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Er arbeidsfelleskapet en saga 

blott?

Hva betyr arbeidsorganisering for 

arbeidsmiljø og produktivitet?
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Hva er målet?

Bærekraftig arbeid – ikke bare for den enkelte, men 

også for bedrift og samfunn.   

Utviklingen av arbeidsoppgaver, produkter, 

miljø/omgivelser og systemer som tar utgangspunkt 

i menneskets evner, begrensninger og behov slik at 

oppgaver, produkt, miljø og system tilpasses 

mennesket.

dermed slipper mennesket negative konsekvenser av å 

tilpasse seg disse. 



Komfort og arbeidsplasskvalitet

Vischer, 2008
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Endring av arbeidet

Økt kognitiv belastning

Teknologisk endring

Krav om fleksibilitet, læring og endring

Spennende og engasjerende arbeid

Arbeid-familie konflikt

Ny arbeidsorganisering 
Top down management  vs. Den Nordiske modellen
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Ny arbeidsorganisering 
«Quality of working life» - under press.

Redesign av arbeid – Den Nordiske modellen

Human relations.

Fokus på sosial organisering.

Økt mulighet for sosiale relasjoner - bedre

jobbtilfredshet og økt læring

Det sosiotekniske system (STS).
Sammenhengen mellom mennesker og teknologi i 
jobbdesign.  

Redusert kontroll - økt jobbindentifisering

September, 2019



September, 2019

Påvirker lav støy?

Ansatte i landskap klager over økt støy. 

Støykilder er:

Telefoner, stemmer, kontormaskiner, ulike 

automater, ventilasjonsanlegg, musikk og 

støy fra forbipasserende. 

Ser ut å påvirke faktorer som:

Konsentrasjon, trøtthet og jobbtilfredshet.

Kan være knyttet til opplevelse av mestring.
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Betydningen av privathet

Opplevelse av privathet knyttet til fysiske forhold 
på arbeidsplassen

Er mer enn avskjerming

innbefatter kontroll over eget rom og 
tilgjengelighet.

Er sett i sammenheng med 

jobbtilfredshet, tilfredshet med fysisk 
arbeidsmiljø, stress, kognitiv belastning og 

muligens produktivitet 
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Konkluderer med at kontorlandskap ikke 

letter kommunikasjon mellom kollegaer. 

Fordelen av bedret tilgjengelighet ser ut å 

utkonkurreres av økt støy, manglende 

privathet, konfidensialitet og kontroll over 

personlig rom. 

Mulige effekt av samtidig tilstedeværelse på 

kunnskapsdeling (Appel-Meulenbroek, 2010)

Choen, 1978; Sundstrom, et al.,1980; Sundstrom, 1986. Pejtersen, 2006; Kim, 2013, Bernstein & 
Turban, 2018

Påvirkes sosial samhandling?
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Likevel mulighet for økt 

gruppesamhørighet?

Sosial gruppetilhørighet ser ut til å liten 

betydning for produktivitet.

Oppgaverelatert gruppetilhørighet ser ut til 

å påvirke produktivitet. 

Økt deling assosiert med høyere krav og 

mindre støtte fra overordnede.

Kontorløsning tilpasset funksjon ikke 

arbeidstager tilpasset kontorløsning.



Helse og Sykefravær

Sykefravær sammenlignet med cellekontor 

50% økning i 2 person kontorer.

36% økning ved små landskap (3-6 personer)

62% økning i landskap med mer enn 6 personer
(Pejtersen et al., 2011)

Sammenheng mellom slimhinnesymptomer, 

sentralnervesymptomer og landskap (Pejtersen et al., 

2006; Witterseh, 2004)

Helsestatus dårligst i små og mellomstore 

landskap og best i cellekontor (Danielson, 2008)
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Fleksible arbeidsplasser 

- produktivitet 

Forskjeller i før etter i forhold tilhva man flyttet 
fra. 

Kom fra cellekontor – kraftig fall med noe gjenhenting. 
(60% - 25% - 28%)

Kom fra vanlig åpent landskap – kraftig økning i 
opplevd produktivitet. (14% - 51%)

Mobile arbeidstagere opplever større fall i opplevd 
produktivitet og effektivitet enn personer med egen 
plass. 

Mulighet til å sette personlig preg på arbeidsplassen 
økte produktiviteten. 

van der Voordt, 2004

Bosch-Sijtsema,  et al., 2010
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Knight & Haslam, 2010



Daglig skifte av arbeidsplass hos brukere av fleksikontor i Holland 

(Hoendervanger et al 2016 Figur 1).

Bytte av arbeidsstasjon
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Andre forhold med betydning 

Det papirløse kontor eksisterer fortsatt ikke mange 
steder.

Store individuelle forskjeller i hvor mye og 
hvilken type lys den enkelte foretrekker.

Individuell justering av temperatur og ventilasjon 
er ønskelig.

Redusert ergonomisk tilpassing ved utforming og 
bruk av arbeidsstasjoner.

Hvordan forholde seg til visuelle forstyrrelser.
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Takk for meg


