer eller mindre tilfeldig sammen på
delekontorene, uten felles grensesnitt og likhet med
hensyn til oppgaver og roller.
Behov for ro til konsentrasjon og problemer med
støy er et gjentakende tema. Man må i stor grad
tilpasse oppgavene sine etter den andre man deler
kontor med. Spesielt telefon-/Lync-samtaler er et
problem fordi det forstyrrer den andre. Hensynet til
konfidensialitet blir også nevnt som problematisk ved
delt kontor.
På delekontorene fungerer møter på kontoret dårlig,
hovedsakelig fordi det forstyrrer den andre, men
også fordi det kan gå ut over hensyn til
konfidensialitet. Avtalte møter og ad hoc-møter kan

26

skje når den andre ikke er tilstede, og må planlegges
med hensyn til den andres kalender og gjøremål.
Det blir påstått at studentene reagerer negativt på
delt kontor. De synes at terskelen blir for stor om
man må forstyrre flere, og at man må «hente ut» den
man skal snakke med.

5.1.3
Kontorlandskap (flere enn 3 personer)
Det er et fåtall av deltakerne på gåturene som faktisk
sitter i landskap i dag. De som sitter i landskap sier
de har problemer med hensyn til
konsentrasjonsarbeid på grunn av støy og
forstyrrelser. Telefonsamtaler, samtaler og
eventuelle møter i landskapet påvirker alle og er
forstyrrende. Det blir pekt på at lokalene og
utformingen av arbeidsplassene i landskap ikke er
god nok, med hensyn til organisering, møblering og
materialbruk.
I likhet med det som blir sagt om delte kontor er det
også i landskap et problem med å ivareta hensyn til
konfidensialitet, eller dette blir en begrensning for å
utføre arbeidsoppgaver på arbeidsplassen.

5.1.4
Møterom
Det blir sagt at tilgang til møterom, både med hensyn
til antall og nærhet, er dårlig per i dag.
Det er et stort behov for samtalerom og møterom for
1-3 personer, blant annet til veiledning av studenter.
Det blir sagt at til tross for få møterom «fungerer
det» slik situasjonen er i dag, takket være
cellekontorene, som brukes som en slags multirom.
Teknologi og utstyr på møterommene er ikke bra nok
i følge deltakerne. Det snakkes om mangler både
når det gjelder system og brukervennlighet,
møblering/inventar og teknisk utstyr.
Det er en mangel på rutiner og/eller bookingsystem
er ikke godt nok, blant annet fordi man ikke kan se
hva som faktisk fins av utstyr på de ulike
møterommene.
Egne samhandlingsrom eller prosjektrom mangler på
flere avdelinger.

5.1.5
Sosial sone/lunsjrom
De sosiale sonene er hovedsakelig lagt til et felles
lunsjrom. Foruten at det benyttes til å innta lunsjen

og drikke kaffe, brukes rommet mye til ad hocsamtaler og korte, uformelle møter. De fleste er
utstyrt med prosjektor, noen har også smartboard,
og brukes også for å gi felles informasjon.
Lunsjrommet brukes i stor utstrekning som møterom,
for eksempel til fellesmøter, planlegging, også to og
to, programmøter, fagsamtaler, fagmøter,
personalmøter og møter med eksterne. I tillegg
brukes det til sosiale sammenkomster utenom
arbeidstiden.
Lunsjrommet har stor sosial funksjon, for trivsel, men
også for faglig utvikling. Man møtes her til felles lunsj
og det er plass til alle (varierer noe på
avdelingene/lokasjonene). Flere er opptatt av
langbordene sine, at det er mer sosialt og at det
skaper møter mellom flere. Småbord fører til
klikkdannelse, blir det sagt.
Generelt mener alle at det er viktig med et lunsjrom i
nærheten av arbeidsplassene, som kan være et
felles samlingssted, for å møtes og snakke med
andre. Flere uttrykker at en sosial sone, som åpner
opp for at mange kan møtes, vil kunne ha positive
ringvirkninger ved at det bygger opp under faglig
fellesskap og tverrfaglig samarbeid. Man tror derimot
ikke på en stor kantine med blanding av studenter og
ansatte.

5.1.6

Teknologi

5.1.6.1
Teknologibehov
Flere uttrykker at det er en begrensning at man ikke
har egen bærbar PC i dag. Det er behov for å kunne
ta med seg PC vekk fra arbeidsplassen, for
eksempel ved møter eller for å jobbe på
stillerom/prosjektrom. PC må være flyttbar også med
hensyn til nettverkstilkobling, slik at man har
mulighet for å ta med PC og fortsatt ha tilgang på
nett, systemer osv, noe som er problematisk å få til i
dag.
Blant de som deler kontor eller jobber i landskap er
det behov for mulighet til å ta samtalen med seg ut
fra kontorfellesskapet. Grunnen til at dette ikke
fungerer i dag er todelt: Det ene er mangelen på
tilgang til andre rom å ta samtalen i, for eksempel
stillerom eller mindre møterom i nærheten av
arbeidsplassen, det andre er problemer med
nettverk og tilkobling på Lync, at dette kun fungerer
når man sitter koblet til egen arbeidsplassen og PC.
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(Vi forstår det slik at alle telefonsamtaler de ansatte
på HiST foretar i jobbøyemed går gjennom Lync, og
at man derfor ikke kan «ta samtalen med seg» fysisk
ut av kontoret, slik man kan gjøre med mobiltelefon
eller trådløs telefon).
Et annet teknologisk behov knytter seg til utstyr og
brukervennlighet på møterommene. Det er behov for
utstyr som fungerer og som brukerne er i stand til å
operere. Her dreier det seg både om manglende
utstyr og bruksmuligheter, men også om manglende
eller mangelfull opplæring/ anvisning for bruk av det
utstyret som fins i dag.

5.1.6.2 Papirbruk
Det påstås at bruken av papir er stor i
utdanningssektoren. Om dette strengt tatt er
nødvendig eller av «gammel vane», er ikke
deltakerne helt entydige på. Det er mange
individuelle hensyn og preferanser knyttet til dette,
og det ser ut til å variere avhengig av hvilke roller
man har og hva ens primære arbeidsoppgaver er.
Vi ble fortalt at det jobbes med å øke minske bruken
og kravet til papirdokumenter, og at all post og
eksamen vil være digitalisert innen fire år. Det er
grunn til å tro at en del av papirbruken strengt tatt
ikke er nødvendig med hensyn til det å kunne
gjennomføre påkrevde arbeidsoppgaver.
For eksempel blir det sagt at det skrives ut
møtepapirer fordi ikke alle har bærbar PC, det er
begrenset tilgang på Ipad eller man bruker penn og
papir fordi dette er en innarbeidet praksis.

5.1.7

Organisasjon

5.1.7.1 Motstand
Det er generelt en stor skepsis og motstand mot
åpent landskap. Dette begrunnes hovedsakelig i to
antatte konsekvenser en overgang fra cellekontor til
åpent landskap vil ha:




Terskelen for kontakt vil oppleves som
for stor av studentene, og studentene
blir skadelidende/får ikke den hjelpen
de trenger.
Det vil bli mer bruk av hjemmekontor
på grunn av manglende arbeidsro og
rom for konsentrasjonsarbeid.

5.1.7.2 Samarbeid
Det er vanskelig å si noe entydig om hvordan
samarbeidet mellom ansatte, på enheter og
avdelinger organiseres og fungerer i dag, på
bakgrunn av spørreundersøkelsen og gåturene
alene. Det kan virke som om det er store variasjoner.
På den ene siden får man inntrykk av at mye av
samarbeidet skjer gjennom ad hoc-samtaler og
møter, typisk på cellekontoret. I tillegg arrangeres
det faste møter på avdelings/instituttnivå og i mindre
grupper og utvalg. Man kan få inntrykk av at det
jobbes og produseres mye individuelt, med faste
treffpunkt i form av formelle møter og ikke i typiske
prosjektteam. Som en deltager på AFT-labgruppen
beskrev «Vi jobber ikke prosjektorientert i grupper
eller team. Da samles vi eventuelt i møterom.
Hovedregelen er veksling mellom arbeid på
cellekontor og arbeid i laben.»
5.1.7.3 Studentforhold
Deltakerne legger stor vekt på forskjellen mellom
høgskole og universitet. På høgskole er det mer likt
videregående, blir det sagt, med tett oppfølging av
studentene over tre år. Undervisningsopplegget her
er mer praktisk rettet og gjennomføringsbasert; en
profesjonsutdanning. Lærerne og administrasjonen
er «TETT PÅ» studentene, og er stolte av dette.
«Vi arver mange fra NTNU som ikke finner seg til
rette der» (Deltaker på gåtur). «Vi kjenner alle
studentenes navn» (deltaker på gåtur).
Fokuset på studentene avspeiler seg i
arbeidsoppgavene, naturlig nok. Disse varierer
gjennom året, inndelt i ulike perioder som følger
studentenes timeplaner og studieplan, med hensyn
til undervisning, eksamensperioder, sommer mv.

5.1.8
Fysisk utforming
Deltakerne på gåturene uttrykker generelt svært lite
misnøye over de fysiske forholdene og utformingen
av lokaler og kontorareal. Det som går igjen er at det
er for få møterom. «Det er tilleggsarealene som kan
bli bedre, kontorene fungerer» (deltaker på gåtur).
De som uttrykker størst misnøye med den fysiske
utformingen er de som sitter i delekontor eller i
landskap: «Rommene er ikke tilpasset optimalt, de
støtter ikke opp om arbeidsoppgaver og behov mht.
møblering, kvalitet f.eks. mht. akustikk og
lyddemping mellom rommene/kontorene» (deltaker
på gåtur).
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Fysisk nærhet til de man skal samarbeide med
oppleves som viktig. Fysisk nærhet gir flere tilfeldige
møter, og gir (i enkelte tilfeller) mer og bedre
samarbeid.
Flere nevner at søppelbøttene nylig har forsvunnet,
det vil si at de har blitt flyttet ut av de enkelte
kontorene og plassert sentralt i etasjen eller
kontorarealene. Dette oppleves som unødvendig
tungvint, ved at man må reise seg fra stolen og gå ut
av kontoret hver gang man skal kaste noe.

5.1.9
Prosessen
Verneombud: Synes prosessen rundt dette har vært
veldig dårlig, dette har man meldt inn til ledelsen.
Frykter at folk har svart taktisk. Det har vært/er stor
usikkerhet, folk har vært usikre på hva dette skal
brukes til, viser til kommunikasjon og timing. «I
forbindelse med Arbeidsmønsterkartleggingen har
kommunikasjonen vært nær sagt katastrofal». Stiller
også spørsmål ved kvaliteten på
spørreundersøkelsen.

5.2

Tur for tur - ekstra opplysninger

5.2.1
Gåtur HA – uten SKB
Gåturen ble lagt til Sukkerhusets 1./underetasje og i
Schnitlergården, der noen av deltakerne har sin
kontorarbeidsplass. Denne gruppen ble satt sammen
av deltakere fra ulike enheter spredt på ulike
lokasjoner. På tross av at oppgavene i stor grad
varierte mellom deltagerne, har de samme
organisatoriske tilhørighet. De var satt sammen for å
få et bredt spekter av HA medarbeidere representert.
Gåturen gikk gjennom:







Sosiale soner (Sukkerhuset)
Cellekontor
2-mannskontor
Åpent landskap (Schnitlergården)
Printerrom/støttefunksjoner
Møterom

Under gåturen kom det opp tre tema som i liten grad
kom opp i andre grupper: Spesielle behov knyttet til
enheten IKT-Drift, åpent landskap uten tilleggsareal
og samarbeid på tvers.

5.2.1.1 Spesielle behov for IKT-Drift
IKT har en egen makkerordning, som fører til at de
jobber mye sammen 2 og 2, med et backup-system
for hverandre. Den med hovedansvar for en
oppgave og den som har ansvar for backup sitter
sammen på 2-mannskontor.
Vi blir forklart at det er mye konsentrasjonsarbeid
knyttet til IKTs arbeidsoppgaver blant annet i
forbindelse med prosesser
(programmeringssekvenser) som går over lengre tid.
Forstyrrelser og brudd i konsentrasjonen gjør dette
arbeidet vanskelig og knyttes opp mot behov for
cellekontor eller mindre kontorfellesskap.
I og med at de fleste av de ansatte på IKT i dag sitter
i delekontor 2-3 personer, kan dette være
forklaringen på at IKT har gitt alle sine medarbeidere
gode høretelefoner som stenger lyd ute.
IKT viser til særlige plassbehov på arbeidsstasjonen
for sine ansatte, i og med at hver enkelt ansatt
trenger plass til 2-4 skjermer og 3-4 maskiner.
Generelt er det mye utstyr knyttet til IKT’s
arbeidsoppgaver. Utstyret genererer mye støy og det
stilles spesielle krav til ventilasjon på grunn av
overskuddsvarmen dette utstyret genererer.
Spesielle arbeidsoppgaver og utstyrsmengden fører
til særegne behov for ekstra lagerplass og spesielt
dedikerte arealer. Det er behov for en egen (felles)
arbeidsstasjon i tillegg til hver enkelt ansatts
arbeidsstasjon, til bruk for PCer på «sykeleie», i en
prosess de kaller «tanking» og som vi forstår som
blant annet reinstallering og klargjøring for ny bruk.
De har gjerne flere PCer til «tanking» samtidig, og
disse må betjenes jevnlig. Det er derfor en klar fordel
at «tankestasjonen(e)» har nærhet til de ansattes
arbeidsplasser.
Det er behov for plass til hyller med ekstra dybde for
lagring av ledninger og diverse utstyr i samme etasje
som arbeidsplassene, et såkalt nærlager som
benyttes daglig. De har i tillegg et fjernlager i 4.
etasje, hvor man går 3-4 ganger om dagen.
Innkjøpsordningen for nødvendig utstyr baserer seg
på innkjøp av store kvanta og det er dermed behov
for langtidslager av utstyr.
IKT rapporterer også spesielle behov knyttet til
varelevering i form av enkel adkomst, helst nærhet til
varelevering, og heis for tungt utstyr samt at
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størrelse på heis må være tilpasset størrelsen på
utstyret de får levert.



IKT sier også at de mangler en egen lab for testing.
(Hva slags testing det er snakk om er uklart).



5.2.1.2 Åpent landskap uten tilleggsareal
De som i dag sitter i åpent landskap virker ikke
utelukkende negative til denne kontortypen, selv om
de beskriver enkelte mangler eller negative sider ved
dette. De er bevisste på både fordeler og ulemper
ved denne formen og dette kommer tydelig fram ved
utsagn som:

Det oppleves blant deltakerne som viktigere å ha
kontakt med andre ansatte enn studenter, og
deltakerne sier de ikke benytter eller vil benytte
studentkantine:





«Det åpne landskapet er optimalt for
kunnskapsdeling» (deltaker på HA-uten SKB
gåtur). Deltakerne beskriver det åpne landskapet
som en sone for kunnskapsdeling, med tydelige
faglige avhengigheter og fellesskap
«Lukket-åpent landskap er bedre enn åpentåpent landskap» (deltaker på HA-uten SKB
gåtur). Fordelen beskrives å ligge i muligheten for
å ha materiale, arkiv etc. åpent tilgjengelig
innenfor et «lukket –åpent landskap»



5.2.1.3

Samarbeid på tvers av tradisjonelle
avdelinger og ansatt-roller
Lunsjrom/sosial sone fungerer på sitt beste også
som en tverrfaglig arena. I dag møter man primært
ansatte fra samme avdeling/enhet i de sosiale
sonene. Deltakerne uttrykker at de gjerne skulle
gjerne møtt flere andre ansatte fra HiST, både
administrasjon og fagansatte:


«Vi er sosialisert inn i silotenkning, små
faggrupper som er isolert og alene, vi har behov
for sosialisering både med teknisk administrativ
stab og vitenskapelige ansatte» (deltaker på HAuten SKB gåtur).

«Vi trenger pause – et pusterom» (deltaker på
HA-uten SKB gåtur).

5.2.2
Gåtur SKB
Gåturen ble lagt til 1. etasje i Kjelhuset og deler av
Schnitlergården, hvor HA-SKB har sine kontor/arbeidsarealer. På gåturen ble disse arealene
berørt:





Man opplever også at det er vanskelig å konsentrere
seg, da andres tilstedeværelse forstyrrer, og det er
mye forstyrrende lyd/støy, blant annet fra ferdsel
gjennom kontorlandskap. Dette har også en
sammenheng med at det i de eksisterende
landskapene ikke er tilrettelagte steder å trekke seg
tilbake til, f. eks stillerom. «Det er veldig vanskelig å
finne noe ledig ved ad hoc-møter» (deltaker på HAuten SKB gåtur). Det mangler god nok fasilitet i
nærheten av arbeidsplassen. Det er samtidig
vanskelig å finne og vite hva som er av fasiliteter på
møterom lengre unna arbeidsplassen når man vil
booke rom.

Man skulle ha samarbeidet med flere funksjoner
internt, og tverradministrativt» (deltaker på HAuten SKB gåtur).
«I og med at vi til syvende og sist jobber mot
felles mål» (deltaker på HA-uten SKB gåtur).






Kontor 1, 2-pers
Kontor 2, 3 pers/2 pers
Cellekontor m/møtebord (møteromsfunksjon)
Resepsjon/servicesenter
Sosial sone
Møterom, 1-2 (maks 4) pers
Kontorlandskap (opptakstjenesten)
Kontorfellesskap, (hvelv i Schnitlergården)

Under gåturen kom det opp fem tema som i liten
grad kom opp i andre grupper: Tilgjengelighet vs
skjerming, Behov for fleksibilitet i arealer, Delte
kontor og få møterom. Fragmentert tjenestevillighet,
Sikkerhet i Resepsjonen.
5.2.2.1 Tilgjengelighet vs. skjerming
Det framkom av gåturen at det er spesielle behov
knyttet til Rådgiverkontoret. Samt at hensynet til
studenter i sårbare situasjoner veier tungt for de
behovene som knyttes til denne funksjonen. Man
bruker begreper som «rådgiver i 1. rekke» og
«studenten i sentrum» for å beskrive grunnleggende
premisser for denne funksjonen. Det formidles et
prekært behov for skjerming og konfidensialitet,
f.eks. ved at det ikke er innsyn til rommet og at
samtaler ikke kan overhøres. Det er samtidig viktig
med lett og direkte tilkomst til rådgiver, slik at
studenten skal slippe å spørre flere ganger eller gå
gjennom flere ledd for å komme til rådgiver. Noen
studenter må for eksempel gjennom mange samtaler
med rådgiver. Da er det hensiktsmessig at rådgivere
også er direkte tilgjengelige, som i fysisk tilkomst til
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kontoret fra studentarealer/fellesareal, og at denne
ikke kun kan kontaktes via en resepsjon.

andre enheter, samtidig som det blir beskrevet at
man dermed også har veldig forskjellige oppgaver.

5.2.2.2 Behov for fleksibilitet i arealer
Dette temaet kom opp i forbindelse med
gjennomgang av «Opptak» sitt landskap. Opptak sitt
landskap er i dag et landskap med 5 faste
arbeidsplasser + provisoriske arbeidsplasser for 6
personer i gangarealene i 3-4 måneder i året
(opptakstid). De har arbeidsoppgaver/prosedyrer
med krav om statisk IP – noe som gir begrensninger
for grad av mobilitet og valgfrihet med hensyn til
arbeidssted.



Fleksibiliteten i arealene gjelder både behov for
variasjon i antall ansatte, og også «gradert inngang»
i den forstand at studenter må komme inn i deler av
arealene, men bør ikke ha tilgang til hele. Opptak
har behov for generell skjerming av innsyn på grunn
av konfidensiell informasjon, men dette gjelder kun
utenfor enheten/avdelingen, ikke internt i landskapet.
5.2.2.3 Delte kontor og få møterom
SKB har stor grad av delte kontorer, 2-3 personer.
Det er problematisk at disse i liten grad er supplert
med teknologiske og fysiske muligheter til å skjerme
seg eller naboen. For eksempel ved telefonsamtaler,
korte møter etc. Eventuelle møterom må bestilles
lang tid i forveien og man opplever «langtidsokkupasjon» av felles arealer (møterom, stillerom)
på grunn av lite kapasitet og for få møterom. HASKB mener det er få og lite egnede arealer for
uformelle samtaler og møter. Det blir også sagt at
noen ikke går til lunsjrommet på grunn av at det er
for mye støy og for dårlige akustiske forhold i dette
lokalet. Den sosial sonen/lunsjrom benyttes også av
eksamensvakter i eksamensperiodene, som
garderobe og til forberedelse. I tillegg til de romlige
manglene beskriver deltagerne hvordan teknologien
(Lync) er knyttet til PC, og at telefonsamtaler derfor
ikke kan tas andre steder enn på kontoret. Det er
usikkert om dette er reelle teknologiske mangler ved
HiST sine systemer eller om det skyldes feil i
bruk/opplæring i bruk.
5.2.2.4 Fragmentert tjenestevillighet
Deltakerne opplever at HA-SKB er fragmentert, blant
annet er det stor spredning på ulike lokasjoner.
De uttrykker selv et ønske om en tettere integrasjon
og å være tettere på fagmiljø og administrasjon. De
ser på seg selv som en støttefunksjon, som «server»

«Ingen vet hva hverandre driver med» (deltager
SKB gåtur).

5.2.2.5
Sikkerhet i resepsjonen
Underveis i gåturen kommer det fram at det er et
åpenbart dilemma når det gjelder sikkerhet:



Ønsket om åpenhet ovenfor studenter vs.
skjerming av studenter i kritiske faser
Ønsket om åpenhet ovenfor studenter vs.
sikkerhetstiltak for ansatte

Arbeidsmønsterkartleggingen er ikke egnet for å
definere sikkerhetsbehov, og vi anbefaler en separat
vurdering av dette av sikkerhetsfaglig ekspertise.

5.2.3
Gåtur AFT-lab
Gåturen ble lagt til Kjelhuset hvor flere av deltakerne
har sine arbeids/kontorareal. Deltakerne har
arbeidssted på ulike lokasjoner og gruppen ble satt
sammen på bakgrunn av at deltakerne/enhetene har
stor del av sin arbeidstid knyttet til lab-virksomhet. Vi
gikk gjennom følgende lokaler:






Lab
Kontor «Skråplanet», 2-pers
Kontor, 1-pers
Sosial sone, spiserom (multirom)
Støttefunksjoner

Gjennom gåturen var det spesielt fire tema som kom
til syne som beskrivende for AFT-lab: Tett på,
Analog undervisning, Samarbeid på tvers i faget,
Nærhet til bygningsdrift
5.2.3.1 «Tett på»
Studentene sitter i dag rett utenfor kontorene og
jobber, (de ser faktisk rett inn på skjermen til læreren
gjennom glassvinduer til kontoret) gjerne i grupper
og kan enkelt kontakte faglærere/lab-ansatte med
spørsmål ad hoc. Deltakerne på gåturen forteller at
studentene setter seg i nærheten av lab- og
fagpersonell, gjerne på tross av at det kanskje ikke
er så godt tilrettelagt for dem. Selv med tilbud om
andre, bedre tilrettelagte lesesalsplasser, men
lengre unna, foretrekker studentene de dårligere
fasiliteter med nærhet til lab- og fagpersonell.
Det er en klar fordel med nærhet til lab for
personalet. Dette kommer både av at mange av
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arbeidsoppgavene utføres her samt at mye av
veiledningen av studenter også foregår i lab.
Studentene har ikke tilgang til sosiale soner utenom
ved avtalte møter, ellers forteller deltakerne at det
generelt er en stor grad av «fri flyt» mellom
studentarealer og de ansattes kontorarealer.
Om studenter med «spesielle behov» for oppfølging
sier deltakerne følgende:

reparasjon, hjelp til tilkobling, innstallering, bæring
og montering.
5.2.4
Gåtur AFT uten lab
Gåturen ble lagt til Gunnerus gate, hvor flere av
deltakerne har sine arbeids-/kontorarealer. Arealene
er nyrenovert og nylig tatt i bruk.







«Det er oss studenten må snakke med om de
faktiske og praktiske konsekvensene med tanke
på deltakelse i undervisning, levering av øvinger
etc.» (deltaker AFT-LAB gåtur). Disse mer
konfidensielle samtalene med studentene skjer
på kontoret med døren lukket.
«Studentene tar faglige spørsmål utenfor.
Personlige innenfor» (deltaker AFT-LAB gåtur).
Dette oppleves som positivt og som en naturlig
del av arbeidshverdagen.

5.2.3.2 Analog undervisning
På lab-runden ble det rapportert liten grad av
digitalisering av undervisning. Begrunnelsen for
analog undervisning har mange elementer; de
pedagogisk hensyn; at gammeldags
tavleundervisning og nedskriving av formler
underveis er lettere å få med seg for studentene. Og
som en dyd av nødvendighet. (stoler ikke på
utstyret).
Det er uklart om det er teknologien,
brukeropplæringa, eller forventningen til utstyret som
er dårlig. – «Hvordan få ut PC av docking uten at
programmer, nettverkstilkobling mv. slår seg av…?»
(Deltager, Gåtur Lab).
5.2.3.3 Samarbeid på tvers i faget
Kontakt mellom faglærere og teknisk ansatte blir
framhevet som veldig viktig. Deltakerne forteller at
skillet var større tidligere, mellom fag og teknisk,
med en mer hierarkisk deling mellom gruppene, og
at dette ikke var bra. Det oppleves som viktig at
faglig og teknisk stab er samlet, med en flat
organisasjonsstruktur. De med ulike grader av labvirksomhet legger spesielt vekt på dette
5.2.3.4 Nærhet til bygningsdrift
Gruppen melder om et stort behov for tilgang til
Bygningsdrift og vedlikehold, og at behovet er større
enn opplevd tilgang i dag. Man opplever at ting «går
i stykker», spesielt knyttet til lab-virksomheten. Det
er jevnlig behov for hjelp til vedlikehold og





Kontor, 1-pers
Kontor, 2-3-pers
Sosial sone/lunsjrom/multirom
Møterom
Støttefunksjoner

Gjennom gåturen var det spesielt 3 tema som kom til
syne som beskrivende for AFT uten lab: Faglig
Samarbeider, Sosiale Møter og Drop in Veiledning.
5.2.4.1 Faglig samarbeid
Faglig samarbeid foregår primært på cellekontoret:
«Vi stikker innom når vi lurer på noe».
5.2.4.2 Sosiale møter
Det kan virke som sosialt rom langt på vei veier opp
for manglende møterom i nærheten. Det er lett
tilgjengelig og trenger ikke bookes i forveien, men
det har også begrensninger mht. bruk. Hos Maskin
kan også studenter, ved forespørsel, få låne
spiserommet. I tillegg til mer eller mindre planlagte
møter, lunsj etc fungerer også møterommet som en
allmenning i den forstand at man kan bruke den til å
slappe av og håpe på å møte noen.
5.2.4.3

Naturlig begrensning i Drop inveiledning
Hos Maskin er døra inn til de ansattes kontorarealer
låst, uten at studentene har tilgang. Studentene
kommer likevel og banker på, og forstyrrer dermed
de som sitter nærmest døra, som må åpne for alle
besøkende. Dette er akseptert som gjeldende
praksis.
Nylig har arealene til de ansatte (Gunnerus gate) blitt
adskilt fysisk fra studentarealene, med glassvegg og
dør. Døren er ikke låst, så studentene kan bevege
seg ut og inn som de vil. LIKEVEL opplever man at
antallet studenthenvendelser, ved å komme til
kontoret og banke på døra, har minsket noe.
Deltakerne tror det skyldes at de mer unødvendige
henvendelsene på denne måten siles ut. Dette
oppleves som positivt blant deltakerne det gjelder.
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5.2.5
Gåtur AITeL
Gåturen ble lagt til 3.etg i Brygghuset, hvor de
ansatte ved AITeL har sine arbeids/kontorarealer. I
tillegg la vi turen innom noen av
undervisningslokalene, prosjektrom i 4. etg og
masterstudentenes arealer. Den spesifikke ruten ble
valgt for at gruppen skulle gjennom et sett ulike
areal. De ulike arealene vi var gjennom:







Pauserom/sosial sone
Møterom (ved pauserom)
Kontor, 1-pers
Delt kontor, 2-pers
Resepsjon (tilknytning til 2 arbeidsplasser)
Prosjektrom, 4. etasje

Gjennom gåturen var det spesielt fire tema som kom
til syne som beskrivende for AITeL: Studieprogresjon
og identitetsareal, Administrativt og faglig samarbeid,
Teknologisk kompetanse, og konsentrasjon i
hjemmet.
«Vi er endringsvillige på fornuftige vilkår!» (Deltager,
AITeL gåtur).
5.2.5.1

Studieprogresjon, tilgjengelighet og
identitetsareal
På AITeL sin gåtur ble studieprogresjon stadig koblet
opp mot studentenes identitetsareal og lærernes
tilgjengelighet. Et eksempel er studentenes
identitetsareal i øvre etasje; Dette er en levende lab,
hvor undervisning skjer gjennom en veksling mellom
teori og praksis. Flere undervises samtidig, studenter
jobber i team og det kan være inntil 130 personer i
rommet samtidig. Veiledning, teoretisk undervisning
og bedriftspresentasjoner, alt foregår her.
Studentene har faste arbeidsplasser i team i lokalet.
Det er korte intervall med veiledning, kontaktlærer\
student. Ifølge deltagerne er også studentenes
mulighet til å kontakte og møte lærerne på en ad
hoc-basis viktig for å få en så «tett på» undervisning
som ønsket: «Dette (at studentene kan komme rett
inn) er viktig for effektiviteten vår. Vi har ekstremt lite
frafall av studenter. Vi har en studieprogresjon som
ingen andre har». «Vi er stolte av de nye
arbeidsformene våre, og opptatt av tett integrasjon
mellom lærere og studenter. Tett på undervisningen
er nødvendig for de gode resultatene».

oppgaveløsning for den enkelte og for de gode
resultatene på arbeidsmiljøundersøkelsen som
AITeL oppgis å ha. AITeL har etablert en egen
organisering av sosiale arrangement som bidrar til
det sosiale felleskapet.
Deltagerne argumenterte for at administrasjon og fag
har stort behov for og gjensidig nytte av fysisk
nærhet og å kjenne hverandre, og hevder at nettopp
det at man kjenner administrasjon og teknisk
personal gjør at man får svar fort: «Å ha dem i
nærheten er alfa og omega – vi er effektive og møter
oss ikke i hjel» (Deltager, AiTeL gåtur). Samtidig er
det nødvendig å nevne at det ikke synes som det er
den fysiske nærheten som gir effektive løsninger,
men den sosiale relasjonen som den fysiske
nærheten gir. Konkrete beskrivelser av samarbeidet
innebar både beskrivelse av tett sosial relasjon og
kommunikasjon som kunne vært gjennomført på
avstand: «Det å se noen hver dag, du kjenner dem…
hvis jeg har et behov så bare tar jeg opp telefonen
og ringer til noen i administrasjonen. Det er det
samme med drift» (Deltager, AITeL gåtur).
5.2.5.3 Teknologisk kompetanse
I motsetning til tilbakemeldinger fra deltakere på de
øvrige gåturene, opplever deltagerne fra AITeL at
det teknologiske utstyret ikke er en hindring i jobben.
De har tilsynelatende ingen problemer med å bruke
ulike maskiner i møterom, eller ta med seg utstyr fra
ett sted til et annet:



«Det er bare Plug and play!» (Deltager, AITeL
gåtur)
«Hvis vi ikke greier det må vi vel finne oss noe
annet å gjøre?» (Deltager, AITeL gåtur, med
referanse til IT-bakgrunn, angående bruk av
digitale verktøy)

Videoproduksjon for virtuell undervisning skjer også
på eget kontor:


«Det er for upraktisk og tungvint med egne rom
for videoproduksjon, vi gjør det på eget kontor
hvor vi har alt materialet vårt – vi trenger ingen
fancy bakgrunn. De er interessert i det som
foregår på skjermen, ikke i ansiktet mitt»
(Deltager, AITeL gåtur)

5.2.5.2 Administrativt og faglig fellesskap
Deltagerne poengterte flere ganger det tette
samarbeidet mellom administrasjon og faglig stab,
og at dette var grunnlaget både for effektiv og god
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5.2.5.4 Konsentrasjon i hjemmet
Som eneste gruppe snakker deltagerne fra AITeL
uoppfordret og eksplisitt om at mye
konsentrasjonsarbeid finner sted utenfor HiST sine
lokaler:





«20 % av arbeidet mitt er
konsentrasjonsarbeidet, det tar jeg hjemme om
kvelden» (Deltager, AITeL gåtur)
«Når jeg skal konsentrere meg, da vil jeg ha fred,
så da sitter jeg hjemme» (Deltager, AITeL gåtur)
«1 dag i uka sitter jeg hjemme» (Deltager, AITeL
gåtur)

Det er interessant at alle deltagerne har egne
cellekontor, men at de likevel velger å gjøre
konsentrasjonsarbeidet hjemmefra. Dette kan
skyldes at det å være så tilgjengelig på kontoret som
deltagerne ønsker mht. studentene, i liten grad er
forenelig med konsentrasjonsarbeidet. Uavhengig av
de lokalene som arbeidet utføres på (cellekontor,
delekontor eller åpent landskap) ser det ut til at det
er fysisk tilbaketrekning som i tilstrekkelige grad
tilrettelegger for nødvendig distanse.
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6 Konklusjon
HiST skal gjennomføre innflytting i nye bygg som
innebærer en overgang til funksjonstilpassede
arbeidsplasser. For mange ansatte vil det bety
endrede kontorløsninger i forhold til dagens fordeling
av enkeltmannskontor, flermannskontor og åpne
løsninger. HiST har derfor bestilt en kartlegging av
arbeidsmønster for de berørte ansatte, for å
gjennomføre en så hensiktsmessig innplassering
som mulig.
Denne arbeidsmønsterkartleggingen har beskrevet
dagens aktiviteter og de rom og arealer disse
aktivitetene utøves i. Her vil vi gi vi en vurdering av
de ulike typer rom og arealer som er adekvate for
disse aktivitetene. Vi beskriver utførlig funksjonelle
kvaliteter ved ulike typer rom som oppfyller de krav
som brukerne stiller til gjennomføring av ulike
aktiviteter (for eksempel behov for konsentrasjon,
behov for rom konfidensielle samtaler, behov for
samhandling etc.). Vår analyse innebærer med
andre ord å vurdere hvilke arealer de ulike aktiviteter
kan gjennomføres i. Denne vurderingen er gjort av
tegn_3, basert på vår erfaring med aktivitetsbasert
kontorutforming, og før- og etter-evaluering av
trivsel, samhandling og effektivitet i slike.

6.1

Fysiske omgivelser, organisasjon
og teknologi



Det mangler tilleggsarealer som møterom,
stillerom, multirom og konsentrasjonsarealer.
o Dette er spesielt vanskelig for de som sitter i
delekontor og åpent landskap (mangler
arealer for konsentrasjon, for telefon etc).
o Dette er også problematisk fordi det gjør det
vanskelig for medarbeiderne å se gode
alternativer til cellekontor.
o Det rapporteres om dårlig inneklima.

6.1.2
Organisasjon

Deltagerne på gåturen var stort sett meget
positive til eksisterende lokaler. Dette er relativt
overraskende gitt kvaliteten på enkelte av
arealene, og indikerer en god tilpasningsevne i
forhold til omgivelsene.

Det er en stor grad av ad hoc veiledning. Dette
rapporteres som positivt og ønsket. Samtidig
innebærer dette at studenten til enhver tid kan
banke på, og vanskeliggjør dermed
konsentrasjonsarbeid.

Sikkerhet for resepsjonen kom opp som et eget
tema. Vi har ikke spesialkompetanse på dette, og
anbefaler en egen arbeidsgruppe på dette.

SKB var en veldig fragmentert gruppe, med stor
skepsis til prosessen. For å få en god
endringsprosess anbefaler tett oppfølging av
denne gruppen

I gode, fleksible arbeidsplassløsninger er det tre
faktorer som spiller tett sammen, og forsterker
hverandre: De fysiske omgivelsene, de teknologiske
mulighetene og organisatoriske forutsetninger. Vi
oppsummerer hovedfunnene i forhold til disse
faktorene.

6.1.1
Fysiske omgivelser

Det er liten kobling mellom aktiviteter og areal på
HiST. «Alle» aktiviteter gjennomføres i
cellekontor og til dels delekontor. Cellekontoret
fungerer dermed som et multirom, som brukes til
alle aktiviteter; Møter, veiledning, konsentrert
arbeid.
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Når det gjelder innplassering
o
Det er nødvendig å ta strategiske valg i
forhold til hvordan man ønsker at fag og
administrasjon skal jobbe sammen.
Administrativt personell opplever lite behov for
kontakt med kjernevirksomheten. En
sentralisert administrativ stab kan gi en større
faglighet i staben. På den andre side bidrar til
ytterligere avstand fra kjernevirksomheten
o
Lab uttrykker et behov for fysiske nærhet
mellom lab og kontorer, og mellom lab og
Bygningsdrift og vedlikehold
o
AFT og AITeL ønsker tett integrasjon mot
studenter. Det er uklart hvor åpent
arbeidsarealene bør være, men
kombinasjonen mellom behov for nærhet og
behov for konsentrasjon gjør at sonedeling av
lokaler blir viktig

6.1.3
Teknologi

Det mangler per dags dato tilstrekkelige
teknologiske muligheter til å skape gode, fleksible
kontorer. Dette er et viktig punkt i forhold til
ønsket om mer fleksible kontorløsninger.
Fleksible kontorløsninger er avhengig av
velfungerende IKT løsninger for å gi gode
arbeidsplasser. Det er uklart om dette skyldes ny
teknologi, ikke fungerende teknologi eller dårlig
opplæring:
o
Deltagerne på Gåturene rapporterer at de er
bundet til PC - noen ganger stasjonær PC –
for å ta telefon via Lync
o
Et opplevd behov for nærhet til IKT Drift,
koblet med IKT Drift sitt manglende behov for
nærhet til øvrige ansatte indikerer at IKT Drift
får mange henvendelser. Kombinert med
svarene på gåturene indikerer dette at enten
IT opplæring eller IT utstyret er utilstrekkelig
o
Det å være problematisk å få IT utstyr til å
fungere i møterom etc.

6.2

Råd i forhold til innplassering

Under angis enkle, men konkrete råd om
innplassering av ulike funksjoner i forhold til
hverandre som har kommet opp i forbindelse med
arbeidsmønsterkartleggingen.









Programmene ønsker en relativt tett integrasjon
med studentene
Lab-personell (både teknikere og undervisere)
har et behov for kontorer i relativ tett tilknytning til
Lab – dette både av sikkerhets og
undervisningshensyn
Lab opplever stort behov for nærhet til
Bygningsdrift og Vedlikehold, fordi de bidrar inn i
det kontinuerlige vedlikehold av lab
Administrative og ledende funksjoner opplever
lite behov for nærhet til kjernevirksomheten, det
bør vurderes om de derfor skal integreres tettere
mot kjernevirksomheten
Sikkerheten til
resepsjonsarealene/servicesenteret bør vurderes
separat

Vi opplever at den største utfordringen i forhold til
innplassering ikke handler om ulike enheters nærhet
til hverandre, men i større grad om hver enhets
behov for å ta i bruk de fleksible mulighetene i de
arealene som tilbys. Vi anbefaler derfor at
organisasjonen tar strategiske beslutninger med
hensyn på hvilke avdelinger som plasseres hvor –
og deretter lar de ulike enhetene selv medvirke til
diskusjoner om løsninger og hvordan arealene skal
disponeres.
For å få til dette er det nødvendig med bredere
forståelse av hvordan rom og fysiske utforming kan
lette arbeidsprosesser. Vi har derfor utviklet et sett
funksjonelle beskrivelser av rom og areal som bør
brukes i diskusjoner om hvordan hver enhet skal
bruke sine arealer.(se
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6.3

Typiske arbeidsmønster ved HiST

Tabellen under beskriver typiske aktiviteter ved
HiST, utfylt med konkrete eksempler på slike
aktiviteter. Deretter viser tabellen de romtyper som i

dag brukes på HiST for å tilrettelegge for disse
aktivitetene. Videre viser tabellen de rom og areal
som tegn_3 vurderer som adekvate for aktiviteten og
rom som HiST bruker som vi vurderer som uegnede.

Typiske
aktiviteter ved
HiST

Konkrete
eksempel fra
HiST

Romtyper i
bruk på HiST i
dag

Rom og areal
typer vurdert som
adekvate av
tegn_3

Rom brukt ved
HiST som
tegn_3 vurderer
som uegnede

Oppgaver som
krever dyp
konsentrasjon

Skriveoppgaver
(forskning, lage
lærebøker)
programmering,
lage og rette
eksamensoppgave,
administrative
nøyaktighetsoppgaver

Cellekontor

Arbeidsstasjon i
arbeidssone med lav
lydterskel*

Flermannskontor
med udefinert
lydterskel.

Konsentrasjonsplass*

Åpent landskap
med udefinert
lydterskel

Cellekontor

Åpent landskap
med udefinert
lydterskel

Forberedelse til
undervisning, lab
rapporter, retting av
oppgaver, enkel
administrasjon

Cellekontor
Flermannskontor

Arbeidsstasjon i
landskap med lav
lydterskel*

Åpent landskap
med udefinert
lydterskel.

Arbeidsstasjon i
landskap med
middels lydterskel*

Ordinært arbeid
foran PC

Flermannskontor
med udefinert
lydterskel.

Multirom

Cellekontor
Flermannskontor*
Arbeid på
arbeidsstasjon som
krever skjerming
pga konfidensialitet

Sikkerhetsrelatert
arbeid

Cellekontor
Flermannskontor

Arbeid med
personopplysninger

Alle romtyper
vurderes som
adekvat. Arbeid som
krever denne type
skjerming kan
skjermes vha gode
rutiner (Digitale og
fysiske)
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Samtaler som kan
forstyrre andre

Veiledning,
Uformell fagprat.
Telefonprat
Skype, Lync,
faglige diskusjoner
foran PC

Cellekontor (eget)

Cellekontor

Cellekontor
(andres)
Flermannskontor
med udefinert
lydterskel

Teamarbeidsplasser*
Sosial sone
Multirom

Åpent landskap
med udefinert
lydterskel

Arbeidssone med
høy lydterskel

Samtaler som
krever skjerming av
konfidensialitetshensyn

Personal-samtale

Cellekontor (eget)

Cellekontor

Veiledning

Cellekontor
(andres) Møterom
(lite tilgjengelige)

Multirom

Møter mellom 4 - 8
personer

Fagmøter, andre
avdelingsinterne
møter, møter med
eksterne, møter
med
studentgrupper

Møterom (lite
tilgjengelig)

Sosiale soner

Felleslunsj

Sosiale soner

Sosiale soner

Avdelingsmøter

Store møterom

Store møterom

Møter mellom over
8 personer

Flermannskontor
med udefinert
lydterskel
Åpent landskap
med udefinert
lydterskel

Cellekontor
(andres)

Møterom

Møterom

*det forutsettes at det finnes tilstrekkelig tilleggsareal
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6.3.1
Funksjonell beskrivelse av rom og areal.
Nedenfor finnes en fyldig funksjonell beskrivelse av
de rom og areal som vi vurderer som adekvate for

HiSTs aktiviteter. Vi anbefaler at disse beskrivelsene
brukes som utgangspunkt for enhetsvise diskusjoner
om hvordan de nye arealene skal tas i bruk.

Cellekontor
Bruk/aktiviteter

Rom beregnet som kontor for en person, med dør som kan lukkes.
Cellekontor benyttes som fast arbeidsplass til arbeidstakere.
Cellekontor benyttes typisk hvis det er arbeidstakere som har særskilt
og langvarig behov for skjerming. Slikt skjermingsbehov kan komme på
grunn av oppgavens art, eller hvis øvrige omgivelser ikke er isand til å
tilfredsstille særskilte behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.
Kontoret bør romme alle nødvendigheter for en arbeidsplass.
For å kunne fungere optimalt bør cellekontoret oppfylle lydkrav
tilsvarende møterom.

Typisk areal

Tradisjonelt 6-8 m², kan også være mindre hvis det er tilstrekkelige
tilleggsarealer.



Eksempel på inventar




Arbeidsbord med (min 120 cm bredt eller etter behov, hev/ senk
funksjon ved behov)
Kontorstol (ergonomisk, tilpasset bruker osv.)
Personlig oppbevaring – Antall hyllemeter = 3 m

Teknologiske forutsetninger

Nødvendige tilkoblinger (strøm, nett osv.) Klient, skjerm, tastatur, mus.

Flerbruksmuligheter

Kan ha overlappende funksjon med multirom, avhengig av størrelse og
plassering

1

Flermannskontor, egendefinert støyterskel
Bruk/aktiviteter

Rom beregnet som kontor for 3-4 personer, med dør som kan
lukkes.
Plassering og sammensetning av personer på flermannskontor
bestemmes fortrinnsvis av organisatorisk tilhørighet, behov for
samarbeid, likhet med hensyn til oppgaver og roller.
Kontoret bør romme alle nødvendigheter for en arbeidsplass for
hver enkelt person.
For å kunne fungere optimalt bør cellekontoret oppfylle lydkrav
tilsvarende møterom.

Typisk areal

6-8 m² per person



Eksempel på inventar




Arbeidsbord med (min 120 cm bredt eller etter behov, hev/
senk funksjon ved behov)
Kontorstol (ergonomisk, tilpasset bruker osv.)
Personlig oppbevaring – Antall hyllemeter = 3 m

Teknologiske forutsetninger

Nødvendige tilkoblinger (strøm, nett osv.) Klient, skjerm, tastatur,
mus. Mulighet for rask forflytning i forbindelse med tlf. samtaler
etc. Mulighet for rask forflytning også for samtaler med bruk av
PC (Bruk av clientserver, bærbare PCer el.)

Flerbruksmuligheter

Kan også brukes som møterom og prosjektrom, avhengig av
størrelse og plassering
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Arbeidsplass i åpent landskap, lav støyterskel
Bruk/aktiviteter

Arbeidsplass i åpent landskap, supplert med et tilbud av
spesialrom, som f. eks møterom, multirom, prosjektrom.
Lav støyterskel innebærer at krav til stillhet i lokalet bør hensyntas i
utstrakt grad. Dette får følger for hvordan man bruker lokalet og
behovet for andre supplerende funksjoner i nærheten. Visse regler
for bruk av lokalet bør defineres og kommuniseres til de ansatte.
Arbeidsarealet bør planlegges slik at disse arealene er mer
tilbaketrukket og rolige, slik at det ikke i forbindelse med
arbeidsplassene oppleves som forstyrrende med
gjennomgangstrafikk og støy fra sosiale soner.

Typisk areal

6 m² pr plass



Eksempel på inventar





Arbeidsbord (min 120 cm bredt eller etter behov, med hev/ senk
funksjon ved behov)
Kontorstol (ergonomisk, tilpasset bruker osv.)
Personlig oppbevaring
Bordskjerm hvis ønskelig

Teknologiske forutsetninger

Nødvendige tilkoblinger (strøm, nett osv.) i tilknytning til
arbeidsbordet. Klient, skjerm, tastatur, mus. Mulighet for rask
forflytning i forbindelse med tlf. samtaler etc. Mulighet for rask
forflytning også for samtaler med bruk av PC (Bruk av clientserver,
bærbare PCer el.)

Flerbruksmuligheter

Konsentrasjonsplasser
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Arbeidsplass i åpent landskap, høy støyterskel
Bruk/aktiviteter

Arbeidsplass i åpent landskap, supplert med et tilbud av
spesialrom, som f. eks møterom, multirom, prosjektrom.
Høy støyterskel innebærer at brukerne av lokalet har definert at
stillhet i lokalet ikke er påkrevd. Her bør det være mulig å utføre
arbeidsoppgaver som i seg selv generer noe støy, som for
eksempel telefonsamtaler, fagprat, prosjektarbeid mv.
Der det er mulig bør enheter og team lokaliseres i samme
arbeidsareal eller blandes med noen som de har nytte av å sitte
sammen med.
Arbeidsarealet bør planlegges slik at noen av arealene er mer
aktive og andre mer tilbaketrukket og rolige, slik at det ikke i
forbindelse med arbeidsplassene oppleves som forstyrrende med
gjennomgangstrafikk og støy fra sosiale soner.

Typisk areal

6 m² pr plass



Eksempel på inventar





Arbeidsbord (min 120 cm bredt eller etter behov, med hev/
senk funksjon ved behov)
Kontorstol (ergonomisk, tilpasset bruker osv.)
Personlig oppbevaring
Bordskjerm hvis ønskelig

Teknologiske forutsetninger

Nødvendige tilkoblinger (strøm, nett osv.) i tilknytning til
arbeidsbordet. Klient, skjerm, tastatur, mus.

Flerbruksmuligheter

Teamarbeidsplasser
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Multirom
Bruk/aktiviteter

Fleksible smårom i tilknytning til åpne landskap med
mulighet for variert bruk.
Multirommene brukes til ad hoc-møter, telefonsamtaler
og annen aktivitet som kan lage støy i åpnet landskap.
De kan også benyttes som skalte «stillerom» for arbeid
som krever mer ro og skjerming enn hva landskapet
kan tilby.
Multirommene bør plasseres i direkte tilknytting til
landskapene og utstyres for en fleksibel bruk.
Multirommene bør kunne benyttes uten
booking/forhåndsreservering etter hvert som behovene
oppstår.
For å kunne fungere optimalt Multirommene bør
oppfylle lydkrav tilsvarende møterom.
Rommene bør også kunne settes opp som en
individuell arbeidsplass ved behov. Dette innebærer at
bord og stol tillater individuell tilpasning med god
ergonomisk utforming.

Typisk areal

6-10 m²

Eksempel på inventar

Møbleringen bør være i normal arbeidshøyde (dvs.
ikke loungestoler eller barstoler) og ha relativt god
arbeidsflate for to til tre personer.

Ergonomiske stoler (ikke nødvendigvis
kontorstoler).

Tusjtavler eller annen tavle for samhandling

Bord med hev/senk-funksjon for individuell
tilpasning

Teknologiske forutsetninger

Enkel tilgang på strøm og nett samt enkelt oppkobling
av eventuelt utstyr, fortrinnsvis i forbindelse med
bordet. Eventuelt utstyr for telefon eller videomøte.
Fleksibel belysning. Klient, skjerm, tastatur, mus.

Flerbruksmuligheter

Godkjente dagslysforhold er en forutsetning for
langvarig bruksendring til cellekontor.
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Teamarbeidsplasser
Bruk/aktiviteter

Et areal eller en sone i åpent landskap, som benyttes til
arbeid i team/prosjekter over tid. Arealet kan
defineres/avskjermes med vegger eller uten, avhengig av
hvordan brukerne velger å definere sonene

Typisk areal

Avhengig av behov og bruk

Eksempel på inventar

Møblering etter behov, for eksempel som individuelle
arbeidsstasjoner eller tilnærmet møteromsmøblering,
tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres.
 Ergonomiske stoler (ikke nødvendigvis kontorstoler).
 Tusjtavler eller annen tavle for samhandling
 Bord med hev/senk-funksjon for individuell tilpasning

Teknologiske forutsetninger

Enkel tilgang på strøm og nett samt enkelt oppkobling av
eventuelt utstyr, fortrinnsvis i forbindelse med
bord/arbeidsstasjoner. Eventuelt utstyr for telefon eller
videomøte. Fleksibel belysning. Klient, skjerm, tastatur,
mus. Mulighet for rask forflytning i forbindelse med tlf.
samtaler etc. Mulighet for rask forflytning også for samtaler
med bruk av PC (Bruk av clientserver, bærbare PCer el.

Flerbruksmuligheter
åpent landskap/ flermannskontor
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Konsentrasjonsplass
Bruk/aktiviteter
Arbeidsplass som er plassert i areal uten gjennomgang,
hvor det er mulig å gi tydelige fysiske signaler på at man
ikke ønsker forstyrrelse. Dette kan etableres i eget definert
areal eller sone innenfor areal avsatt til åpent landskap.
Tiltenkt arbeid som krever konsentrasjon og ro, som for
eksempel lesing, skriving, manuelt og på data.
Arealet bør gi mulighet for arbeid med behov for dyp
konsentrasjon uten forstyrrelser. Det bør utformes regler
for bruk i sonen, for eksempel at det ikke er lov å ta
kontakt/forstyrre.
God lyddemping og skjerming fra lydkilder er en
forutsetning.
Det bør også være mulighet for å reservere
konsentrasjonsplass i et bookingsystem.

Typisk areal

6 m2 per pers

Eksempel på inventar



Stol og bord



Tilgang til databaser
Tilgang til saksbehandlingssystem



Teknologiske forutsetninger

Flerbruksmuligheter

Enkel tilgang på strøm og nett samt enkelt oppkobling av
eventuelt utstyr, fortrinnsvis i forbindelse med bordet.
Klient, skjerm, tastatur, mus.

Åpent landskap, møterom, multirom, - avhengig av regler
for bruk
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Møterom, 4-8 personer
Bruk/aktiviteter

Møterom for 4-8 personer. Møbleres til 8.
Rommet er tiltenkt formelle og forhåndsavtalte møter.
Rommene bør likevel være fleksible slik at det også er
mulig å benytte dem til gruppearbeid, workshops og
andre typer samlinger. Møterommene bør kunne
reserveres i felles bookingsystem. Det er en fordel
med et bookingsystem som ber om bekreftelse på
bruk, for å sikre bedre utnyttelse av møterommene.
Mindre møterom kan i perioder benyttes som
prosjektrom for prosjekter som går over lengre tid.

Typisk areal

Eksempel på inventar

Ca 2 m² per person – møterom dimensjonert for 6
personer = 12 m2




Møtebord og stoler tilpasset størrelsen på rommet
Tusjtavler eller andre flater til å skrive på

Teknologiske forutsetninger

Enkel tilgang på strøm og nett samt enkelt oppkobling
av eventuelt utstyr, fortrinnsvis i forbindelse med
bordet. Eventuelt utstyr for telefon eller videomøte.
Fleksibel belysning. Klient, skjerm, tastatur, mus.

Flerbruksmuligheter

Prosjektrom, flermannskontor

44

Møterom, flere enn 8 personer
Bruk/aktiviteter
Rommet er tiltenkt formelle og
forhåndsavtalte møter.
Rommet er tiltenkt formelle og
forhåndsavtalte møter. Rommene bør
likevel være fleksible slik at det også er
mulig å benytte dem til gruppearbeid,
workshops og andre typer samlinger.
Møterommene bør kunne reserveres i
felles bookingsystem. Det er en fordel
med et bookingsystem som ber om
bekreftelse på bruk, for å sikre bedre
utnyttelse av møterommene.
Større møterom bør i størst mulig grad
ligge i fellesarealer og ha tilgang for alle
enheter i bygget.

Typisk areal

Ca 24 m² - 32 m²



Eksempel på inventar


Møtebord og stoler tilpasset størrelsen
på rommet, men fleksible enheter med
mulighet for endring
Tusjtavler eller andre flater til å skrive
på

Teknologiske forutsetninger

Kabelbrønn med god plass og
nødvendige tilkoblinger i møtebordet.
Utstyr for å vise presentasjoner og dele
arbeidsflate
Utstyr for telefon eller videomøte
Fleksibel belysning

Flerbruksmuligheter

Prosjektrom, flermannskontor
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Sosial sone, kaffestasjon
Bruk/aktiviteter

Sone i åpent landskap.
I forbindelse med kaffeautomater oppstår det et naturlig
treffpunkt. Disse stedene kan derfor utnyttes som et sosialt
møtepunkt/uformell møteplass, med sittemulighet og bord.
Den sosiale sonen kan også brukes til sammenkomster,
avdelingsmøter, feiringer med kake, etc. Aviser /
faglitteratur og andre medier kan gjerne være tilgjengelig i
den sosiale sonen.
Sonen bør ikke ligge for nært opp til arbeidsplassene, slik
at det føles naturlig å prate uten å forstyrre kollegaer som
arbeider.
Der dette fins, vil den sosiale sonen og kaffestasjonen ofte
bli en integrert del av avdelingsvise/etasjevise spiserom.

Typisk areal

Ca 12 m², men vil variere etter behov og antall brukere



Eksempel på inventar

Teknologiske forutsetninger

Flerbruksmuligheter






Kaffemaskin
Vannautomat
Møblering som muliggjør sosiale møter (Sittegruppe,
barbord m. krakker e.l.)

Tilkoblingsmulighet for bærbar pc. Det kan være nyttig å
ha utstyr for å vise presentasjoner i denne sonen

Ad-hoc møter, individuell arbeidsplass, samarbeid foran
pc, Kan også benyttes til møter, fellesmøter, sosiale
samlinger/feiringer, presentasjoner mv
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Spiserom
Bruk/aktiviteter

Plassering bør være sentral mht
organisatorisk inndeling slik at det blir et
naturlig møtested og treffpunkt. Nærhet til
arbeidsplassene blir viktig dersom spiserom
også inkluderer kaffestasjon og sosial sone.
Bør ikke ligge slik til at støy fra kaffemaskin og
prat virker forstyrrende for arbeidsplasser i
åpent landskap.

Typisk areal

Avhengig av hvor antall brukere (på etasjen/i
bygget)

Eksempel på inventar

Bord og stoler, som med enkle grep kan
flyttes på, fra langbord, til småbord, osv.
 kaffemaskin
 kjøkkenbenk med vask, skap,
oppvaskmaskin

Teknologiske forutsetninger

Ingen

Flerbruksmuligheter

Kan også benyttes til møter, fellesmøter,
sosiale samlinger/feiringer, presentasjoner
mv.
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