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Delrapport 2 - Aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær 
 

Bakgrunn 

Statsbygg mottok 30. april 2020 et oppdragsbrev fra KMD – «Nytt Regjeringskvartal – Oppdragsbrev 

om arbeidsplassutforming».  

 

Delrapport 1 – Beregning av kapasitet ble oversendt KMD 19.01.20. 

 

Vedlagte notat med vedlegg, er delrapport 2 knyttet til oppdragsbrevet;  

 

Delrapport 2 – Sykefravær og aktivitetsbaserte arbeidsplasser  

Vedlegg - Oversikt studier på sykefravær og uførhet 

Vedlegg - Sammendrag av undersøkelser des 2020 

Delrapporten kartlegger og redegjør for forsking på forholdet mellom aktivitetsbaserte arbeidsplasser og 

sykefravær. 

 

Som grunnlag for å besvare oppdragsbrevet ble det høsten 2020 satt sammen en ekstern 

arbeidsgruppe med mandat å utrede forholdet mellom aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær. 

Videre ble arbeidet også utvidet til å inneholde uførepensjonering. Gruppen ledes av Statsbygg og 

består av representanter fra Stami, Arbeidstilsynet, Sintef, Høgskulen på Vestland og DSS.  

 

Delrapporten og arbeidet 

Delrapporten tar utgangspunkt i en systematisk oversiktstudie som ble gjort på kontorkonsepter i 2018 

gjennomført av Ane Gjerland med kollegaer fra Høgskulen på Vestlandet. Videre tar den med en Stami-

rapport fra 2019 om forhold mellom arbeidsplasser, sykefravær og uførepensjonering og 

forskningsrapporter som er publisert innen feltet fra 2018 og nyere. Total dekker delrapport 2 all 

publisert internasjonal forskning innen arbeidsplasser og sykefravær. Det ble kun funnet 7 

forskningsrapporter som omhandler arbeidsplasser og sykefravær og kun 3 som omhandler 

aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær. Med andre ord, det er veldig få studier innen dette 

tema.  

 

For å klassifisere forskningsrapportene, er det benyttet et anerkjent system som heter GRADE som 

definerer evidenskvaliteten og forteller hvorvidt man kan trekke konklusjoner. GRADE deles inn i 4 

kvalitetsnivåer: Høy, moderat, begrenset og svært begrenset. I noen tilfeller har man ikke tilstrekkelig 

data eller det er for mange feilkilder til å kunne trekke konklusjoner og da benyttes «ikke grunnlag».  
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I tillegg til GRADE, har arbeidsgruppen analysert hver av de aktuelle forskningsrapportene hvor vi har 

sett på svakheter og styrker. Basert på dette, har arbeidsgruppen konkludert med følgende: 

 

Oppsummert kunnskapsstatus 

Basert på tilgjengelig internasjonal forskning kan man konkludere at  

1) det er svært begrenset evidenskvalitet for økt risiko for sykefravær hos ansatte som arbeider i 

fleksible kontorkonsepter (fritt plassvalg), med mulig høyere risiko for menn enn for kvinner. 

2) det er begrenset evidenskvalitet for økt risiko for sykefravær hos ansatte som arbeider i 

kontorløsninger der flere ansatte deler et rom (delte kontorer, ulike former for 

kontorlandskaper), med mulig høyere risiko for kvinner enn for menn. 

3) det er ikke grunnlag for å si noe om betydningen av størrelse på landskaper for risiko for 

sykefravær. 

4) det er ikke grunnlag for å si noe om betydningen av fleksible kontorkonsepter for risiko for 

uførepensjonering. 

5) det er begrenset evidenskvalitet for økt risiko for uførepensjonering hos ansatte som arbeider i 

kontorløsninger der flere ansatte deler et rom. 

6) det er ikke grunnlag for å si noe om risiko for uførepensjonering hos ansatte i åpne løsninger 

med flere ansatte, sammenlignet med åpne løsninger med færre ansatte. 

7) det er behov for mer forskning om alle problemstillingene over, og om de spesifikke faktorene 

som bidrar til sykefravær. 

 

Med utgangspunkt i internasjonal forskning innen dette temaet, finner vi evidens for økt risiko for 

sykefravær og uførepensjonering i noen kontorkonsepter, men samtidig er det begrenset til svært 

begrenset evidenskvalitet, og på noen områder ikke grunnlag for å konkludere. Vi kan derfor ikke si 

sikkert at man blir mer eller mindre syk av fritt setevalg enn faste plasser i enekontor, eller at fritt 

setevalg gir høyere eller lavere grad av uførepensjonering. For å få sikrere kunnskap, trengs det mer 

forskning av høy kvalitet 

 

Delrapport 3 

Delrapport 3 som omhandler smittereduserende tiltak for Nytt regjeringskvartal er under utarbeidelse og 

forventes overlevert til KMD primo mars 2021 
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Nytt regjeringskvartal – oppdragsbrev om arbeidsplassutforming: 

 

Delrapport – Sykefravær og aktivitetsbaserte arbeidsplasser 
Kartlegge og redegjøre for forsking på forholdet mellom aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær 

 

 

Sammendrag 

Denne delrapporten oppsummerer internasjonal forskning på sammenhenger mellom det å arbeide i 

fleksible kontorløsninger (fritt plassvalg) eller åpne kontorløsninger, og risiko for sykefravær og 

uførepensjonering. Forskningens evidenskvalitet blitt vurdert i henhold til rammeverket GRADE, som 

skiller mellom fire nivåer av evidenskvalitet: høy, moderat, begrenset, og svært begrenset. 

Observasjonsstudier graderes i GRADE-systemet i utgangspunktet som begrenset kvalitet hvis 

metodene er adekvate. 

 

Vi har identifisert 7 studier som undersøker disse problemstillingene. Basert på disse studiene, kan 

man konkludere at sammenlignet med cellekontor/enerom 1) er det  svært begrenset evidenskvalitet 

for økt risiko for sykefravær hos ansatte som arbeider i fleksible kontorkonsepter (fritt plassvalg), med 

mulig høyere risiko for menn enn for kvinner, 2) det er begrenset evidenskvalitet for økt risiko for 

sykefravær hos ansatte som arbeider i kontorløsninger der flere ansatte deler et rom (delte kontorer, 

ulike former for kontorlandskaper), med mulig høyere risiko for kvinner enn for menn, 3) det er ikke 

grunnlag for å si noe om forskjeller i risiko for sykefravær mellom åpne landskaper av ulik størrelse, 4) 

det er ikke grunnlag for å si noe om risiko for uførepensjonering i fleksible kontorkonsepter, 5) det er 

begrenset evidenskvalitet for økt risiko for uførepensjonering hos ansatte som arbeider i 

kontorløsninger der flere ansatte deler et rom, 6) det er ikke grunnlag for å si noe om risiko for 

uførepensjonering hos ansatte i åpne løsninger med flere ansatte, sammenlignet med åpne løsninger 

med færre ansatte. 

 

Tilgjengelig evidens på disse problemstillingene spenner altså fra fraværende til å være av begrenset 

kvalitet. Det er derfor behov for mer forskning om alle problemstillingene over og om de spesifikke 

faktorene som bidrar til sykefravær. Generelt er forskning på virkninger av kontorløsninger utfordrende, 

ettersom virkningene er resultat av både fysiske, organisatoriske og tekniske faktorer som spiller 

sammen og påvirker hverandre. Det er derfor viktig at man er bevisst hvilke faktorer som er undersøkt 

når man bruker studier til å informere praksis. 
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Covid-19-pandemien har medført økt oppmerksomhet om smitte og infeksjoner i tillegg til rask utvikling 

og implementering av digitalisering. Ved fremtidig vurdering av kontorkonsepter må man ta hensyn til 

muligheter og utfordringer ved fleksibel bruk av arbeid i hjemmet, virtuelle møteplasser og nye måter å 

organisere arbeidet på. 

 

Kunnskapsstatus viser behovet for å gjennomføre grundige prosesser når man skal finne rett 

arbeidsplassløsning og at man må rette oppmerksomheten mot mulige mekanismer og behov som 

påvirker de ansatte og arbeidsmiljøene. For å utvikle mer kunnskap, anbefales det at det gjennomføres 

mer forskning om spesifikke faktorer i kontormiljøer som kan bidra til fravær og frafall og at det forskes  

mer på prosesser og kvaliteter virksomheter velger når de gjennomfører endringer til nye 

arbeidsplassløsninger. 
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1. Bakgrunn 

Det har over lengre tid pågått en diskusjon om arbeidsplassløsninger innen ulike fagmiljøer. Den 

største diskusjonen har handlet om arbeid i ulike kontorkonsepter, særlig individuelt kontor (cellekontor) 

vs. arbeid i større åpne kontorlandskap, og hvilke effekter dette har på arbeidsmiljø, trivsel, effektivitet, 

produktivitet, helse og sykefravær. Det foreligger mange rapporter om både økt og redusert trivsel, og 

om både positive og negative virkninger. 

 

Med dagens smittesituasjon, hvor spredning av virus og sykefravær har høy oppmerksomhet, kan det 

oppstå usikkerhet knyttet til valgt kontorkonsept og sykefravær for mange virksomheter. Denne 

delrapporten vil se på forholdet mellom kontorkonsepter og sykefravær og uførepensjonering, med et 

fokus på aktivitetsbaserte arbeidsplasser.  

 

2. Definering av sentrale konsepter  

Kunnskap om virkninger av ulike kontorkonsepter på helse, arbeidsevne og sykefravær forutsetter at 

man undersøker faktorer som kan defineres og karakteriseres. I det følgende vil vi avklare noen 

sentrale begreper i denne delrapporten: 1) kontorkonsepter, 2) aktivitetsbaserte arbeidsplasser, 3) 

sykefravær, og 4) evidenskvalitet. 

 

2.1 Kontorkonsepter 

Kontorkonsepter kan karakteriseres etter flere dimensjoner og kategorier. Det er vanlig å skille mellom 

tre dimensjoner (Vos, van Meel & Dijcks, 1999): arbeidssted, antall personer i rommet, og fritt/fast 

plassvalg.  

• Arbeidssted handler om hvorvidt arbeidet utføres på arbeidsplass (eiet eller leiet av 

arbeidsgiver) sammen med kolleger, i eget hjem, på farten, eller på steder som varierer.  

• Antall personer i rommet handler om hvorvidt man arbeider i et individuelt rom alene uten andre 

personer i rommet (typisk cellekontor ) eller sammen med andre, og i så fall hvor mange (noe 

som gir en inndeling i delte kontorer, små åpne kontorlandskaper, middels store 

kontorlandskaper, osv.).  

• Fritt/fast plassvalg handler om reglene for bruk av kontorarealene, mer spesifikt hvorvidt ansatte 

har egen dedikert arbeidsplass (fast plass) eller mulighet til å velge egen arbeidsplass (ulike 

varianter med overlappende begrepsbruk er fritt plassvalg, «shared seating», «hot-desking», 

«activity-based working»). 

 

I tillegg er det mange andre faktorer som også i stor grad påvirker arbeidsplassen og opplevelsen av å 

arbeide der, slik som hvorvidt man har vindusplass, hvor tilgjengelige eventuelle tilbaketrekningsrom er, 

og hvorvidt arbeidssonene man kan velge blant har ulik karakter og funksjon. 

 

Gjerland og kollegaer publiserte i 2019 en oversiktsstudie som systematisk kartla forskningen som er 

gjort på kontorkonsepter til og med februar 2018. Hensikten med studien var å danne en oversikt over 

hvilke temaer som er undersøkt i litteraturen, hvilke metoder som er brukt, hvilke svakheter det er ved 

feltet, med mer. Oversiktsstudien fant til sammen kun 257 studier på hele feltet. 

 

Et hovedfunn i denne oversiktsstudien var at mye av forskningen på kontorkonsepter har store 

begrensninger. Studiene mangler ofte beskrivelser av faktorer som kan ha betydning – for eksempel, 

hvorvidt det er tilstrekkelig med tilgjengelige tilbaketrekningsrom, hvorvidt det er fritt eller fast plassvalg, 

eller hvor mange som sitter i de åpne løsningene. I tillegg tar studiene sjelden høyde for hvordan 

endringsprosessen fra ett kontorkonsept til et annet har foregått – for eksempel, om det var 
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brukermedvirkningsaktiviteter i løpet av prosessen. Slike faktorer oppgir praktikere i feltet som viktige 

for om implementering av et kontorkonsept lykkes. Gjerland og medarbeidere (2019) anbefalte derfor at 

man sjekker hvilke faktorer som er undersøkt når man bruker studier til å informere praksis. 

 

Et hvert kontorkonsept bør ideelt sett tilpasses type arbeid som utføres og ansattes arbeidsoppgaver. 

Dette er nok ikke tilstrekkelig hensyntatt i forskningen til nå. Se mer under avsnitt 4: Mulige mekanismer 

bak sykefravær og uførhet. 

 

 

2.2 Aktivitetsbaserte arbeidsplasser 

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser (Activity-Based Working, ABW) oppstod som et arbeidsplasskonsept i 

Nederland på starten av 90-tallet i regi av Erik Veldhoen. Deler av den opprinnelige løsningen var 

basert på at ansatte i virksomheter hadde ulike behov i løpet av en arbeidshverdag samtidig som det 

var en andel av arbeidstakerne som jobbet deltid.  

 

ABW blir ofte kjennetegnet ved at ansatte ikke har faste plasser og at lokalene er utformet i soner slik at 

ansatte skal kunne flytte seg til den sonen og plassen som best understøtter aktiviteten som skal 

utføres. Det forekommer i dag et stort spenn i dimensjonering og variasjon hos de ulike virksomhetene 

slik at det ikke finnes en mal for hvordan ABW kan se ut. Noen virksomheter underdimensjonerer antall 

plasser pr ansatt mens noen overdimensjonerer totalt antall stoler og underdimensjonerer antall 

fullverdige ergonomiske arbeidsstasjoner. Det er stor variasjon i hvor stor reell frihet og mulighet den 

ansatte har til å kunne flytte seg fritt rundt og bestemme egen arbeidshverdag (kontroll over egen 

arbeidssituasjon). 

 

Over tid har konseptet blitt implementert i private, kommunale og statlige virksomheter uavhengig av 

ansettelsesforhold. Med utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) omfatter ABW 

eller «new ways of working» (NWW) også arbeid i hjemmet (eller andre steder med fjernarbeid). ABW 

er blitt en måte å organisere arbeidsplasser på og mer et verktøy for å nå organisatoriske mål fremfor 

en ren arbeidsplassløsning.  

 

Hvorvidt man må ha fritt setevalg for å kalle en løsning aktivitetsbasert er uklart. Uavhengig om man 

beveger seg mye eller har faste plasser, så vil mange ansatte utføre ulike aktiviteter i løpet av en dag 

og dermed i teorien kunne definere at man jobber aktivitetsbasert.  

 

For denne delrapporten vil vi primært se på løsninger hvor ansatte har fritt setevalg, siden dette 

sammenfaller med ABW/ABK som er bestillingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

en av de to mulige arbeidsplasskonseptene for nytt Regjeringskvartal.  

 

I tillegg vil vi presentere studier som undersøker åpne løsninger, siden det vanlige er at ABW eksisterer 

i rammen av ulike varianter av åpne løsninger. Vi skiller her mellom to videre inndelinger: 1) eget kontor 

versus åpne løsninger, og 2) åpne løsninger av ulike størrelser. Den første inndelingen dreier seg om 

eventuelle forskjeller mellom det å ha eget kontor versus det å dele kontor med andre (uavhengig av 

hvor mange andre), da det å ha cellekontor kan tenkes å ha unik betydning for smitteforhold, 

distraksjon og «privacy». Den andre inndelingen dreier seg om eventuelle forskjeller mellom cellekontor 

og åpne landskaper av ulik størrelse, da det kan tenkes at det er ulik risiko for helseproblemer i små, 

middels store, store og svært store åpne landskaper. 
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2.3 Sykefravær 

Sykefravær er fravær fra lønnet arbeid på grunn av egen sykdom. I Norge gir den offentlige 

sykelønnsordningen fra 1978 rett til full lønnskompensasjon ved sykefravær (sykepenger). Man kan 

motta sykepenger i sammenhengende perioder på opptil ett år.  

 

I Norge er det vanlig å skille mellom egenmeldt og legemeldt sykefravær (som er fravær utover 

selvmeldingsperioden grunnet en diagnose). Videre kan man skille mellom sykefravær som finansieres 

av arbeidsgiver – de første 16 dagene av en fraværsperiode – og fravær utover 16 dager som 

finansieres av NAV. Egenmeldt fravær utgjør bare en liten del av det totale sykefraværet, og bortsett fra 

betydelige sesongvariasjoner er det forholdsvis stabilt over tid på et nivå på cirka 1 prosent av de 

avtalte dagsverk på årsbasis. Det er videre små forskjeller i egenmeldt fravær mellom menn og kvinner. 

Korttidsfraværet er dominert av lettere luftveisinfeksjoner og det er betydelig høyere i vintermånedene 

enn om sommeren. Diagnosebildet er helt annerledes for langtidsfraværet. Nær 39% av legemeldte 

tapte sykefraværsdagsverk skyldes sykdommer i muskel- og skjelettsystemet, mens psykiske lidelser 

står for en femtedel (SSB, 2019). Sykdommer i luftveiene utgjorde 5 %. 

 

Sykefraværet er et hyppig omtalt tema i den norske offentlige debatten. Det skyldes blant annet at målt 

sykefravær har vært høyere i Norge enn i en rekke andre land. Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-

avtalen) fra 2019 rettet oppmerksomheten og store deler av tiltakene mot arbeidsmiljø og 

arbeidsforhold. Sykefravær må sees på som en konsekvens av mange forhold. Personalpolitikk, 

toleranse for sykefravær og eksponeringer i arbeidsmiljøet kan bety mye. Sykdom, skade og subjektive 

helseplager påvirker naturlig nok mye for arbeidsevnen og muligheten for å være i jobb, men behovet 

for å være borte fra jobb på grunn av sykdom vil i de fleste tilfeller også avhenge av arbeidsplassen, 

arbeidsoppgavene og mulighetene for tilrettelegging.  

 

Forskning og beregninger har konkludert at en vesentlig del av sykefraværet kan skyldes 

helseproblemer relatert til arbeidsforholdene. Håndtering av tunge gjenstander eller personer, 

belastende arbeidsstillinger, repetitive bevegelser, lav kontroll over arbeidssituasjonen og 

kombinasjonen av høye jobbkrav og lav kontroll er faktorer med høyest mulige evidenskvalitet (moderat 

kvalitet, se 2.4 Evidenskvalitet). 

 

En arbeidsgiver som ansetter medarbeidere med kroniske helseproblemer, vil ofte oppleve høyere 

sykefravær, men bidrar samtidig til viktig inkludering i arbeidslivet dersom alternativet er passive 

ytelser. 

 

Et konsept relatert til sykefravær er sykenærvær. Med sykenærvær menes at den yrkesaktive går på 

jobb til tross for at vedkommende har et helseproblem. Høyt sykenærvær har gjerne blitt brukt som en 

forklaring på et lavt sykefravær. Sykenærværet kan være høyere i jobber som innebærer høy 

fleksibilitet, for eksempel gjennom bruk av hjemmekontor. Det er mange årsaker til at noen mener de er 

«friske nok» til å gå på jobb, til tross for at de er syke. I tillegg til individuelle faktorer som holdninger til 

smitte, motivasjon, trivsel, tilhørighet og selvsagt typen helseproblem, vil rent økonomiske faktorer som 

sykelønnsordning ha betydning for sykenærvær. 

 

Eksperter peker på en rekke årsaker til sykefravær og har presentert ulike tiltak som skal til for å 

redusere det. Tiltakene vi nevner her har ulik grad av dokumentert effekt: 

 

• Organisatoriske tiltak kan være: endring av arbeidsfordeling, nye eller endrede 

arbeidsoppgaver, endre tempo, tilpasse arbeidstiden, opplæring eller omskolering 
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• Psykososiale tiltak kan være: gi støtte og oppfølging, gi medarbeidere mestringsopplevelser, 

trygge det sosiale miljøet, kollegastøtte og styrke holdninger til og verdien av å være 

inkluderende. 

• Fysiske tiltak kan være: tilby tekniske hjelpemidler, endre bygningsmessige forhold som 

kontorløsning, tilpasse maskiner og regulere arbeidsplassen, justere inneklima, endre 

plassering i lokalene og redusere smitte mellom ansatte eller mellom ansatte og kunder. 

 

2.4 Evidenskvalitet 

Når man oppsummerer kunnskapsstatusen på et felt, bør man 1) oppsummere hva undersøkelsene 

viser, og 2) vurdere evidenskvaliteten. Evidenskvaliteten handler om hvorvidt metodene som er brukt er 

gode nok til at man kan trekke sikre konklusjoner. Det er for tiden vanlig å vurdere evidenskvalitet i 

henhold til «The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation Working 

Group» (GRADE) som ble utviklet for evaluering av medisinske behandlinger 

(http://www.gradeworkinggroup.org/). Systemet graderer evidens med fire kvalitetsnivåer: høy (4), 

moderat (3), begrenset (2), og svært begrenset (1).  

 

For å gradere evidens som høy kvalitet krever GRADE undersøkelser med eksperimentelt design med 

randomisering (ingen seleksjonsskjevhet), dobbelt blinding og gyldige objektive målinger av utfall (ingen 

informasjonsskjevhet). Dette kvalitetsnivået er sannsynligvis ikke mulig å nå innen arbeidslivsforskning. 

 

En feilkilde som vanligvis har alvorlige konsekvenser, er seleksjonsskjevhet. Det innebærer at 

virksomheter eller personer som deltar i en undersøkelse, har spesielle egenskaper som påvirker 

målingene og dermed resultane i en bestemt retning. Ved undersøkelser av tiltak blir resultatene ofte 

ugyldige hvis man sammenligner grupper som var forskjellige i utgangspunktet, før tiltaket ble innført. 

Gruppene kan reagere forskjellig på tiltaket og de kan ha forskjellig risiko for utfallet som studeres.  

 

For observasjonsstudier kan seleksjon av en spesiell gruppe medføre at resultatene har begrenset 

overføringsverdi til andre ansatte (begrenset generaliserbarhet, ekstern validitet). Hvis man undersøker 

virksomheter eller grupper med spesielle egenskaper som f eks spesielt høy utdannelse og lønn, 

spesielt type arbeid, etc, kan det være tvilsomt om konklusjonene gjelder alle arbeidstakere.  

 

Innføring av nye eller endrete kontorkonsepter skjer vanligvis samtidig med flytting til nye lokaler, opp-

pussing, anskaffelse av nye arbeidsstasjoner/pc’r og ofte nye administrative løsninger. Virksomhetens 

økonomiske situasjon kan ha betydning og organisasjonsstruktur blir av og til endret samtidig. 

Informasjon, drøftelser og hensyn til ansattes ønsker varierer mellom virksomhetene. Disse prosessene 

kan ha meget stor betydning for hvordan endringene og kontorkonseptene blir oppfattet og opplevd av 

de ansatte. Et resultat av dette er at forhold ved siden av kontorkonseptet i seg selv kan ha stor 

betydning for konsekvenser av innføring av nye kontorkonsepter. Bakgrunn, rammer og prosesser 

under innføring eller endring av kontorkonsepter bør ideelt sett hensyntas under oppsummering av 

kunnskapsstatus, men man har sjelden tilstrekkelig informasjon. Det er følgelig viktig å undersøke også 

langsiktige konsekvenser av endringer i kontorkonsepter for å fange opp arbeidshverdagen etter at 

umiddelbare virkninger av endringene har lagt seg. 

 

Innen arbeidslivsforskning er observasjonsstudier det vanligste forskningsdesignet. 

Observasjonsstudier er vanligvis (I) tverrsnittsstudier hvor mulige årsaksfaktorer og utfall er målt 

samtidig, eller (II) prospektive studier der mulige årsaksfaktorer er målt på et tidspunkt før måling eller 

registrering av utfall. Selvrapportering innebærer at individene selv rapporterer om årsaksfaktorer eller 

utfall. Selvrapportering kan inneholde store feilkilder ved at (i) man husker feil, ved at (ii) man svarer det 

http://www.gradeworkinggroup.org/
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som er mest sosialt akseptabelt (dette kalles «social desirability»), ved at (iii) man svarer det som man 

ubevisst antar at forskerne vil ha (svarer «riktig»), eller ved at (iv) tilstanden som er utfallet i 

undersøkelsen (f.eks. hodepine eller depresjon eller ryggsmerter) kan påvirke måten man opplever den 

påvirkningen som er årsaksfaktoren som undersøkes (f.eks. forstyrrelser eller privatliv eller tunge løft). 

Hukommelse om lange tidsperioder som 12 måneder er problematisk og bare objektive data om 

sykefravær kan være helt pålitelige. Men noen forhold kan bare måles med selvrapportering: subjektive 

helseplager som for eksempel smerter, kan bare måles ved å spørre hva personen selv opplever. 

 

Observasjonsstudier graderes i GRADE-systemet i utgangspunktet som begrenset kvalitet (2), selv om 

de er utført med adekvat prospektiv design uten noen kjent seleksjonsskjevhet. Imidlertid kan 

evidensen oppgraderes til moderat kvalitet (3) hvis flere studier er helt entydige eller hvis man finner 

dose-respons relasjon. Svært begrenset kvalitet (1) beskriver tilfeller der det ikke finnes adekvate 

prospektive studier, hvor det er uforklarlig variasjon mellom de ulike studiene som undersøker 

utfallsmålet, eller hvor det er andre metodemessige problemer med forskningen. For de fleste 

arbeids/samfunnsforhold er altså moderat evidens det sikreste evidensnivå det er mulig å oppnå. Det er 

svært få arbeidsfaktorer hvor man har konkludert med moderat evidens for helseeffekter. Forklaringer 

er at (i) det er svært vanskelig å utføre målinger med adekvate metoder av tilstrekkelig antall ansatte og 

fordi (ii) det er betydelig variasjon mellom arbeidsoppgaver, rammefaktorer, kontekstfaktorer og 

ansattes egenskaper mellom yrker og bransjer. 

 

 

3. Evaluering av forskning på sykefravær og uførepensjonering 

Vår metode for innhenting av studier til denne delrapporten har vært å gjennomgå tidligere 

forskningsoversikter og bygge videre på disse. Mer spesifikt har vi hentet inn relevante studier fra den 

mest omfattende oversiktsstudien på kontorkonsepter som er publisert inntil nå (Gjerland et al., 2019), 

studier beskrevet i en STAMI-rapport om aktivitetsbaserte løsninger og sykefravær (Knardahl, 2020), 

og nye publikasjoner i løpet av 2020 (litteratursøk med Google.scholar.com og Pubmed). Vi har kun 

inkludert studier fra internasjonale, fagfellevurderte tidsskrifter. Vi oppsummerer her hva studiene har 

funnet, og evidenskvaliteten til disse funnene. Se Vedlegg for mer detaljerte beskrivelser. 

 

Forskningen om betydningen av kontorkonsepter for sykefravær og uførepensjonering har 

hovedsakelig undersøkt betydningen av arbeid i individuelt rom (cellekontor) versus arbeid i samme 

rom som andre (delt kontor eller åpne kontorløsninger). Noen studer har også sett på antall ansatte i et 

rom og fleksible kontorløsninger (dvs ABW-lignende konsepter). 

 

Fleksible kontorløsninger blir i denne litteraturen definert som «ingen individuell arbeidsstasjon + åpen 

romplan + rom for aktiviteter som ikke utføres ved personlig arbeidsstasjon + mulig å arbeide utenfor 

arbeidsplassen» (Bodin Danielsson og medarbeidere, 2008 og 2014) eller «har ikke egen 

arbeidsstasjon» (Platts og medarbeidere, 2020). 

 

I det følgende vil vi ta for oss, i rekkefølge, oppsummert forskning på sammenhengen mellom 1) 

fleksible kontorkonsepter og sykefravær, 2) åpne løsninger og sykefravær, 3) fleksible kontorkonsepter 

og uførhet, og 4) åpne løsninger og uførhet. 

 

 

3.1 Fleksible kontorkonsepter og sykefravær 

Vi har funnet tre fagfellevurderte studier som undersøkte fleksible kontorløsninger og sykefravær. Alle 

tre er svenske. 
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Den første studien (Bodin Danielsson & Bodin, 2008) fant lavere sannsynlighet for forekomst av 

sykefravær (dvs > 0 dager) hos ansatte i fleksible kontorløsninger, men ingen forskjell i sannsynlighet 

for > 7 dager fravær.  

 

Den andre, større og prospektive studien (Bodin Danielsson et al., 2014) fant høyere sykefravær for 

menn i fleksible kontorløsninger (høyere fravær hos kvinner var ikke statistisk signifikant).  

Begge disse studiene definerte «flex-kontorer» som ingen individuell arbeidsstasjon, åpen 

kontorløsning, kan arbeide utenfor arbeidsplassen, hovedsakelig uavhengig arbeid. I begge disse 

studiene inngikk altså hjemmekontor som ledd i fleksible kontorløsninger, og det er ikke informasjon om 

hvorvidt hjemmearbeid i noen tilfeller erstattet sykefravær (dvs ga sykenærvær). 

 

Den tredje studien (Platts et al., 2020) var den eneste studien av fleksible kontorkonsepter som 

inkluderte objektive data om sykefravær. Denne studien definerte «flex-kontorer» som den ansatte har 

ikke egen arbeidsstasjon, og fant at ansatte som arbeidet i fleksible kontorer hadde høyere risiko for 

flere dager med objektivt rapportert sykefravær enn de som arbeidet i cellekontor. Studien inkluderte 

også mål på selvrapportert sykefravær og selvrapportert sykenærvær; her var det ingen forskjell 

mellom fleksible kontorkonsepter og cellekontor. 

 

Den største studien av disse er den av Bodin Danielsson og kollegaer (2014), som også er den eneste 

som baserte seg på et representativt utvalg deltakere fra en større arbeidslivsundersøkelse i Sverige. 

De to andre studiene kan være utsatt for seleksjonsskjevhet, da deltakerbedrifter ble forespurt om å 

delta i en undersøkelse av kontorkonsepter. Det kan ikke utelukkes at bare bedrifter med vellykkede 

kontorkonsepter takket ja til å delta i studiene. Studien av Bodin Danielsson og kollegaer (2014) har lav 

risiko for seleksjonsbias, men er basert på selvrapportert sykefravær, mens studien av Platts og 

kollegaer (2020) har objektive mål på sykefravær. Den minste og eldste studien er den av lavest kvalitet 

(Bodin Danielsson & Bodin, 2008). Se Vedlegg for mer detaljert beskrivelse. 

 

Basert på disse studiene konkluderer vi at det kan være høyere risiko for sykefravær i fleksible 

løsninger enn i cellekontor. Det er også mulig at denne risikoen kan være høyere for menn enn for 

kvinner. Men da antall studier er lavt, definisjoner av fleksible kontorløsninger er forskjellig og 

konklusjoner ikke helt entydige, vurderer vi evidenskvaliteten som svært begrenset. Det vil si at vi har 

svært liten tillit til at konklusjonen vår ligger nær den sanne effekten. Det kreves flere undersøkelser for 

å kunne konkludere med sterkere evidensnivå. 

 

 

3.2 Åpne løsninger og sykefravær 

Vi har funnet seks fagfellevurderte studier som undersøkte åpne kontorløsninger og sykefravær. En av 

disse (Bodin Danielsson, 2016) baserer seg på data fra to av de andre inkluderte studiene, så vi har 

sett bort fra den. Av de gjenværende fem studiene er tre svenske, en dansk, og en norsk. 

 

To av studiene er tverrsnittstudier hvor deltakerne selv rapporterte sykefravær som de husket (Bodin 

Danielsson & Bodin, 2008; Pejtersen et al., 2011), en undersøkelse er prospektiv hvor deltakerne selv 

rapporterte sykefravær de husket (Bodin Danielsson at al., 2014), en er prospektiv med objektive data 

om legemeldt sykefravær (Nielsen og Knardahl, 2019) og en er prospektiv med objektive data om 

sykefravær fra arbeidsgiver i tillegg til egenrapporter (Platts at al, 2020). Det foreligger altså bare to 

undersøkelser med objektive data om sykefravær. To av studiene (Nielsen & Knardahl, 2019; Pejtersen 

et al., 2011) sammenlignet henholdsvis 3 og 4 kategorier av kontorkonsepter. Eventuelle forskjeller 
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mellom åpne løsninger av ulik størrelse, særlig når det gjelder store landskaper, vil da ikke være mulig 

å identifisere. Se Vedlegg for mer detaljert beskrivelse. 

 

Studien vi vurderer å ha høyest kvalitet (Nielsen & Knardahl, 2020) er også den med langt flest 

deltakere (6328 ansatte). Studien av lavest kvalitet (Bodin Danielsson & Bodin, 2008) er også den med 

færrest deltakere (496 ansatte). De andre studiene vurderer vi å ligge mellom disse to i kvalitet. 

 

Av disse fem studiene fant to (Nielsen & Knardahl, 2019; Pejtersen et al., 2011) entydig evidens for 

risiko for økt sykefravær i åpne kontorkonsepter. En studie fant økt risiko for kortvarig sykefravær blant 

kvinner i åpne landskaper, men ikke blant menn, og ingen signifikant forskjell når det gjaldt langvarig 

sykefravær, bortsett fra høyere risiko blant kvinner i store åpne landskaper (Bodin Danielsson at al., 

2014). De to siste studiene (Bodin Danielsson & Bodin, 2008; Platts et al., 2020) fant ingen forskjell 

mellom kontorkonsepter når det gjaldt risiko for sykefravær, bortsett fra noe høyere risiko for egenmeldt 

sykefravær (men ikke objektivt målt sykefravær) for ansatte i middels store kontorlandskaper (Platts et 

al., 2020). 

 

Når vi tar studienes kvalitet med i betraktningen, og gir studiene med høyere kvalitet større tyngde, kan 

vi konkludere med at det er høyere risiko for sykefravær i sekkekategorien «åpne løsninger» 

sammenlignet med cellekontor. Det er også mulig at denne risikoen kan være høyere for kvinner enn 

for menn. Evidenskvaliteten er imidlertid begrenset. Det vil si at vi har begrenset tillit til konklusjonen, og 

at den sanne effekten kan være annerledes. Det kreves flere undersøkelser for å kunne konkludere på 

sterkere evidensnivå. 

 

Når det gjelder ulike åpne landskaper, er det ikke godt nok grunnlag til å kunne konkludere at det er ulik 

risiko for sykefravær mellom landskaper av ulik størresle. Til det spriker evidensbildet for mye. Vi kan 

altså ikke konkludere her. 

 

 

3.3 Fleksible kontorkonsepter og uførepensjonering 

Vi har ikke funnet noen fagfellevurderte studier som undersøkte fleksible kontorkonsepter og 

uførepensjonering. Det er derfor ikke grunnlag for å konkludere om denne problemstillingen. 

 

 

3.4 Åpne løsninger og uførepensjonering  

Vi har funnet en fagfellevurdert studie (Nielsen et al., 2020) som undersøkte kontorkonsepter og 

uførepensjonering. Studien har adekvat metodekvalitet (prospektivt og objektive data om uførepensjon, 

og stort antall deltakere) og tar hensyn til en rekke feilkilder og faktorer som kan bidra til ansattes 

opplevelse av arbeidssituasjonen. Se Vedlegg for mer detaljert beskrivelse. 

 

Studien fant høyere risiko for uførepensjonering i kontorkonsepter som deles av flere ansatte. 

 

Studien fant betydelig høyere risiko for uførepensjonering i åpent landskap (93% økt risiko 

sammenlignet med cellekontor) og i delte kontorer (58% sammenlignet med cellekontor). Det er mulig 

at risikoen øker med antall personer i landskapet. Samtidig bruker studien svært få kategorier av 

kontorkonsepter (den skiller kun mellom cellekontor, delt kontor og åpent landskap, uten ytterligere 

spesifisering av antall ansatte), så det er ikke mulig å konkludere med forskjeller mellom mer 

spesifiserte typer av åpne landskaper, som middels store og store landskaper. 
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Siden det bare foreligger en undersøkelse, vurderer vi evidenskvaliteten som begrenset når det gjelder 

både økt risiko for uførepensjonering i åpne løsninger, og noe økt risiko med høyere antall personer i 

kontorlandskapet. Det vil si at vi har begrenset tillit til konklusjonen, og at det er behov for flere studier 

for å kunne konkludere på sterkere evidensnivå. 

 

 

3.5 Oppsummert kunnskapsstatus 

Basert på tilgjengelig internasjonal forskning kan man konkludere at  

1) det er svært begrenset evidenskvalitet for økt risiko for sykefravær hos ansatte som arbeider i 

fleksible kontorkonsepter (fritt plassvalg), med mulig høyere risiko for menn enn for kvinner. 

2) det er begrenset evidenskvalitet for økt risiko for sykefravær hos ansatte som arbeider i 

kontorløsninger der flere ansatte deler et rom (delte kontorer, ulike former for 

kontorlandskaper), med mulig høyere risiko for kvinner enn for menn. 

3) det er ikke grunnlag for å si noe om betydningen av størrelse på landskaper for risiko for 

sykefravær. 

4) det er ikke grunnlag for å si noe om betydningen av fleksible kontorkonsepter for risiko for 

uførepensjonering. 

5) det er begrenset evidenskvalitet for økt risiko for uførepensjonering hos ansatte som arbeider i 

kontorløsninger der flere ansatte deler et rom. 

6) det er ikke grunnlag  for å si noe om risiko for uførepensjonering hos ansatte i åpne løsninger 

med flere ansatte, sammenlignet med åpne løsninger med færre ansatte. 

7) det er behov for mer forskning om alle problemstillingene over, og om de spesifikke faktorene 

som bidrar til sykefravær. 

 

Vedlegg: Sammendrag av undersøkelser publisert i vitenskapelige journaler med fagfellevurdering 

 

 

4. Mulige mekanismer bak sykefravær og uførhet  

Sykefravær og uførhet er resultat av mange faktorer og prosesser som påvirker hverandre. Både helse, 

arbeidsevne, motivasjon og type arbeidsoppgaver/krav som jobben stiller, kan påvirke om en 

arbeidstaker  går på jobb eller blir sykmeldt. Mange aspekter ved den fysiske arbeidssituasjonen kan 

påvirke helse, arbeidsevne, motivasjon og jobbkrav. En systematisk gjennomgang av all forskning på 

disse emnene er utenfor rammen for denne rapporten. Like fullt er det nyttig å ha en sjekkliste for 

mulige mekanismer i kontorarbeidsplasser som kan bidra til sykefravær og uførhet. Man har lite 

kunnskap om relativ betydning av ulike mulige mekanismer, sannsynligvis varierer dette mellom typer 

arbeidsoppgaver, organisering og kontorkonsepter. I det følgende gir vi en kort innføring i noen mulige 

risikofaktorer og mekanismer som kan relateres til den fysiske arbeidsplassen. 

 

Mikrobiologisk smitte er en sannsynlig årsak til sykefravær. Det er vist at personer som deler kontor 

med andre, har større risiko for forkjølelser (Jaakkola og Heinonen, 1995). Generelt øker 

sannsynligheten for å bli smittet med (i) antall personer man møter og (ii) varighet sammen med andre 

personer og (iii) avstand mellom personer. Antall personer i et rom, varighet av arbeidsoppgaver/møter 

og avstand til kollegene, har derfor betydning for smittesannsynlighet. 

 

Smitteoverføring kan skje ved mikrobiologisk agens i dråper som dannes ved hosting, nysing, tale og 

pusting. Store dråper faller forholdsvis raskt til arbeidsplassflater eller gulv, og helsemyndighetene i 

Norge har basert sine anbefalinger ved dråpesmitte på at dråpene ikke spres lenger enn 2 meter.  
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Virus på hender overføres til kontaktfflater som dørhåndtak, bordplater, berøringsoperert utstyr og 

verktøy mm, og kan overføres til andre ansatte. Hyppig renhold av flater og berøringspunkter er 

anbefalt for å hindre dette, samtidig som det vises til at god håndhygiene er det viktigste 

smitteverntiltaket. I områder med manglende mulighet for håndvask, eller hvor renhold ikke lar seg 

utføre ofte nok, vil tilgjengelighet på desinfiserende midler fungere som et supplement for å hindre 

smittespredning  

 

Fysisk utforming av arbeidsstasjoner med tilstrekkelig avstand og fysiske skiller, bruk av 

sensorteknologi og utforming som er tilrettelagt for maskinelt renhold,  kan bli noen av de viktigste 

tiltakene for å redusere kontaktsmitte. Imidlertid kan små dråper i luft – aerosoler - holde seg svevende 

med minimal fallhastighet. Enkelte virus kan beholde evnen til å infisere i slike aerosoler (Foot-and-

mouth-disease-virus kan spres inntil 10 km). Det er uenighet blant forskermiljøene om SARS-CoV-2 

kan spres og beholde smittsomhet i aerosoler. Studier har konkludert at SARS-CoV-2 kan spres over 

lengre avstander enn 2 meter og/eller med luftstrømmer for eksempel forårsaket av 

ventilasjonssystemet (se f.eks. Morawska & Milton, 2020; Lu og medarbeidere, 2020; 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02058-1). USAs Center of Disease Control (CDC) har tatt 

dette med i sine retningslinjer (oppdatert 5. okt 2020; https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov). 

 

På den nordlige halvkule er det betydelig årstidsvariasjoner i virussykdommer som influensa og 

forkjølelser. Det foreligger flere teorier om årsaker til årstidsvariasjonene: (1) luftfuktighet og temperatur 

bestemmer hvor langt dråper spres og om virus beholder smitte-evne, (2) lavere luftfuktighet tørker 

slimhinner slik at man blir mer mottakelig for virus, (3) med lavere temperaturer tilbringer folk mye mer 

tid innendørs og kommer i tett kontakt med andre i rom med tørr luft, (4) med mindre sol-lys avtar folks 

vitamin-D- og melatonin- nivåer slik at de blir mindre motstandsdyktige mot virusinfeksjoner, (5) 

varighet og spesifisitet av immunitet etter hver smittebølge. 

Andre virus kan ha andre egenskaper med hensyn på bevaring av smitteevne i aerosoler og på flater.  

 

Ventilasjon har naturligvis betydning for inneklimaet og kan ha betydning for spredning av virus og 

soppsporer. Tilstrekkelig utskiftning av luften og adekvat regulering av temperatur og luftfuktighet er 

naturligvis grunnleggende for velvære. I delte kontorer og åpne landskaper kan filtrering av luften og 

luftstrømmer mellom arbeidsplasser, generert av plassering av avtrekk og tilluft, ha betydning for 

spredning av virus. 

 

Psykososiale forhold kan bidra til å redusere smitte i kontorlandskaper. En undersøkelse av to 

virksomheter som flyttet fra cellekontorer til åpne kontorlandskaper, fant at ansikt-til-ansikt samtaler ble 

redusert med ca 70 % mens elektronisk kommunikasjon økte tilsvarende (Bernstein & Turban, 2018).  

 

Med hjemmekontor unngår man offentlig transport til og fra arbeidsplassen og eksponering for kolleger.  

 

Distraksjon og forstyrrelser kan teoretisk sett bidra til sykefravær. Distraksjon forekommer mer i 

kontorer som deles mellom flere personer, sammenlignet med cellekontorer (Seddigh og medarbeidere, 

2014), uavhengig av behov for å konsentrere seg. En undersøkelse av 247 ansatte som flyttet til ABW 

fant økt distraksjon og tretthet som ble mer uttalt i perioder med tidspress og lav forutsigbarhet (Hodzic 

og medarbeidere, 2020). Mennesket reagerer med orienteringsrespons ved nye stimuli. Særlig 

menneskestemmer og bevegelser utløser orienteringsresponser og virker derfor distraherende. Når 

flere ansatte deler et rom, øker sannsynligheten for stimuli som forstyrrer med lyder og ved å bevege 

seg mellom soner (eksempel fra arbeidsstasjon til og fra tilbaketrekningsrom, telefonrom og møterom). 

 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02058-1
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
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Konsekvenser av distraksjoner kan være (i) økte krav til å konsentrere seg, noe som kan bidra til 

tretthet (fatigue). Distraksjoner kan også (ii) virke demotiverende idet man kan oppleve at man ikke har 

adekvate arbeidsforhold for oppgavene. Forstyrrelser kan også (iii) skape irritasjon, enten generelt eller 

rettet mot kolleger som forstyrrer. 

 

Behov for privathet og personvern (privacy) regnes som en menneskerett utenfor arbeidsplassen i 

privatlivet. Men i arbeidslivet kan grenser betraktes som barrierer mot interaksjoner og samarbeid som 

følgelig bør rives eller viskes ut. Det er motsetninger mellom teorier og resultater fra studier er ikke 

entydig. Sosiologisk teori argumenterer at fjerning av fysiske grenser burde bringe individer i mer 

kontakt med hverandre og at dette burde øke samarbeid og følgelig øke kollektiv intelligens. Dette 

bygger på antakelsen om at nærhet skaper sosiale interaksjoner. Imidlertid har nyere studier vist at 

fjerning av grenser kan redusere samarbeid: Bernstein og Turban (2018) målte samtaler mellom 

medarbeidere objektivt og fant at ansikt-til-ansikt samtaler ble redusert med ca 70 % etter overgang fra 

cellekontorer til kontorlandskap. De hevder at fysiske grenser på arbeidsplassen hjelper individene til 

ha oversikt over og forstå arbeidsplassen og følgelig reduserer ansattes kognitive belastning. Vi har 

ikke funnet undersøkelser som påviser sammenhenger mellom behov for privathet og personvern og 

sykefravær. 

 

Tilknytning til arbeidsplassen («organizational commitment») er positiv holdning til virksomheten man 

arbeider i, dvs at man opplever tilhørighet. Lav grad av tilknytning er forbundet med høyere risiko for 

sykefravær. Det er mulig at utstrakt arbeid i hjemmet sammen med kontorløsninger uten fast plass 

(«shared seating», «clean desk») kan redusere tilhørighet og tilknytning til organisasjonen og derved 

øke risiko fra fravær, men dette er ikke undersøkt vitenskaplig. 

 

Overstimulering er foreslått som en årsak til at individer reduserer ansikt-til-ansikt-kontakter i 

kontorlandskaper. Overstimulering innebærer at ansatte utsettes for flere stimuli som utløser 

orienteringsreaksjoner, enn det som er optimalt for konsentrasjon og helse. Individer er forskjellige med 

hensyn på preferanser, psykofysiologiske responser og evne til å filtrere stimuli. På arbeidsplasser 

utsettes man for lys-, lyd- og luktstimuli og det er nærmest umulig å kvantifisere den totale 

stimulusforekomst på en meningsfull måte. Menneskestemmer og bevegelser fanger 

oppmerksomheten. Habituering er aktiv læring man ikke-bevisst benytter for å hemme responsen til 

repeterte stimuli. Lyder med kort stigningstid habitueres langsomt. Det må nødvendigvis være flere 

stimuli i kontortyper hvor flere ansatte arbeider og hvor ansatte stadig forflytter seg. 

 

Arbeidsoppgaver og tidsbruk ved arbeidsstasjon versus tid i møter eller annet arbeid har naturligvis stor 

betydning for virkninger av kontorløsninger. Hvis man tilbringer store deler av arbeidsdagene ved en 

arbeidsstasjon, har man andre behov enn om man tilbringer store deler av arbeidsdagen i møter. Det vil 

også ha noe å si hva slags arbeidsoppgaver man utfører, om man holder på med mye 

konsentrasjonsarbeid eller har mange telefonsamtaler og 1:1 samtaler med personell i løp av 

arbeidsdagen. Når man spør ansatte om tilfredshet med kontorløsningen, må man ta hensyn til tidsbruk 

ved arbeidsstasjon versus tidsbruk i møter eller underveis. 

 

Analogt har implementering av fjernarbeid (hjemmearbeid) betydning for behovene man har for 

kontorarbeidsplassen. Ansatte som kan arbeide hjemme, kan ha behov for møterom eller spesielle 

arbeidsstasjoner når de er på arbeidsplassen. 
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Ergonomisk utforming av arbeidsstasjoner har betydning for muskelskjelettproblemer. Bruk og 

utforming av dataskjermer, input-enheter (tastatur, mus, voice-input), smart-telefoner, nettbrett, og 

Virtual Reality-systemer kan ha betydning for opplevelse av kontormiljøer. 

 

Vindusplass med dagslys synes å ha betydning for trivsel og helse. Utsikt kan ha betydning for trivsel. 

Cellekontorer har vinduer mens store delte kontorer og åpne kontorlandskaper, ABW-kontorer) 

plasserer mange ansatte uten vindusplass. En stor del av innsparingen av plassbehov pr.ansatt ved 

bruk av kontorlandskaper kan bestå i å utnytte hele bygningskroppen til arbeidsplasser.  

Nærhet til vindu synes å ha betydning for jobbtilfredshet (Yildirim og medarbeidere, 2007). 

 

Belysning og lysarmaturer kan ha betydning for velvære og helse. Belysning karakteriseres av 

intensitet, sammensetning av bølgelengder, og av flimmerfrekvens. Det er hevdet at kunstig belysning 

med LED eller lysrør med flimmer kan bidra til hodepine (spesielt migrene; Harle et al, 2006). 

 

Ventilasjon/inneklima 

Ventilasjon er nødvendig for å fjerne eller tynne ut forurensninger som ikke på annen måte kan unngås. 
Ventilasjon innebærer at forurenset luft fjernes og erstattes av filtrert uteluft, helst uten å skape trekk. 
Ventilasjon, luftkvalitet og termiske forhold vil være viktige faktorer for helse, trivsel, arbeidsevne og 
læring. Utilstrekkelig ventilasjon og økt forurensning i arbeidslokaler reduserer arbeidstakt og øker 
feilhandlinger. Det er vist at både for høy og for lav temperatur reduserer konsentrasjon og arbeidstakt.  
Temperatur, luftfuktighet og luftstrøm i et arbeidslokale kan ofte være satt ut fra en gitt standard basert 
på en gjennomsnittsborger uten å ta hensyn til alder, kjønn, aktivitetsnivå eller andre personlige behov. 
Det kan derfor være hensiktsmessig å legge til rette for individuell tilpasning av inneklima. 
 

Visuelle omgivelser (design av rom, møbler, farger, kunst, etc) har naturligvis betydning for hvordan 

man opplever arbeidsplassen. Preferanser er subjektive og det er vanskelig å undersøke effekten av 

visuelle omgivelser på helse, arbeidsevne og fravær. Imidlertid må man kunne regne med at ansatte 

oppfatter investeringer i miljøet på arbeidsplassen som en positiv indikasjon på at arbeidsgiver bryr seg 

om deres trivsel og velvære. Oppussing og fornyelse eliminerer også inventar som er slitt eller ødelagt. 

 

Ansattes personlighetstrekk kan tenkes å ha betydning for hvordan de opplever og vurderer 

forstyrrende stimuli og interaksjoner med andre ansatte. Personlighetstrekk kan følgelig være en 

feilkilde når man undersøker virkninger av ulike kontorkonsepter. Det er mulig at personer med høyt 

nivå av Utadvendthet finner det positivt å arbeide i lokaler med mange kolleger. Det er mulig at 

personer med høyt nivå av Planmessighet lettere aksepterer de kontorløsninger som de tilbys. Det er 

også mulig at personer med høyt nivå av Nevrotisisme har lavere toleranse for forstyrrelser. 

Undersøkelsen av kontortyper og uførepensjonering (Nielsen, Emberland, Knardahl, 2020) tok hensyn 

til disse feilkildene. 

 

For å sikre gode arbeidsplasser, vil det være viktig å ha et aktivt forhold til mulige mekanismer som vil 

kunne påvirke arbeidshverdagen. 

 

 

 

 

 

5. Anbefalinger for videre arbeid 

Basert på foreliggende internasjonal forskning kan man konkludere at 1) det er svært begrenset 

evidenskvalitet for økt risiko for sykefravær hos ansatte som arbeider i fleksible kontorkonsepter (fritt 
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plassvalg), med mulig høyere risiko for menn enn for kvinner, 2) det er begrenset evidenskvalitet for 

økt risiko for sykefravær hos ansatte som arbeider i kontorløsninger der flere ansatte deler et rom 

(delte kontorer, ulike former for kontorlandskaper), med mulig høyere risiko for kvinner enn for menn, 3) 

det er ikke grunnlag for å si noe om betydningen av størrelse på åpne landskaper for risiko for 

sykefravær, 4) det er ikke grunnlag for å si noe om betydningene av fleksible kontorkonsepter for 

risiko for uførepensjonering, 5) det er begrenset evidenskvalitet for økt risiko for uførepensjonering 

hos ansatte som arbeider i kontorløsninger der flere ansatte deler et rom, 6) det er ikke grunnlag  for å 

si at noe om risiko for uførepensjonering hos ansatte i åpne løsninger med flere ansatte, sammenlignet 

med åpne løsninger med færre ansatte. 

 

Det er derfor behov for mer forskning om alle problemstillingene over, og om de spesifikke faktorene 

som bidrar til sykefravær. 

 

Det er særlig behov for studier av sammenhengen mellom arbeid i fleksible løsninger og risiko for 

uførepensjonering (hvor det ikke finnes forskning i dag). Det er også behov for flere studier om mer 

differensierte utvalg av kontorkonsepter (inkludert fritt plassvalg og åpne landskaper av ulike størrelser), 

slik at det blir mulig å identifisere eventuelle forskjeller mellom disse i risiko for sykefravær. Det er også 

et behov for flere studier om sammenhengen mellom kontorkonsepter og uførepensjonering, da det kun 

finnes en studie på dette området i dag. 

 

Det er ønskelig at fremtidige studier holder høy forskningsmessig kvalitet. Studier av høyere kvalitet vil 

veie tyngre i fremtidige kunnskapsoppsummeringer. Høy kvalitet vil her si: prospektive studier, ingen 

seleksjon av virksomheter, høyt antall deltakere, målinger av viktige potensielle 

mekanismer/tredjefaktorer, objektive data om sykefravær og uførepensjonering, og inndeling i 

veldefinerte kontorkategorier (som inkluderer både fritt plassvalg, åpne landskaper av ulike størrelser, 

og grad av bruk av hjemmekontor). Det er ønskelig med representative utvalg deltakere (gjerne basert 

på nasjonale spørreundersøkelser). Det er ønskelig at det gjennomføres forskningsstudier hvor flere 

metoder legges til grunn, herunder også observasjonsstudier. 

 

Kvalitative studier av disse temaene er også ønskelig, da slike studier er særlig egnet til å svare på 

«hvorfor»- og «hvordan»-spørsmål: dersom det er økt risiko for sykefravær i visse kontorkonsepter, 

hvorfor er det slik? Hvordan oppleves arbeidsforholdene? Mulige mekanismer? Dette er spørsmål som 

de ansatte selv er best egnet til å svare på, gjennom strukturerte intervjustudier. Vi har ikke funnet gode 

kvalitative studier av disse temaene. 

 

Dagens situasjon med utstrakt bruk av hjemmekontor forventes av mange å videreføres i mange 

virksomheter etter Covid-19-pandemien. Utvikling og implementering av IKT/digitalisering medfører at 

fleksible løsninger gjør det mulig å organisere arbeidet på måter som kan gi både positive virkninger og 

nye utfordringer. Denne rapporten har ikke beskrevet problemstillinger knyttet til arbeid i hjemmet. 

 

Under den pågående smittesituasjonen er det flere forhold som påvirker ansattes opplevelse av 

arbeidssituasjonen sin, og spørreundersøkelser som utføres nå, kan ha begrenset overføringsverdi til 

fremtidige arbeidsplasser. Imidlertid er det viktig å etablere undersøkelsesinstrumenter som kan 

benyttes til å følge utviklingen av et bredt sett faktorer som kan bidra til helse, motivasjon, arbeidsevne 

og fravær i tiden framover. Det arbeides for tiden med utvikling av instrumenter og infrastruktur for 

oppfølging av ansatte i statlige virksomheter, og det vil være viktig at problemstillinger og forhold 

forbundet med kontorkonsepter inngår i dette arbeidet. Det anbefales derfor at det settes av tid og 
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midler til å gjennomføre god forskning på disse områdene. Det er behov for kunnskap om hvordan 

kontorkonsepter kan understøtte nye måter å løse arbeidsoppgaver på. 

 

Valg av arbeidsplassløsninger må i størst mulig grad være knyttet opp til behovene virksomheten og de 

ansatte har. Human kapital defineres som beholdningen av produksjonsferdigheter, talent, helse og 

ekspertise hos arbeidsstokken. Det er vanlig å definere kompetanse som (i) kunnskap, (ii) ferdigheter 

og (iii) evner. Man bygger og vedlikeholder kompetanse av den ansatte ved utdannelse og opplæring 

ogved å sørge for god helse. Vedlikehold av evner avhenger av godt arbeidsinnhold og miljø.  

 

Implementering av kontorkonsepter og utvikling av organisering må gjennomføres med grundige 

prosesser, med bred involvering, for å komme frem til rett type arbeidsplasskonsept og at løsningen 

tilpasses til virksomheten. Som en nyttig sjekkliste er det viktig å se på hvilke mekanismer som kan 

påvirke arbeidsplassløsningene og de ansatte, hvor man kan forbedre arbeidsplassene. Det anbefales 

derfor at alle som skal ha arbeidsplasser gjennomfører en grundig og god prosess samt har ekstra 

fokus på mekanismer som kan påvirke arbeidsplassene. 

 

Deltakere i arbeidet med delrapporten 

Deltakere er listet opp i alfabetisk rekkefølge 

Liv Hiis Bergh – DSS 

Tor Erik Danielsen – Arbeidstilsynet 

Barbro Grude Eikseth – Statsbygg 

Ane Gjerland – Høyskolen i Vestland 

Morten Hatling – SINTEF 

Stein Knardahl – STAMI 

Stephan Soós – Statsbygg 

Hanne Tosterud – DSS 
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Tittel Forfattere År Land

Antall 

deltakere Styrker Svakheter Cellekontor vs fleksible løsninger Cellekontor vs åpne løsninger Cellekontor vs åpne løsninger av ulik størrelse

Cellekontor vs fleksible 

løsninger Cellekontor vs åpne løsninger

Cellekontor vs åpne løsninger av ulik 

størrelse

Office type in relation to 

health, well-being, and job 

satisfaction among 

employees.

Bodin Danielsson 

og Bodin
2008 Sverige 469

inndeling i veldefinerte 

kontorkategorier, tok 

hensyn til noen feilkilder 

selvrapportering av 

sykefravær, 

tverrsnittsdesign, 

noe få deltakere, 

mulig selection bias

Det var lavere sannsynlighet for at de som 

arbeidet i fleksikontorer rapporterte å ha hatt 

sykefravær enn alle andre kontorkategorier (OR 

0.6, 95% CI 0.3-1.0).

Ingen forskjeller i forekomst av eller lengde på 

sykefravær.

Ingen forskjeller i forekomst av eller lengde på 

sykefravær.
- - -

Sickness absence associated 

with shared and open-plan 

offices: A national cross-

sectional questionnaire 

survey.

Pejtersen et al. 2011 Danmark 2202

nasjonal og representativ 

(ingen seleksjon av de som 

deltok), tok hensyn til 

viktige feilkilder

selvrapportering av 

sykefravær, 

tverrsnittsdesign, 

inndeling i få 

kontortyper

-

Sammenlignet med ansatte i cellekontor hadde 

ansatte i flerpersonskontorer økt risiko for 

sykefravær (Rate Ratio 1.36-1.62).

Sammenlignet med ansatte i cellekontor hadde 2-

personkontorer 50% flere sykefraværsdager (Rate Ratio 

1.50, 95% CI 1.13–1.98), 3–6-personkontorer 36% flere 

sykefraværsdager (RR 1.36, 95% CI 1.08–1.73), og åpne 

kontorlandskap (>6 personer) 62% flere 

sykefraværsdager (RR 1.62, 95% CI 1.30–2.02).

- - -

Office design's impact on 

sick leave rates.

Bodin Danielsson 

et al.
2014 Sverige 1852

nasjonal og representativ 

(ingen seleksjon av de som 

deltok), prospektivt 

design, inndeling i 

veldefinerte 

kontorkategorier,  tok 

hensyn til viktige feilkilder

selvrapportering av 

sykefravær

Sammenlignet med ansatte i cellekontor, hadde 

menn i fleks-kontorer økt sannsynlighet for 

kortvarig sykefravær (OR 2,56), og økt 

sannsynlighet for høyere totalt antall 

sykefraværsdager (OR 2,63). Det var ingen 

forskjell for kvinner, og ingen forskjell for 

langvarig sykefravær.

Sammenlignet med ansatte i cellekontor, hadde 

kvinner økt sannsynlighet for kortvarig sykefravær i 

åpne kontorlandskaper (Odds Ratio 1.86 – 2.28). 

Den samme effekten ble ikke funnet for menn. For 

langvarig sykefravær og totalt antall 

sykefraværsdager, var det ingen konsekvent 

forskjell mellom cellekontor og åpne løsninger.

Sammenlignet med ansatte i cellekontor, hadde kvinner 

økt sannsynlighet for kortvarig sykefravær i alle åpne 

kontorlandskaper (OR 1,86 – 2,28). Den samme effekten 

ble ikke funnet for menn. For langvarig sykefravær 

hadde kun kvinner i gruppen i store åpne landskaper 

(>24 plasser) økt sannsynlighet (OR 2.14). Det var ingen 

forskjell når det gjaldt totalt antall sykefraværsdager.

- - -

Office type’s association to 

employees’ welfare: Three 

studies.

Bodin Danielsson 2016 Sverige - - -

The impact of office design 

on medically certified 

sickness absence.

Nielsen og 

Knardahl
2020 Norge 6328

prospektivt design, tok 

hensyn til viktige feilkilder, 

objektive 

sykefraværsdata, svært 

mange deltakere

inndeling i svært få 

kontortyper
-

Sammenlignet med ansatte i cellekontor hadde 

ansatte i delte/åpne løsninger 12-18% høyere risiko 

for å bli sykemeldt av lege.

Sammenlignet med ansatte i cellekontor hadde 1) 

ansatte i delte kontorer 18 % høyere risiko og 2) ansatte 

i kontorlandskap 12 % høyere risiko for å bli sykemeldt 

av lege.

- - -

Sickness absence and 

sickness presence in relation 

to office type: An 

observational study of 

employer-recorded and self-

reported data from Sweden.

Platts et al. 2020 Sverige 988

prospektivt design, 

inndeling i veldefinerte 

kontorkategorier, tok 

hensyn til noen feilkilder, 

objektive sykefraværsdata

selvrapportering av 

sykefravær, noe få 

deltakere, mulig 

selection bias

Sammenlignet med ansatte i cellekontor, hadde 

ansatte i fleks-kontor høyere antall objektivt 

registrerte dager sykefravær (IRR 2.46, p = .007). 

Det var ingen forskjell i selvrapportert 

sykefravær, eller selvrapportert sykenærvær.

Det var ingen konsekvent forskjell mellom 

cellekontor og åpne løsninger, verken på egenmeldt 

sykefravær, objektivt sykefravær, eller 

selvrapportert sykenærvær.

Sammenlignet med ansatte i cellekontor, hadde ansatte i 

middels store kontorlandkaper (10-24 plasser) noe 

høyere risiko for egenmeldt sykefravær (log-odds 0.42, p 

= .004). Det var ingen forskjell for andre typer åpne 

landskaper. Det var heller ingen forskjell mellom 

cellekontor og de ulike åpne landskapene når det gjaldt 

objektivt målt sykefravær, eller selvrapportert 

sykenærvær.

- - -

Office design as a risk factor 

for disability retirement: A 

prospective registry-based 

study of Norwegian 

employees.

Nielsen et al. 2020 Norge 6779

prospektivt design, tok 

hensyn til viktige feilkilder, 

objektive uførhetsdata, 

svært mange deltakere

inndeling i svært få 

kontortyper
- - - -

Sammenlignet med ansatte i 

cellekontor hadde ansatte i 

flerpersonskontorer 58-93 % (CI 1.18-

2.87) høyere risiko for å bli 

uførepensjonert.

Sammenlignet med ansatte i 

cellekontor hadde ansatte i delte 

kontorer 58 % og ansatte i 

kontorlandskap 93 % høyere risiko for 

å bli uførepensjonert. Studien 

undersøkte imidlertid ikke om 

forskjellen mellom disse gruppene var 

signifikant. 

Noe høyere risiko for sykefravær i fleksible 

løsninger. Mulig at risikoen kan være høyere for 

menn enn for kvinner.

Noe høyere risiko for sykefravær i kontorløsninger 

hvor flere personer arbeider i samme rom. Mulig at 

risikoen kan være noe høyere for kvinner enn for 

menn.

Det er ikke godt nok grunnlag for å si noe om forskjellig 

risiko i åpne landskaper av ulik størrelse.

Vi har ikke funnet noen studier 

som har undersøkt dette temaet.

Noe høyere risiko for 

uførepensjonering blant ansatte i åpne 

kontorlandskaper, sammenlignet med 

ansatte i cellekontorer.

Det er ikke godt nok grunnlag for å si 

noe om forskjellig risiko i åpne 

landskaper av ulik størrelse.

Svært begrenset kvalitet: Vi har svært liten tillit 

til at effektestimatet ligger nær den sanne 

effekten.

Begrenset kvalitet: Vi har begrenset tillit til 

effektestimatet: effektestimatet kan være vesentlig 

ulikt den sanne effekten.

- -

Begrenset kvalitet: Vi har begrenset 

tillit til effektestimatet: effektestimatet 

kan være vesentlig ulikt den sanne 

effekten.

-

Funn: UførepensjoneringArtikkel Metode

Evidenskvalitet (GRADE)

Oppsummerte funn

Beskriver en sammenstilling av data fra tre undersøkelser, hvorav data om sykefravær inngikk i ovennevnte studier, og dermed allerede er oppgitt her.

Funn: Sykefravær



Vedlegg 

Sammendrag av undersøkelser publisert i vitenskapelige journaler med 
fagfellevurdering 

Sykefravær: 

1. En svensk undersøkelse «Office type in relation to health, well-being, and job satisfaction 
among employees» (Bodin Danielson og Bodin, 2008) undersøkte bl a sykefravær hos 469 
ansatte i 26 kontorer. Undersøkelsen sammenlignet følgende kontorkategorier: 1. cellekontorer, 
2. delt-romkontorer (2.3 personer), 3. små åpne landskaper (4-9 personer), 4. middels store åpne 
landskaper (10-24 personer), 5. store åpne landskaper (>24 personer), 6. fleks-kontorer (mer 
aktivitetsbaserte løsninger som inkluderte hjemmekontor) og 7. kombikontorer (>20% av aktivitet 
skjer ikke ved arbeidsstasjon, team-basert arbeid). Denne kategoriseringen har dannet mønster 
for mange studier av kontorkategorier. 

Antall sykefraværsdager siste år ble rapportert av deltakerne. De statistiske analysene 
undersøkte sannsynligheten for å ha fravær versus intet fravær siste året (Odd Ratio OR for 1-
365 sykefraværsdager versus 0 dager) og sannsynlighet for fravær > 7 dager siste år. Analysene 
tok hensyn til alder, kjønn, jobbrangering og bransje. 

I konklusjonene ble sykefravær kombinert med andre spørsmål om helse. 

Resultatene viste at det var lavere sannsynlighet for de som arbeidet i fleksikontorer rapporterte å 
ha hatt sykefravær enn alle andre kontorkategorier (OR 0.6, 95% CI 0.3-1.0). Det var ingen 
forskjeller mellom de andre kontorkategoriene i forekomst av sykefravær og det var ingen 
forskjeller i sykefravær > 7 dager. 

Resultatet vedrørende andre helseparametre diskuteres ikke her. 

Forfatterne forklarte resultatene for fleksikontorer med (i) mulighet for å velge arbeidsstasjon etter 
oppgave eller preferanse, (ii) mulighet for variere kolleger man sitter sammen med og (iii) bruk av 
hjemmekontor. Med hjemmekontor kan man arbeide selv om helseplager eller lette infeksjoner 
forhindrer at man reiser til arbeidsplassen og omgås andre («The low rates of sick leave in flex 
offices could in part be because of undeclared sick leave, because workers in flex offices often 
have the option to work from home when it suits them. The flex offices in this survey were defined 
as requiring workers to spend at least 70% of their work time at the office.»)  

Styrker ved studien er inndelingen i veldefinerte kontorkategorier og at analysene tok hensyn til 
viktige feilkilder (confounders). 

Svakhet er at er at de ansatte selv rapporterte antall sykefraværsdager siste 12 mndr. Det er 
mulig at noen husker feil. Dette er meget viktig siden studien sammenlignet 0 dager med 1-365 
dager. 

En annen svakhet man spurte om påvirkningsfaktorer (kontortype, etc) på samme tidspunkt som 
man spurte om sykefravær (tverrsnittsdesign). Det er mulig at faktorer som påvirker rapportering 
av et utfall (sykefravær) kan bidra til rapportering av andre utfall og påvirkningsfaktorer («common 
method bias»). Imidlertid er det lite trolig at ansatte ikke rapporterer korrekt om antall personer i 
kontoret sitt. 

 

2. En dansk undersøkelse “Sickness absence associated with shared and open-plan offices – a 
national cross sectional questionnaire survey» (Pejtersen og medarbeidere, 2011) analyserte 
data fra 2005 fra de danske nasjonale arbeidsmiljøundersøkelser (the Danish Work Environment 
Cohort Study (DWECS). Dette er en representativ undersøkelse (tilfeldig utvelgelse) av dansker i 
alderen 18–59 år. Svarprosent var 62%. Undersøkelsen omfattet de 2202 ansatte som 
rapporterte at de arbeidet i kontor med fullstendige data.  

Kontortyper ble kategorisert etter antallet personer i rommet respondenten arbeidet i: cellekontor 
(en person), delt kontor (2 personer), store delte kontorer (3-6 personer), og åpne 
kontorlandskaper (>6 personer, Open-plan offices). 



De statistiske analysene (log-linear Poisson model) undersøkte antall selv-rapporterte 
sykefraværsdager som funksjon av kontortype. Analysene tok hensyn til alder, kjønn, 
sosioøkonomisk status, body mass index (BMI), alkoholforbruk, røykevaner, fysisk aktivitet på 
fritiden. 

Resultatene viste at sykefravær var relatert til antall personer per kontor (P<0.001) når man 
justerte for feilkildene (confounders). 

Sammenlignet med ansatte i cellekontorer hadde: 

• 2-personkontorer 50% flere sykefraværsdager (Rate Ratio RR 1.50, 95% 
konfidensintervall (95% CI) 1.13–1.98),  

• 3–6-personkontorer 36% flere sykefraværsdager (RR 1.36, 95% CI 1.08–1.73), og  

• åpne kontorlandskap (>6 persons) 62% flere sykefraværsdager(RR 1.62, 95% CI 1.30–
2.02). 

Forfatterne konkluderte: «Occupants sharing an office and occupants in open-plan offices (>6 
occupants) had significantly more days of sickness absence than occupants in cellular offices». 

Styrkene ved denne studien er at den er nasjonal og representativ (ingen seleksjon av de som 
deltok) og at data representerer mer enn 2000 kontorer. 

Svakhet er at man spurte om påvirkningsfaktorer (kontortype, røykevaner, etc) på samme 
tidspunkt som man spurte om sykefravær. Det er mulig at faktorer som påvirker rapportering et 
utfall (sykefravær) kan bidra til rapportering av påvirkningsfaktorer («common method bias»). Et 
eksempel på dette er at man kan oppleve at jobbkrav er større når man er deprimert. Imidlertid er 
det lite trolig at ansatte ikke rapporterer korrekt om antall personer i kontoret sitt. 

En annen svakhet er at de ansatte selv rapporterte antall sykefraværsdager siste 12 mndr. Det er 
mulig at noen husker feil.  

 

3. En svensk undersøkelse «Office design's impact on sick leave rates» (Bodin Danielson og 
medarbeidere, 2014) undersøkte sykefravær hos 1852 ansatte som ble fulgt prospektivt i to år. 
Deltakerne i studien «The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health» (SLOSH) 
besvarte spørsmål om kontorkategori i 2010 og spørsmål om sykefravær siste 12 mndr i 2012. 
Undersøkelsen sammenlignet følgende kontorkategorier: 1. cellekontorer, 2. delt-romkontorer 
(2.3 personer), 3. små åpne landskaper (4-9 personer), 4. middels store åpne landskaper (10-24 
personer), 5. store åpne landskaper (>24 personer), 6. fleks-kontorer (mer aktivitetsbaserte 
løsninger som inkluderte hjemmekontor) og 7. kombikontorer (>20% av aktivitet skjer ikke ved 
arbeidsstasjon, team-basert arbeid). Denne kategoriseringen har dannet mønster for mange 
studier av kontorkategorier. 

Sykefravær ble rapportert av deltakerne som er (a) antall kortvarige og (b) langvarige (med 
medisinsk attestert sykemelding) sykefraværsperioder og (c) totalt antall sykefraværsdager. 

Data ble analysert med multivariate logistic regression analysis (resultatene ble presentert som 
Odds Ratios = OR). Analysene tok hensyn til følgende bakgrunnsfaktorer som kan være feilkilder 
(confounders): kjønn, alder, inntekt, privat eller offentlig sektor, og jobbrangering (1. unskilled 
manual work, 2. skilled manual workers, 3. non-manual workers, 4. intermediate/lower managers 
and 5. professionals and higher managers). 

Resultater: 

Kortvarige sykefravær: Sammenlignet med ansatte i cellekontor; 
de tre gruppene med åpne kontorlandskaper hadde økt sannsynlighet for kortvarige sykefravær 
(OR: 1,82 – 1,92).  

Da man analyserte kjønnene hver for seg, fant man samme effekt for kvinner (OR: 1,86 – 2,28).  

Bare menn i fleks-kontorer hadde økt sannsynlighet (OR = 2,56). 

Langvarige sykefravær: Sammenlignet med ansatte i cellekontor; 
bare kvinner i gruppen i store åpne landskaper hadde økt sannsynlighet for langvarige 
sykefravær (OR = 2,14). 



Totalt antall sykefraværsdager: Sammenlignet med ansatte i cellekontor; 
bare menn i fleks-kontorer hadde økt sannsynlighet for høyere totalt antall sykefraværsdager (OR 
= 2,63). 

Styrker ved studien er prospektiv design (utfall målt etter en oppfølgingsperiode) og inndelingen i 
nokså veldefinerte kategorier. 

Svakheter ved studien er subjektive rapportering av sykefravær med muligheter for at mange 
husker feil og at analysene ikke tok hensyn til individenes helse/arbeidsevne ved 
grunnlagsmålingen I 2010. Det er mulig at ansatte med nedsatt helseproblemer eller arbeidsevne 
tildeles cellekontorer som tilrettelegging. Forfatterne diskuterer dette og begrunner valget. 
Forfatterne nevner også at spørsmålene om kontorkategorier kan ha blitt misforstått av noen og 
at spørsmålene ikke dekket alle sider ved kontorløsninger. 

 

4. En vitenskapelig artikkel «Office type’s association to employees’ welfare: three studies» 
(Bodin Danielsson, 2016) beskriver en sammenstilling av data fra tre undersøkelser hvorav data 
om sykefravær inngikk i ovennevnte studier. 

Forfatteren konkluderer «This explorative comparison of different studies finds a pattern of office 
types that repeatedly show indications of negative influence on employees’ welfare, but further 
studies are needed to clarify this.» 
 

5. En norsk undersøkelse «The impact of office design on medically certified sickness absence» 
(Nielsen og Knardahl, 2019) undersøkte 6328 ansatte som arbeidet i 97 norske virksomheter. 
Deltakerne var ikke representative for hele norsk arbeidsliv idet virksomhetene ble kontaktet 
direkte og forespurt om deltakelse. Datainnsamling foregikk fra november 2004 til desember 2014 
ved at de fleste virksomhetene gjennomførte to spørreskjemaundersøkelser med to års 
mellomrom. Kontorkategori ble kartlagt med et spørsmål: Arbeider du (1) alene på ditt eget 
kontor, (2) deler kontor med en eller flere, (3) i kontorlandskap, (4) i butikk/verksted, (5) i en 
behandlingsinstitusjon, eller (6) utendørs). Bare kategoriene 1-3 omfattet kontorkategorier (de 
andre kategoriene var ikke tema for analysene). Spørreskjemaundersøkelsen inneholdt mange 
spørsmål om arbeidsinnhold og –miljø, organisatoriske endringer, helseplager, arbeidsevne, 
holdninger, personlighetstrekk, med mere. De ansatte besvarte spørsmål om samtykke til å koble 
besvarelsen til trygderegistre. 

Sykefravær ble målt objektivt ved NAVs registre for sykefravær, dvs registre over sykefravær som 
er godkjent av lege (med sykemelding) i løpet av de 12 mndr som fulgte etter besvarelse om 
kontorkategori. 

Data ble analysert med en negative binomial hurdle (NBH) modell. Det ble utført 
interaksjonsanalyser for å bestemme om følgende faktorer hadde betydning for funnene: kjønn, 
alder, lederansvar, utdannelsesnivå, årstall for spørreundersøkelsen. Også betydningen av 
eventuelle klynger av respondenter fra samme virksomhet ble undersøkt. 

Resultater: 

Antall dager sykefravær var lavere i gruppen i cellekontor (19,77) enn i delt kontor (25,17) og 
kontorlandskap (22,37). 

Sammenlignet med ansatte i cellekontor hadde 

• ansatte i delte kontorer 18 % høyere risiko og 

• ansatte i kontorlandskap 12 % høyere risiko for å bli sykemeldt av lege i løpet av de 12 
mndr som fulgte etter at de rapporterte hvilken kategori av kontor de arbeidet i. 

Kjønn, alder, lederansvar, utdannelsesnivå, undersøkelsestidspunkt hadde ingen betydning for 
disse sammenhengene. 

Blant de som ble sykemeldt var det ingen forskjell i antall sykefraværsdager (de var ikke på jobb). 

Styrker ved studien er objektiv informasjon om utfallet sykefravær (registerdata). Det er ingen 
mulighet for at holdninger til arbeidsplass kan ha påvirket målingene av sykefravær. En annen 



styrke er prospektiv design (dvs utfall måles etter en oppfølgingstid) slik at det ikke er mulig at 
sykefravær påvirker rapporteringen av kontorkategori. 

Svakhet med studien er at man ikke har spesifikke beskrivelser av viktige aspekter ved 
kontortypene som f eks antallet ansatte i kontorlandskaper, faste eller frie plasser. Følgelig kan 
man ikke konkludere om disse faktorene bidrar til økt sykefravær i kontorer med flere enn en 
person. Denne studien har ikke undersøkt egenmeldt fravær- 

 

6. En svensk undersøkelse «Sickness absence and sickness presence in relation to office type: 
an observational study of employeer-recorded and self-reported data from Sweden» (Platts, 
Seddigh, Berntson og Westerlund, 2020) fulgte opp 988 ansatte med arbeidsgivers data om 
fravær og 1237 selvrapportert fravær i en 12-måneders periode. De undersøkte sykenærvær med 
spørsmål om antall dager på jobb når man burde holdt seg hjemme.  

Kontorkategorier var 1. cellekontorer med en arbeidsstasjon, 2. delte kontorer med 2–3 
arbeidsstasjoner, 3. små åpne kontorer med 4–9 arbeidsstasjoner, 4. middels store åpne kontorer 
med 10–24 arbeidsstasjoner, 5. store åpne kontorer med mer enn 24 arbeidsstasjoner, og 6. flex-
kontorer hvor den ansatte ikke hadde egen arbeidsstasjon. 

Analysene tok hensyn til kjønn, alder, utdannelsesnivå, og offentlig vs privat sektortilhørighet. 

Resultater: 

Analysene viste at ansatte i flex-kontor hadde høyere antall registrerte dager sykefravær enn 

ansatte i cellekontor.  

Alle andre analyser viste forskjellene var tilfeldige. 

Forfatterne konkluderte at det «ikke er mulig å konkludere fra denne studien at åpne kontorer er 

forbundet med mer sykefravær eller sykenærvær sammenlignet med cellekontorer».  

Styrker ved studien er objektiv informasjon om utfallet sykefravær (arbeidsgivers data). Følgelig 
er data om fravær pålitelig (korrekt). Det er ingen mulighet for at hukommelsesskjevhet eller 
holdninger til arbeidsplass kan ha påvirket disse målingene av sykefravær. 

En mulig svakhet med studien som forfatterne selv nevner, er virksomhetene ble forspurt å delta i 

undersøkelse av kontorløsninger og følgelig virksomheter som var klar over problemer ikke ville 

ha vært villig til å delta. Dessuten nevner forfatterne at antall deltaker var for lite til å kunne 

avdekke små forskjeller. 

 

Uførepensjonering – frafall fra arbeidslivet 

Vi har bare funnet en undersøkelse av betydningen av kontortyper for uførepensjonering. 

En norsk studie «Office design as a risk factor for disability retirement: A prospective registry-
based study of Norwegian employees» (Nielsen, Emberland og Knardahl, 2020) fulgte opp 6779 
ansatte som arbeidet i 97 norske virksomheter. Deltakerne var ikke representative for hele norsk 
arbeidsliv idet virksomhetene ble kontaktet direkte og forespurt om deltakelse. Datainnsamling 
foregikk fra november 2004 til mars 2014 ved at de fleste virksomhetene gjennomførte to 
spørreskjemaundersøkelser med to års mellomrom. Kontorkategori ble kartlagt med et spørsmål: 
Arbeider du (1) alene på ditt eget kontor, (2) deler kontor med en eller flere, (3) i kontorlandskap, 
(4) i butikk/verksted, (5) i en behandlingsinstitusjon, eller (6) utendørs). Bare kategoriene 1-3 
omfattet kontorkategorier (de andre kategoriene var ikke tema for analysene). 
Spørreskjemaundersøkelsen inneholdt mange spørsmål om arbeidsinnhold og –miljø, 
organisatoriske endringer, helseplager, arbeidsevne, holdninger, personlighetstrekk, med mere. 
De ansatte besvarte spørsmål om samtykke til å koble besvarelsen til trygderegistre. 

Bare ansatte i aldersgruppen 18 – 62 år ble inkludert i analysene. Innvilgelse av uførepensjon i 
tiden etter spørreskjemaundersøkelsen ble konstatert med NAVs registre. 



Resultater: 
Sammenlignet med ansatte i cellekontor hadde 

• ansatte i delte kontorer 58 % høyere risiko (Hazard Ratio HR 1.58 CI 1.18-2.22) og 

• ansatte i kontorlandskap 93 % høyere risiko (HR 1.93 CI 1.30-2.87) for å bli 
uførepensjonert. 

Disse analysene tar hensyn til arbeidsevne ved spørreskjemaundersøkelsen, sykefravær 12 
mndr før spørreskjemaundersøkelsen, kompetansenivå etter jobbklassifikasjon, lederfunksjon, 
kjønn, personlighet og oppfølgingstid. 

Av andre faktorer som ble undersøkt, fant man økt risiko for uførepensjonering hos:  

• Ansatte med sykefravær >28 døgn siste år før spørreundersøkelsen (136 % økt risiko), 

• Kvinner (121 % økt risiko) 

• (Ansatte med høyt nivå av personlighetstrekket Nevrotisisme hadde 12 % høyere risiko, 
men dette var ikke sikkert statistisk signifikant) 

Man fant redusert risiko for uførepensjonering hos:  

• Ansatte med høy selvrapportert arbeidsevne (21 % lavere risiko) 

• Ansatte med høyt nivå av personlighetsstrekket Planmessighet (15 % lavere risiko). 

Styrke ved studien er objektiv informasjon om utfallet uførepensjonering (registerdata). Det er 
ingen mulighet for at holdninger til arbeidsplass kan ha påvirket målingene av uførepensjonering.  

En annen styrke er prospektiv design (dvs utfall måles etter en oppfølgingstid) slik at det ikke er 
mulig at uførhet påvirker rapporteringen av kontorkategori. 

En tredje styrke er at informasjon om tidligere sykefravær og arbeidsevne er tatt inn i analysene. 

En fjerde styrke er at faktorer som kan spille inn i ansattes opplevelse av arbeidssituasjonen 
(kompetansenivå/jobbklassifikasjon, lederfunksjon, kjønn, personlighet) er tatt inn i analysene. 

Svakhet med studien er at man ikke har spesifikke beskrivelser av viktige aspekter ved 
kontortypene som f eks antallet ansatte i kontorlandskaper, faste eller frie plasser. Følgelig kan 
man ikke konkludere om disse faktorene bidrar til økt uførepensjonering i kontorer med flere enn 
en person. 

 

Konklusjoner: 

Sykefravær: Av de fire studiene med moderate eller få metodeproblemer og høye antall 
deltakere (2202, 1852, 6328, 988 ansatte) har tre entydige resultater som viser at det foreligger 
evidens for risiko for økt sykefravær i kontorkategorier med kontorløsninger som deles av flere 
ansatte. Den fjerde studien fant ikke generell sammenheng mellom kontorkonsepter og objektivt 
målt sykefravær, men at ansatte i fleksikontorløsninger hadde høyre risiko (Platts og 
medarbeidere, 2020). Siden en av studiene ikke fant noen sammenheng, kan man ikke 
oppgradere evidensnivå fra begrenset til moderat. 

Aktivitetsbasert arbeid – fleksible kontorkonsepter: I to studier (Bodin Danielsson og 
medarbeidere, 2008 og 2014) inngikk hjemmekontor som ledd i fleksible kontorløsninger og man 
har ikke informasjon om hvorvidt hjemmearbeid erstattet sykefravær. Den første studien fant 
lavere sannsynlighet for forekomst av sykefravær (dvs > 0 dager) hos ansatte i fleksible 
kontorløsninger, men ingen forskjell i sannsynlighet for > 7 dager fravær. Den andre større 
prospektive studien fant høyere sykefravær for menn i fleksible kontorløsninger (som ABW; 
høyere fravær hos kvinner var ikke statistisk signifikant).  

Undersøkelsen med objektive data om sykefravær (Platts og medarbeidere, 2020) fant at ansatte 
som arbeidet i flex-kontor (som rapporterte at de «har ikke egen av arbeidsstasjon»), hadde 
høyere risiko for flere dager med sykefravær enn de som arbeidet i cellekontor med en 
arbeidsstasjon. Siden studiene har litt forskjellig definisjon av fleksible kontorkonsepter (med og 
uten hjemmekontor) og den ene bare fant signifikant sammenheng for menn, er evidensnivået 
begrenset. 

 



Uførepensjonering: Selv om det ene foreliggende studiet har adekvat metodekvalitet og tar 
hensyn til en rekke feilkilder (konfunderende faktorer) og faktorer som kan bidra til ansattes 
opplevelse av arbeidssituasjonen, kan man bare konkludere at det foreligger begrenset evidens 
for risiko for økt uførepensjonering i kontorkategorier som deles av flere ansatte. Det kreves flere 
undersøkelser for å konkludere om sterkere evidens. 
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