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Makroøkonomi

Kontoryrkene klarer seg bra
• Typiske kontoryrker er nokså robuste i forhold 

til økonomiske svingninger. Vi venter derfor at 
sysselsettingen for kontoryrkene vil bremse opp, men 
ikke falle i år selv om det er ventet en mild nedtur i norsk 
økonomi. 

• Bruken av hjemmekontor ser overordnet ut til å ha blitt 
lavere enn man antok under pandemien. På landsbasis 
ser det ut til at man bruker omtrent en halv dag ekstra i 
uken på hjemmekontor. 

• I Oslos randsoner er bruken av hjemmekontor høyere 
enn landssnittet, men i Oslos finansdistrikt er aktiviteten 
ved arbeidsplassene like høy som før, eller høyere. 

Post-pandemi-kontoret

Innsyn & Utsyn
 - analyse og siste nytt fra makroøkonomi og eiendomsmarked

Næringseiendom

Kontoret som trekkplaster
• Hybridkontoret er kommet for å bli. De fleste 

arbeidstakere har funnet tilbake til kontoret, men 
forventer en økt grad av fleksibilitet. 

• Bevisstheten rundt hvordan man jobber har økt, og 
kontorets rolle har endret seg. Kontoret er ikke lenger 
kun en arbeidsplass, men skal også tilby en rekke 
tjenester og fasiliteter.

• Kontorets beliggenhet blir stadig viktigere. Årets 
flyttemønsteranalyse viser at en uvanlig høy andel av 
bedriftene ønsker å flytte til, eller bli i sentrum. Dette 
tillater bedriftene å sitte tettere på kundene, samt å 
tiltrekke seg og beholde nøkkelpersonell.

Hybridkontoret har kommet for å bli

Flyttemønsteranalyse: en strøm mot sentrum

Februar 2023

Høyere innslag av hjemmekontor i Oslos 
randsoner

Sysselsettingsvekst, fastlands-Norge vs
typiske kontoryrker
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Sysselsetting: relativt bra for kontoryrker

Aktivitet ved arbeidsplassen
In

de
ks

, 4
.k

v 
20

19
 =

 1
00

Barcode

Helsfyr/
BrynLysakerNydalen

Vika

0
25
50
75

100
125
150
175

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1
2019 2020 2021 2022 2023

kilde: Plaace/Telia

kilde: Akershus Eiendom

kilde: JLL Workforce Barometer, 2022



Akershus Eiendom
Innsyn & U

tsyn

Februar 2023 2

Makro | Kontoryrkene klarer seg bra
Norsk økonomi kommer fra en periode med 
kraftig gjeninnhentingsvekst etter pandemien 
hvor sysselsettingen har vært den sterkeste 
siden rett før finanskrisen. Arbeidsledigheten 
er nå den laveste vi har hatt siden 2007, og det 
har i mange bransjer vært vanskelig å få tak i 
nok kvalifisert arbeidskraft. 

Som følge av høy prisvekst og rask 
renteoppgang, er det imidlertid ventet at norsk 
økonomi vil bremse opp i tiden som kommer, og 
Norges Bank venter at samlet sysselsetting vil 
falle i år. Nedgangen i sysselsetting er imidlertid 
ventet å bli mindre omfattende enn hva vi 
for eksempel opplevde under finanskrisen. 
Den milde resesjonen som ventes antas av 
sentralbanken å bidra til at arbeidsledigheten 
stiger, men ikke mer enn til rater som anses 
som normale for norsk økonomi. 

Typiske kontoryrker er nokså robuste i forhold til 
økonomiske svingninger og klarer seg vanligvis 
bedre enn snittet av alle yrker. Vi venter derfor 
at sysselsettingen innenfor kontoryrkene vil 
bremse opp i år, men ikke falle. I Oslo har 
andelen typiske kontoryrker steget de siste 
årene, særlig trukket opp av IKT. 

Bruken av hjemmekontor ser overordnet ut 
til å være lavere i Norge enn hva man antok 
under pandemien. På landsbasis, ser det ut 
til at aktiviteten ved arbeidsplassene ligger 
omtrent 10 prosent under pre-pandeminivåer, 
tilsvarende omtrent en halv dag ekstra på 
hjemmekontor i uken. I Oslo er bruken av 
hjemmekontor høyere enn på landsbasis, 
men forskjellene er store innad i byen. I Oslos 
randsoner er aktiviteten ved arbeidsplassene 
lavere enn før pandemien, mens den i Oslos 
finansdistrikt er like høy som før eller høyere. 

Eiendom | Kontoret som trekkplaster
Pandemien har endret måten vi jobber på. 
Riktignok er bruken av hjemmekontor langt 
lavere enn man så for seg tidlig i pandemien, 
men hvor og hvordan man jobber har likevel 
endret seg de siste tre årene. Vi har utført en 
undersøkelse blant ulike kontorbrukere som 
bekrefter denne trenden. Samtlige selskaper 
bekrefter at de har gått over til en hybrid 
arbeidshverdag og at ansatte i dag forventer 
en økt grad av fleksibilitet. 

Kontoret spiller fortsatt en viktig, men noe 
endret rolle. Det er visse forskjeller avhengig av 
område og type selskap, men vår undersøkelse 
viser at de ansatte fortsatt jobber mer på 
kontoret enn fra andre lokasjoner. Dette er også 
er i tråd med mobilitetsdata for Oslo og Norge. 
Etter pandemien har imidlertid selskapene 
satt mer fokus på at kontoret skal være en 
arena for kunnskapsutveksling, kreativitet og 
innovasjon og være en sosial møteplass og 
arena for kulturbygging. Kontoret er ikke lenger 
kun en arbeidsplass, men skal også være et 
sted som tilbyr en rekke tjenester og fasiliteter. 
Selskapene i kontorundersøkelsen påpeker at 

det er viktig å ha kontorer av høy kvalitet for å 
beholde og tiltrekke seg nøkkelpersonell. 

Videre ser vi også at kontorets beliggenhet blir 
stadig viktigere, både av hensyn til rekruttering 
og for å sitte tettere på kundene. Akershus 
Eiendoms flyttemønsteranalyse for 2022 
viser at hele 89 prosent av bedriftene som 
allerede hadde kontorer i Oslo sentrum valgte 
å kun flytte innad i sentrumsområdet. Dette er 
rekordhøyt, og rundt 15 prosent høyere enn 
snittet de foregående fem årene. I tillegg fant 
vi at hele 42 prosent av bedriftene i vestaksen 
som skulle flytte på seg, valgte å flytte inn til 
sentrum. Det ser altså ut at etterspørselen etter 
kontorarealer i Oslo sentrum har styrket seg 
på bekostning av andre nærliggende områder. 
Vi venter at etterspørselen etter kontorlokaler 
i sentrum vil holde seg sterk også i tiden som 
kommer, og at kontorledigheten i sentrum 
derfor vil holde seg lav. Dette kan igjen bidra 
til at kontorleieprisene i Oslo sentrum fortsetter 
å stige i år til tross for at det ventes en mild 
nedgangskonjunktur i norsk økonomi. 

Sammendrag
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Til tross for at norsk økonomi trolig går inn i en moderat resesjon, venter vi 
ikke at sysselsettingen i typiske kontoryrker vil falle. I Norge ser bruken av 
hjemmekontor ut til å ha blitt lavere enn tidligere antatt. I Oslo er bruken av 
hjemmekontor høyere enn på landsbasis, men forskjellene er store innad i byen. 
I Oslos finansdistrikt er aktiviteten ved kontorene like høy som før, eller høyere. 

Kontoryrkene klarer seg bra
av Kari Due-Andresen, sjeføkonom og analysesjef - Akershus Eiendom

Fra boom til brems

Norsk økonomi kommer fra en periode 
med kraftig gjeninnhentingsvekst, hvor 
sysselsettingen har vært den sterkeste siden 
rett før finanskrisen. Speilbildet av dette er at 
arbeidsledigheten nå er den laveste vi har hatt 
siden 2007. Det har i mange bransjer vært 
vanskelig å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. 

Som følge av høy prisvekst og rask 
renteoppgang, er det imidlertid ventet at norsk 
økonomi vil bremse betydelig opp i tiden som 
kommer, og Norges Bank venter at samlet 
sysselsetting vil falle i år. 

Figur 1: Sysselsettingsvekst, fastlands-Norge  Sysselsettingsvekst, fastlands-Norge
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Nedgangen i sysselsetting er imidlertid ventet å 
bli mindre omfattende enn hva vi for eksempel 
opplevde under finanskrisen. Den milde 
resesjonen som ventes antas av sentralbanken 

å bidra til at arbeidsledigheten stiger, men ikke 
mer enn til rater som anses som normale for 
norsk økonomi. 

Figur 2: Registrert ledighet, NAVRegistrert ledighet, NAV
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Typiske kontoryrker klarer seg bra

Det er allerede tegn til at momentumet avtar. I 
varehandelen har omsetningen gradvis avtatt 
det siste året som følge av en normalisering av 
konsummønsteret i etterkant av økonomien. 
Byggebransjen melder også om fall i 
produksjonen, ifølge Norges Banks regionale 
nettverk. I den tradisjonelle eksportindustrien 
har veksten gradvis svekket seg de siste 
månedene, og i PMI-undersøkelsene 
melder bedriftene om fall i eksportordrene. 
På den andre siden går det fortsatt godt 
innenfor olje og gass, og tjenestesektoren 
har så langt hatt oppgang i omsetningen.  

Makro
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Figur 3: Forventet sysselsettingsvekst neste 3 mnd - 
Norges Banks regionale nettverk Forventet syssels.vekst neste 3mnd

- Norges Banks regionale nettverk
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Ifølge Norges Banks regionale 
nettverksundersøkelse venter bedriftene i 
varehandelen et tiltakende fall i omsetningen 
på kort sikt og venter også å måtte si opp folk. 
Det samme gjelder for bygg/anleggssektoren. 
Industrien venter en utflating i sysselsettingen, 
mens tjenestesektoren venter svak positiv vekst 
i sysselsettingen de nærmeste månedene. 

Når det gjelder typiske kontoryrker  er 
mange av disse relativt robuste i forhold 
til konjunktursvingninger, og over tid har 
sysselsettingen innenfor disse yrkene klart seg 
bedre i nedturer enn samlet sysselsetting. Gitt at 
nedgangen i sysselsetting på landsbasis er ventet 
å bli nokså moderat, venter vi at sysselsettingen 
i kontoryrkene ikke vil falle, men at veksten 
vil bremse opp i år etter kraftig oppgang i fjor.  

Figur 4: Sysselsettingsvekst, fastlands-Norge vs 
typiskekontoryrker

Sysselsettingsvekst, fastlands-Norge vs
typiske kontoryrker

Pr
os

en
t, 

år
/å

r

fastlands-Norgetypiske
kontoryrker

-3

-1

1

3

5

1995 2000 2005 2010 2015 2020
kilde: Macrobond

Oslo - stigende andel kontoryrker

Arbeidsledigheten i Oslo har de siste 20 årene 
stort sett ligget høyere enn landsgjennomsnittet, 
og det gjør den også nå. Imidlertid er 
arbeidsledigheten i Oslo i dag på sitt laveste 
nivå siden før finanskrisen. 

Figur 5: Registrert arbeidsledighet (NAV)Registrert arbeidsledighet (NAV)
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Oslo har en høy andel av sysselsettingen 
innenfor helse og omsorg, som er relativt lite 
konjunkturavhengig, men også et høyt innslag 
av detaljhandel og engros, som trolig går en 
utfordrende tid i møte. 

En annen trend i hovedstadens bransje-
sammensetning er at sysselsettingsandelen til 
typiske kontoryrker øker. 

Figur 6: Oslo: kontoryrker, andel av samlet sysselsetting Oslo: kontoryrker, andel av samlet
sysselsetting
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Innenfor IKT har det vært en særlig sterk 
sysselsettingsvekst de siste årene, og denne 
veksten har blitt forsterket under og etter 
pandemien. Faglig, vitenskapelig og teknisk 
tjenesteyting, inkludert eiendom, har også 
opplevd en høy vekst i antall sysselsatte. 

Figur 7: Oslo: sysselsetting, kontoryrkerOslo: sysselsetting, kontoryrker
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Oslo: bransjer, andel av samlet sysselsetting

Per 4.kv 2022
kilde: Macrobond

Helse og omsorg
Detaljhandel og engros
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, inkl eiendom
IKT
Off.adm og forsvar
Administrative tjenester
Bygg/anlegg
Undervisning
Andre tjenester
Hotell og restaurant
Finans og forsikring
Transport og lager
Industri
El., vann og kloakk
Gruvedrift
Annet
Primærnæring

Prosent av total sysselsetting 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0

Hjemmekontor? Det kommer an på

Bruken av hjemmekontor i etterkant av 
pandemien ser for Norges del ut til å være 
lavere enn man under pandemien trodde den 
skulle bli. Fra starten av pandemien og frem til 
november i fjor publiserte Google mobilitetsdata, 
som avdekket hvor mye aktivitet det var 
på arbeidsplassene sammenliknet med før 
pandemien. Tallene varierte mye avhengig av 
årstid og ulike ferier, men gjennom volatiliteten 
ser det ut til at aktiviteten på arbeidsplassene 
på landsbasis stabiliserte seg på et nivå omtrent 
10 prosent under pre-pandeminivået. Dette 
betyr at man i snitt bruker omtrent en halv dag 
ekstra på hjemmekontor sammenliknet med før 
pandemien. 
Figur 9: Mobilitet ved arbeidsplassen, Norge vs Oslo
(avvik fra pre-pandeminivå)
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 For Oslo ser det ut til at bruken av hjemmekontor 
er noe høyere, og omtrent 20 prosent høyere 
enn før pandemien, dvs omtrent én arbeidsdag 
ekstra per uke. Sammenlikner vi med andre 

hovedsteder internasjonalt, ser det ut til at 
bruken av hjemmekontor i Oslo er omtrent 
på linje med i Stockholm, men at den er 
høyere enn i Berlin, og lavere enn i London.  

Figur 10: Aktivitet ved arbeidsplassen i OsloAktivitet ved arbeidsplassen
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Det er imidlertid store forskjeller på bruken av 
hjemmekontor innad i Oslo. Ifølge data fra 
Plaace/Telia er aktiviteten ved arbeidsplassene 
i områdene Vika og Barcode like høy som 
eller høyere enn den var før pandemien. Disse 
områdene karakteriseres ofte som Oslos 
finansdistrikt og har en høy tetthet av finans, 
advokat- og konsulentbedrifter. 

På den andre siden har randsone-områder som 
Helsfyr/Bryn, Nydalen og Lysaker en lavere 
aktivitet ved arbeidsplassene enn før pandemien, 
og implisitt en høyere andel hjemmekontor, 
eller muligens bruk av tredje-lokasjonskontor 
sammenliknet med før pandemien. 

Figur 8: Oslo: bransjer, andel av samlet sysselsetting (per 4. kvartal 2022), kilde: Macrobond
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Konklusjon

Norsk økonomi kommer fra en situasjon 
med sterk gjeninnhentingsvekst og kraftig 
oppgang i sysselsettingen. Framover ventes 
det imidlertid en oppbremsing i aktiviteten, og 
samlet sysselsetting vil trolig falle i år. Typiske 
kontoryrker er nokså robuste i forhold til 
økonomiske svingninger og klarer seg vanligvis 
bedre enn snittet av alle yrker. Vi venter derfor at 
sysselsettingen innenfor kontoryrkene vil bremse 
opp, men ikke falle i år. I Oslo har andelen 

typiske kontoryrker steget de siste årene, særlig 
trukket opp av IKT. Bruken av hjemmekontor ser 
overordnet ut til å være lavere i Norge enn hva 
man antok under pandemien. I Oslo er bruken 
av hjemmekontor høyere enn på landsbasis, 
men forskjellene er store innad i byen. I Oslos 
randsoner er aktiviteten ved arbeidsplassene 
lavere enn før pandemien, mens den i Oslos 
finansdistrikt er like høy som før, eller høyere.  

Mobilitet ved arbeidsplassen
- avvik fra pre-pandeminivå
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Figur 11: Mobilitet ved arbeidsplassen, Oslo, Stockholm, London og Berlin
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Pre-pandemi-kontoret

Før pandemien brøt ut i 2020 jobbet de aller 
fleste i hovedsak fra kontoret. Muligheten til å 
logge på hjemmefra fantes også den gangen, 
men man hadde gjerne ikke det optimale utstyret 
til å gjøre hjemmekontoret spesielt effektivt. 

Mange bedrifter så på kontoret som en plass 
hvor de ansatte møtte opp om morgenen og 
gjorde jobben ved en dedikert pult. Kontoret var 
mer endimensjonalt utformet og manglet ofte 
områder for sosial og kreativ aktivitet.

De tre siste årene har lært oss at kontoret må 
ses på mer flerdimensjonalt og tilrettelegge 
for at den gjennomsnittlige ansatte engasjerer 
seg i flere aktiviteter og oppgaver i løpet av en 
arbeidsdag. Dette krever noe annet og nytt av 
kontoret.

Ingen pandemieffekt på arealbehovet

Pandemien tvang kontoransatte over hele 
verden til å sitte på hjemmekontor, og her ble 
folk sittende betydelig lengre enn man først 

hadde sett for seg. Hjemmene ble fylt med 
kontorutstyr som var nødvendig for å gjøre 
arbeidsdagen best mulig, og digitale løsninger 
for møtevirksomhet og samarbeid ble tatt i bruk. 
Hjemmekontoret så ut til å fungere relativt bra, 
og flere så mørkt på fremtiden til det fysiske 
kontoret. Spådommen tidlig i pandemien var at 
flere bedrifter ville ha behov for betydelig mindre 
areal fremover ettersom de ansatte i stor grad 
ville jobbe hjemmefra. 

Det var derfor litt overraskende at vår 
arealbehovsundersøkelse fra både august 2020 
og 2021 viste en svak økning i arealbehovet 
til bedriftene vi var i kontakt med. I 2020 ble 
oppgangen forklart med at bedrifter fremover 
ville ha behov for mer areal per ansatt for å 
kunne holde avstand og sikre seg mot fremtidige 
pandemier. I 2021 så det imidlertid ut til at 
sosial distansering var glemt, og bedriftene så 
for seg at man i større grad skulle tilbake på 
kontoret. Og i 2022, registrerte vi i vår årlige 
undersøkelse den høyeste etterspørselen 
etter kontorareal vi har sett siden 2007, 

Eiendomsmarked

Bruken av hjemmekontor er lavere enn man først så for seg tidlig i 
pandemien, men hvor og hvordan vi jobber har likevel endret seg de siste 
tre årene. Kontoret har fått en ny rolle og dette har påvirket design og 
utforming. Det kreves noe mer fra kontoret for å trekke ansatte tilbake til 
kontoret. Dette bekrefter selskaper Akershus Eiendom har vært i kontakt 
med. Samtidig opplever vi en tydelig strøm mot sentrumslokasjoner. 

Kontoret som trekkplaster
av Birgitte Heskestad Ellingsen, Camilla Hvistendahl og Kristian Småvik - Akershus Eiendom
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drevet av kraftig sysselsettingsvekst. Ifølge 
vår arealbehovsundersøkelse fra de tre siste 
årene er det ingen pandemieffekt å spore på 
arealbehovet til bedriftene. 

Figur 1: Andel nytt areal i forhold til eksisterende areal 
(Akershus Eiendom)
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Hybridkontoret har kommet for å bli

Som nevnt i makro-analysen, viser mobilitetsdata 
fra Google og Telia (Plaace) mindre bruk av 
hjemmekontor enn det man så for seg tidlig 
i pandemien, både i Norge og internasjonalt. 
Likevel ser det ut til at vi jobber annerledes enn 
vi gjorde før pandemien, og kontoret har dermed 
endret karakter. 

Akershus Eiendom har gjennomført en 
undersøkelse blant mindre og større 
kontorbrukere innen ulike sektorer og med 
lokaler i ulike deler av Oslo for å bedre kartlegge 
den faktiske bruken av hjemmekontor. 

Blant bedriftene vi har vært i kontakt med oppgir 
faktisk de fleste at flertallet av arbeidstakerne 
har kommet tilbake til kontoret. Likevel opplever 
bedriftene at de ansatte krever muligheten til 
å kunne jobbe et annet sted enn kontoret ved 
behov. 

Et sentralt funn i vår undersøkelse er at så å 
si alle selskapene har gått over til det vi kan 
karakterisere som hybridkontoret, som vil si at 
man har lagt til rette for å kunne jobbe fra minst to 
ulike lokasjoner. Retningslinjene for arbeid utenfor 
kontoret er imidlertid litt ulik blant selskapene. 
Omtrent halvparten av de spurte selskapene 
sier at de ansatte tilbys hjemmekontor, men 
med visse retningslinjer. Retningslinjene går 
mest på antall dager på kontoret og hjemme, og 
mange tilbyr en 3/2-løsning, dvs. maks to dager 
på hjemmekontor og tre på kontoret.  Rundt 40 

prosent av selskapene oppgir at de har det helt 
fleksibelt, mens 10 prosent av bedriftene tillater 
hjemmekontor kun etter spesifikk avtale.

”Faglige diskusjoner og det sosiale 
aspektet gjør at man har et sterkt 
insentiv til å dra på kontoret, men 
fleksibiliteten hjemmekontoret tilbyr 
er viktig.”
- Ung arbeidstaker i et voksende teknologiselskap

Selv om muligheten for å jobbe en del hjemme 
er til stede, velger som sagt mange å komme 
inn på kontoret. Samlet sett anslår bedriftene 
i vår undersøkelse at de ansatte jobber én til 
to dager hjemmefra per uke. Variasjonene er 
likevel store og oppgis å være alt fra en gang 
i måneden til tre ganger i uken. Dette ser ut til 
å avhenge i stor grad av bransje og selskapets 
interne retningslinjer, men også av den enkelte 
arbeidstakers arbeidsoppgaver. I undersøkelsen 
ser vi at større statlige aktører har høyere 
bruk av hjemmekontor enn andre sektorer. 
Dette kan muligens forklare et av funnene 
beskrevet i makrodelen, hvor man ser økt bruk 
av hjemmekontor i randsonen – som nettopp 
domineres av større offentlige brukere.  

Hvem som i størst grad benytter seg av 
hjemmekontor kan også være betinget av 
livssituasjon og å få hverdagslogistikken til å gå 
opp. Eldre arbeidstakere sitter mer hjemme enn 

de yngre, ifølge vår undersøkelse.

”Vi ser faktisk at det er overvekt 
av eldre som benytter seg av 
hjemmekontor, mens de yngre i all 
hovedsak jobber fra kontoret. Vi 
opplever at de yngre ønsker å lære 
fra sine medarbeidere samt har stor 
glede av et sosialt miljø på kontoret.”
- HR i ledende advokatselskap

Hybridkontoret dominerer også 
internasjonalt

Internasjonale undersøkelser viser at den 
hybride arbeidsformen blir stadig mer populær 
også globalt, og er nå den dominerende måten 
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å jobbe på. Tall fra JLLs undersøkelse blant 
større selskaper i USA, Europa og Asia viser 
at 55 prosent av arbeidstakerne i de spurte 
selskapene jobber hybrid hver uke, opp fem 
prosent fra 20211. Ytterligere 5 prosent ønsker 
ifølge undersøkelsen å jobbe hybrid, men får det 
ikke til av ulike årsaker. 

Figur 2: Hybridkontoret, nåsituasjon vs. forventninger (JLL)

Globalt har antallet arbeidsgivere som tilbyr en 
eller annen form for hybrid arbeidsløsning økt 
fra 55 prosent før pandemien til 91 prosent i 
dag2. Dette har skjedd på tross av at ledelsen i 
44 prosent av selskapene ønsker ansatte tilbake 
til det fysiske kontoret på fulltid.  Å tilby hybride 
løsninger anses nemlig som avgjørende for å 
tiltrekke og beholde de beste arbeidstakerne3. 
De norske leietakerne vi har pratet med sier seg 
enige i dette. Flertallet opplever at arbeidstakerne 
forventer en langt høyere fleksibilitet nå enn 
tidligere. 

Det er nå flere som enten har gjennomført eller 
planlegger å gjennomføre endringer når det 
kommer til utforming av kontoret. Det er tydelig 
at kontorets rolle har endret seg.  

«Vi jobber og bruker kontorene 
annerledes i dag, noe som krever 
en ny utforming av arealene.» 
- Eiendomssjef i teknologiselskap

Kontoret som trekkplaster

Arbeidsplassen er fremdeles først og fremst 
stedet der man utfører jobben sin, men det 
har også blitt mye mer. Etter pandemien har 
selskapene satt mer fokus på at kontoret 

skal være en arena for kunnskapsutveksling, 
kreativitet og innovasjon og være sosial 
møteplass og arena for kulturbygging. Kontoret 
er ikke lenger kun en arbeidsplass, men skal 
også være et sted som tilbyr en rekke tjenester 
og fasiliteter som eget hjem ikke kan konkurrere 
med. Kontoret skal ideelt sett være så attraktivt 
at de ansatte synes reiseveien er verdt det.

Kontoret spiller også en viktig rolle i forbindelse 
med rekruttering. Samtlige av selskapene i vår 
undersøkelse kjenner seg igjen i beskrivelsen av 
at det er viktig å ha fine kontorer av høy kvalitet 
for å bygge kultur og tiltrekke seg og beholde 
nøkkelpersonell. Denne trenden har eksistert 
en stund, men ble forsterket av pandemien. 
Selskaper som Google og Facebook er pionerer 
når det kommer til det «moderne kontoret» med 
sosiale soner og generøse tjenestetilbud til sine 
ansatte. Ledende norske selskaper begynte å 
gjennomføre slike grep også før pandemien. Det 
som imidlertid har endret seg, er at det er blitt et 
mye bredere fokus på tvers av ulike bransjer på 
kontorets funksjon.

«Kontoret har alltid vært viktig, men 
vi har blitt mer bevisste på hva 
kontoret betyr for arbeidstakere.»
- Partner i ledende rekrutteringsbyrå

Flere av de vi har snakket med har bestemt seg 
for å gjøre endringer for å tilpasse seg de nye 
forventningene til kontoret. 

«Vi ser verdi i å gjøre endringer. 
I forbindelse med signering av ny 
leieavtale har en del av diskusjonen 
dreid seg om bedre kantine, 
flere stillerom, flere teams rom 
samt bedre treningslokaler og 
garderober.»
- Ansatt i selskap som nylig har inngått ny 
leieavtale

Våre undersøkelser viser altså at det å 
1) Workforce Preferences Barometer 2022, JLL 
2) The Future of Work 2022, JLL 
3) CEO Survey fall 2022, Deloitte
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tilrettelegge for en fleksibel arbeidshverdag 
har blitt langt viktigere for å tiltrekke seg og 
beholde de beste arbeidstakerne. Dette tilsier 
at selskapene må tilrettelegge kontorene for en 
hybrid arbeidsform, noe som kan bety at mange 
fortsatt må gjøre grep i forhold til rehabilitering 
av kontorlokalene for å tilfredsstille dette.

Strøm mot sentrum

Samtidig som vi opplever økt fokus på å ha 
attraktive kontorer, som er tilrettelagte for en 
hybrid arbeidshverdag, ser vi også at kontorets 
beliggenhet blir stadig viktigere. 

Hvert år gjennomfører Akershus Eiendom 
en flyttemønsteranalyse, der vi samler inn 
informasjon om leietakere som er på flyttefot. 
I fjor var leiemarkedet unormalt sterkt, og 
signeringsvolumet var rekordhøyt. Selskaper 
med arealbehov tilsvarende 251 000 m2 flyttet på 
seg i løpet av 2022 ifølge vår undersøkelse. Til 
sammenligning var signeringsvolumet i 2021 på 
153 000 m2. I 2019, som var det siste «normalåret» 
før pandemien, var signeringsvolumet på  
205 000 m2. 

Årets undersøkelse viser at en uvanlig høy 
andel av bedriftene som skulle flytte valgte å bli 
i sentrum. Hele 89 prosent av bedriftene som 
allerede hadde kontorer i sentrum, valgte å kun 
flytte innad i området. Dette er rekordhøyt, og 15 
prosent høyere enn femårssnittet som er på 74 
prosent for sentrum. 

Tidligere har man sett en trend hvor offentlige 
og statlige aktører har flyttet ut av sentrum og 
til østaksen med lavere leiepriser og et høyt 
innslag av nybygg. Det er nå relativt få offentlige 
bedrifter igjen i sentrum, og i årets undersøkelse 
var det kun 3 000 m2 som flyttet ut fra sentrum og 
til øst, tilsvarende kun 2,5 prosent av det totale 
utvalget av sentrumsbedrifter. 

Et annet funn i fjorårets undersøkelse var at 
en uvanlig høy andel av bedriftene i vestaksen 
valgte å flytte til sentrum. Hele 42 prosent av 
bedriftene i vestaksen som skulle flytte, valgte 
å flytte inn til sentrum. Dette er den høyeste 
flytteandelen fra vest til sentrum siden 2019. 
Blant de som velger å flytte til sentrum finner 
man store rådgivningsselskap som KPMG, 
Accenture og Sweco. Fellesnevneren for disse 
er at de er selskaper som ønsker å sitte tett 
på kunden samtidig som de ønsker å fremstå 
som en attraktiv arbeidsplass i forbindelse med 
rekruttering. 

Større bedrifter som flytter fra vest til sentrum, 
samt en rekordhøy andel bedrifter som blir 
værende i sentrum, styrker hypotesen om at 
beliggenhet blir stadig viktigere for bedriftene. 
Ifølge Accenture blir det å sitte i sentrum stadig 
viktigere, og spesielt de unge i selskapet ønsket 
dette . I tillegg opplevde de at jobbsøkere mente 
at selskapets opprinnelige kontor på Fornebu 
var for usentralt. Forte Digital, et internasjonalt 
konsulentselskap, sier at det å ligge tett på 

Figur 3: Flyttemønsteranalyse, februar 2023 (Akershus Eiendom)
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kollektivknutepunkt er avgjørende, samt å kunne 
sitte tettere på kundene4. 

Som tidligere nevnt var utleiemarkedet 
i Oslo unormalt sterkt i 2022, med høye 
signeringsvolumer, sterk leieprisvekst og 
fallende ledighet. Dette var spesielt tydelig i Oslo 
sentrum, der kontorledigheten nå ligger rett under 
4 prosent, og hvor enkelte sentrumsområder i fjor 
opplevde en leieprisvekst på over 20 prosent. 

Vår flytteundersøkelse tilsier altså at selskapene 
i tillegg til fine og fleksible lokaler ønsker 
seg sentral beliggenhet.  Dette kan føre til at 
etterspørselen etter kontorlokaler i sentrum vil 
holde seg sterk også i tiden som kommer. Basert 
på dette venter vi at kontorledigheten i sentrum 
fortsatt vil holde seg lav, noe som igjen kan bidra 
til at leieprisene fortsetter å stige i år til tross 
for at det ventes en mild nedgangskonjunktur i 
norsk økonomi. 

Konklusjon

Pandemien har endret måten vi jobber på. 
Arbeidstakere krever en langt større grad av 
fleksibilitet knyttet til hvor arbeidet skal utføres, 
og hybridkontoret er dermed kommet for å bli. 
Dette bekreftes av vår kontorundersøkelse, der 
samtlige av selskapene vi har vært i kontakt 
med har gått over til en hybrid arbeidshverdag. 
Kontoret spiller likevel fremdeles en sentral 
rolle, og selskapene svarer at de ansatte jobber 
mer fra kontoret enn fra andre lokasjoner. Dette 
støttes av mobilitetsdata, som indikerer et relativt 
lavt innslag av hjemmekontor. Bevisstheten 
rundt det fysiske kontorets funksjon har økt. 
En tydelig trend er at arbeidsplasser som er av 
høy kvalitet og tilbyr etterspurte fasiliteter og 
tjenester har lettere for å få de ansatte tilbake 
til kontoret. Samtidig ser vi en betydelig strøm 
mot sentrum. Flere bedrifter har sett seg nødt 
til å flytte kontoret til sentrum for å tiltrekke seg 
de beste hodene og samtidig sitte tettere på 
kundene.

Figur 4: Historisk flyttemønster i Oslo (Akershus Eiendom)
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4) Men kontoret var ikke dødt, Aftenposten 2022
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