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Resumé  

På tværs af brancher er arbejdstagerne nu mere mobile 

end nogensinde før, da de nu har værktøjer, som giver 

dem mulighed for at udføre deres arbejde på farten. 

Virksomhedsledere investerer i værktøjer, som giver øge 

mobilitet og reducerer forhindringerne for samarbejde, da 

de anerkender, at dette giver større forretningsfleksibilitet 

og højere kundetilfredshed i sidste ende. Selvom 

medarbejderne forventer og værdsætter mobilitet, mener 

de fortsat, at personlige møder er den bedste måde at 

samarbejde med andre på – og de har brug for nye 

værktøjer i deres funktionelle mødelokaler for kunne at 

samarbejde effektivt med deres kolleger, både personligt 

og rundt om i verden. Kontoret er stadig centrum for 

produktiviteten, og det kan ikke udelades fra 

investeringsplanerne, hvis virksomhederne ønsker at 

optimere samarbejde.  

I juni 2016 bestilte Microsoft en undersøgelse hos Forrester 

Consulting om, hvordan samarbejde er under forandring 

i virksomhederne. For at undersøge dette tog Forrester 

udgangspunkt i en hypotese om, at mange virksomheder 

kæmper med mangler i deres samarbejdsteknologi på 

arbejdspladsen, omgivelser, som ikke er indrettet til 

samarbejde og kulturer, der ikke fuldt understøtter 

teamwork som en vej til bedre resultater. Det resulterer 

i teams, der ikke er så effektive, som de kunne være. 

 

Ved at foretage grundige spørgeskemaundersøgelser 

blandt 741 beslutningstagere for forretning og faciliteter 

samt 1.032 informationsmedarbejder fra USA, England og 

Tyskland fandt Forrester ud af, at der er en betydelig latent 

efterspørgsel hos virksomhederne efter teknologiske 

løsninger og optimerede rum, som muliggør samarbejde 

og forbedrer produktiviteten under møder. 

DE VIGTIGSTE RESULTATER  

Forrester’s undersøgelse gav fire vigtige resultater: 

› Samarbejde er afgørende for forretningen, og 

teknologi er afgørende for samarbejde Brug af 

mobile enheder forandrer den måde, folk arbejder på. 

Medarbejderne bruger mere tid væk fra deres skriveborde 

og på at bruge mobile enheder, men de føler sig stadig 

i vid udstrækning mest produktive, når de arbejder 

fra et kontor. Disse tendenser er knyttet til det faktum, 

at medarbejderne samarbejder i udstrakt grad. 

Beslutningstagere for forretning og faciliteter skal derfor 

levere kulturen, teknologien og de fysiske rum, der 

understøtter mobile medarbejdere og samtidig fremmer 

og optimerer samarbejde. 

› Når lederne træffer de rigtige beslutninger, giver 

optimerede mødelokaler, teknologi og kultur 

forretningsmæssige fordele. Førende virksomheder 

har opnået en lang række betydelige fordele som følge af 

forbedringer af deres kultur, teknologi og kontormiljøer, 

herunder øget fleksibilitet, højere medarbejdertilfredshed 

og endnu højere kundetilfredshed.  

› Ledere mener (undertiden fejlagtigt), at deres 

kontormiljøer understøtter samarbejde. Ledere bruger 

ofte en masse penge på mobile teknologier for deres 

ansatte, men er ikke lige så opmærksomme på de fysiske 

rum, hvor de ansatte arbejder. Disse ledere indrømmer, 

at et flertal af mødelokaler mangler værktøjer, der er 

beregnet til samarbejde, men 70 % mener, at de stadig 

opfylder medarbejdernes behov. Resultatet er, at 

medarbejderne undgår 29 % af mødelokalerne på grund 

af utilstrækkelige værktøjer eller utilstrækkeligt design, 

når de samarbejder som en gruppe.  

› Beslutningstagere skal gentænke 

produktivitetsløsningerne. Virksomhedsledere, der 

ønsker at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere 

og høste fordelene af en samarbejdende arbejdsstyrke, 

bør selv være eksempler på godt samarbejde, og de skal 

bygge kontormiljøer, som opfylder en række kriterier for 

tilslutningsmuligheder, privatliv og flow Medarbejderne 

ønsker løsninger, som giver dem mulighed for at 

samarbejde personligt (eller føle, at de kommunikerer 

personligt, når de samarbejder via fjernadgang), nemt 

dele og gemme ideer og integrere dem i deres andre 

forretnings-apps  

Medarbejderne undgår i gennemsnit 29 % 

af mødelokaler på grund af utilstrækkelige 

værktøjer eller utilstrækkeligt design, når de 

samarbejder i grupper. 
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Samarbejde er afgørende for 
forretningen, og teknologi er 
afgørende for samarbejde 

Charles Darwin skrev engang: “I menneskehedens lange 
historie (og i dyrenes) har de, der har lært at samarbejde og 

improvisere mest effektivt, sejret.” Effektivt samarbejde er 
mere vigtigt end nogensinde, nu hvor virksomheder på 

tværs af brancher tilstræber at innovere og levere problemfri 

kundeoplevelser på tværs af flere kanaler. I en verden, hvor 

kunderne forventer at kunne få adgang til de oplysninger, de 

har brug for, når og hvor som helst og på enhver enhed, vil 

virksomheder, der ikke er i stand til at nedbryde funktionelle 

siloer, få stadig sværere ved at skaffe, servicere og 

fastholde disse kunder  

Som følge heraf er den måde, medarbejderne arbejder på, 

under forandring. Medarbejdere bruger mindre tid på at 

sidde ved deres skriveborde og mere tid på at arbejde 

tværfagligt med kolleger, partnere og kunder. Vores 

undersøgelse viste, at: 

› Brugen af mobile enheder allerede har ændret den 

måde, folk arbejder på. Den mobile revolution, som 

ændrer forbrugeradfærden, er også på vej ind i 

arbejdsstyrken. Medarbejderne har vænnet sig til at 

udføre deres arbejde ved hjælp af mobile enheder – 

vores undersøgelse viste, at 61 % bruger bærbare 

computere, 55 % bruger smartphones, og 25 % bruger 

tablets mindst en gang om ugen – og 

anvendelseshyppigheden for disse enheder stiger 

dramatisk for dem, som har dem (se Figur 1). Forresters 

eMMSI (Employee Mind Shift Index) viser, at 

medarbejdernes forventninger til at kunne få arbejdet fra 

hånden, mens de er på farten, overgår selv det, som 

virksomhederne forventer af dem.
1
 

› I løbet af blot to år er arbejde væk fra skrivebordet 

steget voldsomt. 41 % af medarbejderne rapporterede, 

at de nu bruger mere tid væk fra deres skrivebord, end de 

gjorde for to år siden, mange i betydelig grad. Ud over 

fremskridtene inden for mobilteknologi tilbringer 

medarbejderne også mere tid væk fra deres skriveborde 

på grund af en række arbejdspladsspecifikke tendenser. 

En af de betydeligste drivkræfter er behovet for at 

bevæge sig rundt og samarbejde med kolleger, kunder 

eller partnere, både på og uden for kontoret (se Figur 2). 

Dette samarbejde fremmes af lederne: 77 % af 

beslutningstagere var enige eller meget enige i, at deres 

virksomheder tilskynder til samarbejdsresultater og 

belønner teamwork, og 78 % af beslutningstagere 

anerkendte, at en virksomhed har brug for at samarbejde 

og dele filer internt. 

DE VIGTIGSTE RESULTATER 

 

76 % 75 %

At arbejde på kontoret er

bedre for at få udført arbejde

sammen med andre.

At arbejde på kontoret

giver en følelse af at være

en del af et team.

Samarbejdsværktøjer giver

besparelser, fleksibilitet og

kundetilfredshed.

Videokonference-

funktionalitet er den mest

efterspurgte forbedring.

FIGUR 1  

Medarbejderne benytter allerede flere enheder i 
deres arbejde 

 

Svargruppe: 1.032 informationsmedarbejdere i USA, Storbritannien og 

Tyskland 

Kilde: En bestilt undersøgelse foretaget af Forrester Consulting på vegne 

af Microsoft i juni 2016 
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› Kontoret forbliver et centralt fokus for veludført 

arbejde. Når vi taler om "samarbejdsteknologi", har 

vi overdrevet vores forestillinger og fokuseret på 

fjerndeltagelse og mobile medarbejdere. Disse to 

faktorer er vigtige for et vellykket samarbejde, men hvad 

med det, der foregår på kontoret? Vores undersøgelse 

viste – ikke særlig overraskende – at medarbejderne 

oplever, at kontoret (ikke hjemmekontoret) giver de 

bedste resultater for en række faktorer vedrørende 

samarbejde (se Figur 3). 

Vores undersøgelse viste – ikke særlig 

overraskende – at medarbejderne 

oplever, at kontoret (ikke 

hjemmekontoret) giver de bedste 

samarbejdsresultater. 
 

 

FIGUR 2  

Medarbejderne bruger mobile enheder af en række 
årsager 

 

Svargruppe: 670 informationsmedarbejdere i USA, Storbritannien og 

Tyskland 

Kilde: En bestilt undersøgelse foretaget af Forrester Consulting på vegne 

af Microsoft i juni 2016 

 

“Hvorfor bruger du arbejdsenheder
på flere placeringer?”

Andet 1 %

Ingen af de ovenstående
muligheder

2 %

8 %

Jeg har ikke et skrivebordsarbejde 9 %

Jeg har lang vej til arbejde 15 %

Jeg sidder i møder hele dagen 19 %

19 %

20 %

21 %

24 %

28 %

Jeg rejser meget som
del af mit arbejde 30 %

Jeg arbejder ofte hjemmefra 31 %

38 %

39 %
Jeg kan få tingene fra hånden, mens
jeg venter på møder eller andre ting

Jeg mødes og samarbejde ofte med
kolleger, kunder eller partnere

Jeg mødes ofte med virksomhedens
medarbejdere der, hvor de befinder sig

Mit job indebærer at gå rundt på
et anlæg eller fabrik

Jeg mødes ofte med virksomhedens
kunder der, hvor de befinder sig

Jeg mødes ofte med virksomhedens
partnere der, hvor de befinder sig

Jeg er mere produktiv, når jeg
arbejder via fjernadgang

Jeg kan ikke få lavet noget
på kontoret

FIGUR 3  

Medarbejderne foretrækker ofte at arbejde på 
kontoret 

 

Svargruppe: 1.032 informationsmedarbejdere i USA, Storbritannien og 

Tyskland 

Kilde: En bestilt undersøgelse foretaget af Forrester Consulting på vegne 

af Microsoft i juni 2016 
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Hvad medarbejderne ønsker i et 
samarbejde 

I tidsalderen for BYO-teknologi (Bring Your Own), har 

medarbejderne udvidet rammerne for teknologi på 

arbejdspladsen og tvunget beslutningstagere på deres 

virksomheder til at være innovative. Det samme gælder for 

samarbejde. Moderne medarbejdere samarbejder på 

måder, der kræver meget teknologisupport (se Figur 4): 

› De ønsker først og fremmest at samarbejde med 

andre personligt. Selvom investeringer i mobile enheder 

har givet medarbejderne mulighed for at samarbejde 

mere effektivt (både personligt og via fjernadgang), er det 

vigtigt at bemærke, at medarbejderne mest af alt ønsker 

at føle, at de arbejder sammen side om side (79 %). 

Investeringer i teknologi, som gør dette lettere, vil 

appellere til et stort udsnit af medarbejderne. 

Medarbejdernes højeste ønske er at 

samarbejde personligt side om side. 
 

 

› Medarbejderne vil gemme, dele og engagere sig i 

arbejdssessioner i realtid. Samarbejde – f.eks. under et 

vigtigt møde – giver ofte ikke et udbytte, som derefter kan 

udbredes. Men medarbejder ønsker at kunne gemme og 

dele dokumenter eller mødenotater efter møder (67 %) for 

at få resultater ud af den tid, de har investeret. De ønsker 

også at give eksterne parter fjernadgang til mødelokalet 

via effektivt samarbejde i realtid (63 %). 

› De vil have samarbejdsteknologi, som er velegnet til 

virksomhedsprocesserne og deres arbejdsform. 

Medarbejderne fremhævede også betydningen af at have 

samarbejdsløsninger, som kan integreres med de 

programmer, de bruger i deres arbejde (62 %), og 

muligheden for at bruge værktøjer, som er specifikt 

dedikeret til arbejde (60 %). De ønskede med andre ord, 

at alle de forretningskritiske processer – som nu 

håndteres via software – skal integreres i 

mødeoplevelsen. 

› De vil have det sjovt. Psykologi viser, at glade 

medarbejdere giver glade kunder.
2
 Og det ved 

medarbejderne godt – 56 % af dem sagde, at det skal 

være sjovt at bruge værktøjet. En vej til den oplevelse er 

at bruge computerenheder med store skærme og visuelle 

hjælpemidler, som appellerer til 55 % af medarbejderne.  

FIGUR 4 

Medarbejderne efterspørger en masse 
samarbejdsværktøjer 

 

Svargruppe: 1.032 informationsmedarbejdere i USA, Storbritannien og 

Tyskland 

Kilde: En bestilt undersøgelse foretaget af Forrester Consulting på vegne 

af Microsoft i juni 2016 

 

Meget vigtigt Vigtigt Vigtigt til vis grad

Have det sjovt med at
bruge værktøjet

22 % 32 % 22 %

17 % 36 % 25 %

21 % 35 % 24 %

23 % 32 % 25 %

19 % 37 % 24 %

22 % 38 % 22 %

26 % 37 % 22 %

22 % 40 % 24 %

26 % 41 % 21 %

38 % 41 % 15 %
Samarbejde med

andre personligt

Nem lagring og deling af

dokumenter eller
mødenotater efter mødet

Integrere med andre programmer,

som jeg bruger i mit arbejde

Samarbejde med andre i realtid
fra forskellige placeringer

Brug værktøjer, som er
dedikeret til arbejdet (for at
adskille privatliv/arbejdsliv)

At kommunikere med andre
mødedeltagere, mens man

sidder ned eller står op

At bruge store skærme og
visuelle hjælpemidler

At tage bærbare værktøjer

med til og fra møder

Nem adgang til cloudlagring

af dokumenter, billeder eller
andre filer

“Hvilke af de følgende funktioner i samarbejds-/
produktivitetsværktøjer er de vigtigste for dig?”



 

 

5 

Optimerede miljøer, teknologi og 
kultur giver forretningsfordele 

Det sted, vi arbejder – vores arbejdsmiljø, herunder hvor tæt 

det er på kolleger og partnere og de værktøjer, vi benytter – 

påvirker den måde, vi arbejder på. Akademiske forskere, 

som undersøgte dette emne, startede med at undersøge sig 

selv. De opdagede, at det at arbejde i den samme bygning 

eller endda på den samme etage kun havde en marginal 

indvirkning på sandsynligheden for, at de udgav en artikel 

sammen med en kollega. Men at arbejde på den samme 

gang havde en stor virkning – to forskere på den samme 

gang havde to tredjedele større sandsynlighed for at 

samarbejde, end hvis deres kontorer blot lå på samme 

etage.
3
 

Førende virksomheder er begyndt at erkende, at 

medarbejderne nu arbejder anderledes end tidligere. 

Fremsynede virksomhedsledere har gjort det uomgængeligt 

at levere kultur, værktøjer og miljøer, der fremmer 

samarbejde og produktivitet blandt medarbejderne, både 

personligt og via fjernadgang. Når disse ledere får tingene til 

at fungere, realiserer de en række vigtige fordele: 

› Effektivt samarbejde giver produktivitet, smidighed 

og kundetilfredshed. Virksomhederne oplever afkast på 

deres investeringer i samarbejde og produktivitet. Vi 

spurgte beslutningstagere om, hvilke fordele der er ved 

teknologi, kultur og fysiske rum, som er optimeret til 

samarbejde. Ikke overraskende var høj produktivitet og 

bedre samarbejde højt placeret. Der er andre tilknyttede 

fordele, som er afgørende for virksomheden, herunder 

højere niveauer af medarbejderkreativitet, produkter af 

bedre kvalitet, større forretningsfleksibilitet og øget 

kundetilfredshed. 82 % af virksomhedslederne fortalte os, 

at deres brug af samarbejdsværktøjer og -teknologier har 

givet øgede tidsbesparelser siden implementeringen, og 

81% havde oplevet øget kundetilfredshed (se Figur 5). 

82 % af virksomhedsledere fortalte os, 

at deres brug af samarbejdsværktøjer 

og -teknologier har givet forbedret 

tidsbesparelse siden 

implementeringen. 
 

 

› Opdaterede fysiske miljøer har betydning for 

medarbejdernes trivsel. Virksomheder, der planlægger 

at investere i opdaterede mødelokaler, forventer at opnå 

de samme fordele, som er rapporteret af de 

respondenter, der for nylig afsluttede sådanne 

renoveringer – forbedret teamkultur, højere 

medarbejdertilfredshed og højere kundetilfredshed. 

I højere grad end teknologi og kultur, er fysiske rum 

knyttet til medarbejdernes trivsel og moral (se Figur 6). 

Enoghalvtreds procent af beslutningstagere, der for nylig 

har opdateret deres kontormiljø, mener, at fysiske rum, 

som er optimeret til samarbejde, giver højere 

medarbejdertilfredshed. Desuden mener 49 %, at det 

giver en bedre teamkultur. Som resultat heraf oplever 36 

% en højere fastholdelse af medarbejdere. Forrester har 

oplevet, at virksomheder med fremsynede, innovative 

arbejdsområder fremmer højere fremmøde på kontoret, 

bedre teamwork og hurtigere projekter, ud over at 

tiltrække nye talenter.
4
  

FIGURE 5 

Samarbejdsværktøjer skaber forretningsfordele 

 

Svargruppe: 741 beslutningstagere for forretning og faciliteter og 

virksomheder i USA, England og Tyskland. 

Kilde: En bestilt undersøgelse foretaget af Forrester Consulting på vegne 

af Microsoft i juni 2016 

 

Forbedret til en vis grad Betydeligt forbedret

Oprettelse kundeemner

Øget produktivitet

Yderligere opgaver

Hurtig beslutningstagning

Omkostningsbesparende

Kundetilfredshed

Tidsbesparende

42% 30%

42% 34%

48% 28%

46% 33%

49% 30%

47% 34%

47% 35%

“I hvilket omfang har organisationens brug af

samarbejdsværktøjer og -teknologier påvirket

følgende parametre for medarbejderproduktivitet

siden implementeringen?”
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Mange kontorlokaler er bagefter 

Når beslutningstagere investerer i samarbejds- og 

produktivitetsværktøjer, er topprioriteten ofte applikationer 

og mobile enheder, der tillader medarbejderne at arbejde 

effektivt fra et andet sted. Disse typer af løsninger er talrige 

og har afgørende betydning for moderne virksomheder. Når 

organisationer overveje disse investeringer, kan 

mødelokaler i kontormiljøet – som centrum for 

produktiviteten – imidlertid ikke opgives. Det er vigtigt at 

fremme arbejde via fjernadgang, men det er lige så vigtigt at 

sikre, at personligt samarbejde også optimeres, og at 

medarbejderne på kontoret kan samarbejde effektivt med 

deres mobile kollegaer. De fleste virksomheder, vi 

undersøgte, føler, at de udmærker sig inden for dette 

område, men deres medarbejdere fortæller en anden 

historie: 

› Beslutningstagere tror, at de har optimeret deres 

kontormiljøer, men mødelokaler mangler værktøjer. 

Beslutningstagere er optimistiske omkring, at de har 

optimeret deres virksomheder til samarbejde og 

produktivitet. Toogfirs procent mener, at de leverer fysiske 

rum, der opfylder deres ansattes behov, 81 % mener, 

at de har arbejdspladsteknologi, der understøtter 

samarbejdsadfærd, inspirerer ideer, og accelererer 

fremskridt, og 80% føler, at de har en kultur, som giver et 

psykologisk sikkert miljø, hvor alle kan bidrage. Men da vi 

spurgte disse beslutningstagere om, hvilken procentdel 

af mødelokalerne har teknologi, der er specialbygget til 

samarbejde, var resultaterne ikke særlig opmuntrende. 

Kun 34 % af store mødelokaler er udstyret med 

samarbejdsværktøjer såsom whiteboards og 

konferenceteknologi. Andre typer af mødelokaler er 

endnu værre – kun 33 % af de mellemstore lokaler og 26 

% af de små lokaler er ordentligt udstyret. Selvom vores 

undersøgelse viste, at små og mellemstore lokaler er de 

mest brugte samarbejdsrum, er disse traditionelle 

mødelokaler ikke de eneste, der har brug for at blive 

opdateret. Nogle team fungerer bedre i utraditionelle rum 

såsom cafeer og pauserum, og mange vigtige 

beslutninger træffes i direktionskontorer. Det er endnu 

mindre sandsynligt, at disse typer af rum har de 

samarbejdsteknologier, som medarbejderne har brug for 

(se Figur 7). 

› Medarbejderne har værktøjer til fjernsamarbejde, men 

ikke mødelokaler, som er optimeret til samarbejde. 

Selvom medarbejderne ofte arbejder via fjernadgang, 

foretrækker de stadig at arbejde på kontoret af forskellige 

årsager. Vigtigst blandt disse er, at 76 % af respondenter 

blandt medarbejdere mener, at personlige møder er den 

bedste måde at samarbejde på. Desværre er ikke alle 

mødelokaler fremmende for effektivt samarbejde: 

Medarbejderne undgår i gennemsnit 29 % af mødelokaler 

på grund af utilstrækkelige værktøjer eller utilstrækkeligt 

design, når de samarbejder i grupper. Med den stigende 

kvadratmeterpris for kontorlokaler har disse uudnyttede 

mødelokaler en betydelig indvirkning på 

driftsomkostninger, leasingomkostninger og 

kapitalomkostninger til udstyr og inventar.  

 

 

 

FIGUR 6 

Opdaterede mødelokaler forbedrer 
medarbejdernes trivsel 

 

Svargruppe: 210 beslutningstagere for forretning og faciliteter og 

virksomheder i USA, England og Tyskland. 

Kilde: En bestilt undersøgelse foretaget af Forrester Consulting på vegne 

af Microsoft i juni 2016 
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› Videokonferencer i stor skala gør globalt samarbejde 

en praktisk realitet. For at genskabe oplevelsen af et 

personligt møde for medarbejdere, som befinder sig både 

på og uden for kontoret, anvender førende 

beslutningstagere videokonferenceværktøjer med høj 

opløsning, som giver brugerne mulighed for at skabe i 

fællesskab, dele filer og bevæge sig rundt i lokalet, mens 

de arbejder. Brug af realistisk video til at samle 

teambaserede samarbejdsmøder kan lette samarbejde 

mellem medarbejdere, partnere og kunder på stedet og 

via fjernadgang.
5
  

Medarbejderne undgår i gennemsnit 

29 % af mødelokaler på grund af 

utilstrækkelige værktøjer eller 

utilstrækkeligt design, når de 

samarbejder i grupper. 
 

Beslutningstagere skal gentænke 
produktivitetsløsningerne. 

Otteoghalvfjerds procent af beslutningstagerne anerkender, 

at en virksomhed har brug for at samarbejde og dele filer 

internt, men medarbejderne undgår 29 % af mødelokaler. 

Det er klart, at de fysiske rum, hvor folk samarbejder – og 

værktøjerne i disse rum – har en stærk indvirkning på 

medarbejdernes produktivitet. Så hvad har medarbejderne 

præcis brug for i kontormiljøer for at gøre dem bedst mulige, 

og hvad skal beslutningstagerne gøre fremover? Lederne 

bør være opmærksomme på, at 

› Accept skal komme ovenfra. Selvom faciliteterne og it-

personalet kan være ansvarlige for implementering og 

vedligeholdelse af digitale samarbejdsværktøjer, er 

budgetterne for disse stort set styret af ledende 

medarbejdere, nemlig den administrerende direktør, 

informationschefen og økonomidirektøren. For at 

understøtte deres samarbejde, kundetilfredshed, og 

forretningsfleksibilitet skal de være villige til at investere 

de nødvendige ressourcer i at opbygge den kultur, de 

værktøjer og de rum, som deres medarbejdere behøver 

for at skabe resultater. 

› Funktionelle team-rum skal opfylde en række kriterier 

for tilslutningsmuligheder, fortrolighed og flow. Den 

nøjagtige udformning af arbejdsområder til samarbejde 

kan ændre sig afhængigt af, hvem der planlægger at 

bruge dem. Der er f.eks. undersøgelser, som viser, at højt 

til loftet fremmer konceptuel tænkning, mens lavere til 

loftet er bedre for matematisk tænkning.
6
 Vores 

undersøgelse viste nogle fællestræk for, hvilke faciliteter 

beslutningstagere mener er vigtige. Øverst placeret er 

tilslutningsmuligheder til computere, konferenceteknologi 

og andre enheder, som giver mulighed for deltagelse i 

møder både personligt og via fjernadgang (se Figur 8). 

Medarbejderne har også brug for rum, som er let 

tilgængelige i svære situationer og giver dem privatliv til at 

diskutere følsomme emner.

FIGUR 7 

De fleste mødelokaler har utilstrækkelige værktøjer 

 

Svargruppe: 741 beslutningstagere for forretning og faciliteter og 

virksomheder i USA, England og Tyskland. 

Kilde: En bestilt undersøgelse foretaget af Forrester Consulting på vegne 

af Microsoft i juni 2016 
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› 

Ledere skal levere en vision, træning og 

målsætninger. Det kræver ofte forskellige bidrag at 

forbedre samarbejde i en virksomhed. Beslutningstagere i 

virksomheder identificerede en bred vifte af input, der er 

vigtige for at skabe effektivt samarbejde, herunder 

undervisning i teknologi, samt en kultur, hvor lederne 

praktiserer teamwork og opfordrer medarbejderne til at 

gøre det samme. Forrester konkludere, at ledelsen kan 

spille en vigtig rolle for at fremme samarbejde i 

virksomheden ved at skabe en kultur for 

informationsdeling og problemløsing.
7
  

FIGUR 8 

Beslutningstager-huskeliste til forbedring af 
samarbejde i mødelokaler 

 

Svargruppe: 741 beslutningstagere for forretning og faciliteter og 

virksomheder i USA, England og Tyskland. 

Kilde: En bestilt undersøgelse foretaget af Forrester Consulting på vegne 

af Microsoft i juni 2016 
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øge værdien af samarbejdsområder i din organisation?”



 

 

9 

De vigtigste anbefalinger 

Hastige ændringer i medarbejderadfærd - over en periode på blot to år - peger på et behov for at investere i nye typer 

samarbejdsløsninger. For at bestemme, hvilken slags løsning der er den rigtige for din organisation, kan du anvende 

seks bedste fremgangmåder: 

› Hav en åben dialog med informationsmedarbejderne om deres arbejdsmiljø. Der er en bekymrende 

modsætning mellem ledere og medarbejdere i ledernes tro på, at de har et miljø, som er optimeret til 

samarbejde. Få medarbejdernes tilbagemelding omkring, hvilke værktøjer og egenskaber i mødelokaler som 

hjælper dem med at udføre deres arbejde bedre, og find metoder til at indarbejde disse på hele kontoret. 

› Opret en tværfaglig gruppe, som skal undersøge løsninger til it-netværk. Typisk spiller it-eksperter, 

facilitets- og driftsledere og forretningsfolk alle en rolle for at finde de bedste løsninger for it-netværk, som skal 

implementeres. En tværfaglig gruppe vil hjælpe dig med at forstå behovene i de forskellige lejre. Vigtigst af alt, 

skal du huske at tage medarbejderne med på råd. Inddrag forskellige roller: Det, der fungerer for sælgere, kan 

være den samme som det, der fungerer for produktdesignere, men du kan ikke vide det, medmindre begge 

gruppe sidder med ved bordet i udviklingsfasen. 

› Udforsk nye typer af samarbejdsrum. Førende organisationer anvender en række nye, teknologibårne rum, 

hvor medarbejderne kan samarbejde på en mere improviseret måde. Huddle spaces – som er mindre formelle 

end mødelokaler, og nogle gange ikke har en dør – giver mulighed for spontane arbejdsmøder. Designede rum 

med placering ved produktionsområderne bliver mere almindelige inden for produktion og luftfartsindustrien. 

Hot desks – rum, som mobile medarbejdere kan anvende, når de kommer ind på kontoret – kræver tilføjelsen 

af lokaler, hvor møder og samarbejde kan finde sted.  

› Foren oplevelsen af samarbejde i lokalet og via fjernadgang. Selvom der har været meget fokus på mobilitet 

i de seneste år, er kontoret også vigtigt – men læg ikke for stor vægt på det ene eller den andet. Find en løsning, 

som giver medarbejderne på kontoret mulighed for samarbejde på den mest optimale måde, og som tilføjer 

fjerndeltagere (kolleger på farten, partnere eller kunder) til processen uden problemer. Medarbejderne ønsker 

videokonferenceværktøjer i stor målestok, som giver dem mulighed for nemt at dele og gemme filer, og som er 

integreret med deres øvrige forretningsrprogrammer. 

› Udfør proof of concept-pilotforsøg. Netværk skal fungere i praksis: Løsningen skal fungere for 

medarbejderne og virksomheden med alle dens specifikke behov. Pilotforsøg spiller en vigtig rolle og er 

afgørende for projektets succes. Start med fem samarbejdsrum, herunder et par mødelokaler og et "huddle 

space", og opret anmeldelsesmekanismer såsom fokusgrupper og spørgeundersøgelser til medarbejdere, der 

bruger disse rum. 

› Udrul en integreret løsning til hele organisationen. Når du har bevist konceptets holdbarhed, vil en udrulning 

i stor skala sikre, at alle medarbejdere opnår fordelene ved den samarbejdsløsning, du har valgt.  
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Bilag A: Metodologi 

I denne undersøgelse udførte Forrester en spørgeundersøgelse af 1.873 respondenter i USA, Storbritannien og Tyskland fra 

organisationer med mindst 1.000 medarbejdere i USA og mindst 500 medarbejdere i andre lande. Undersøgelsesdeltagerne 

omfattede 741 beslutningstagere for forretning og faciliteter med ansvar for kontorsamarbejdsteknologier, samt 1.032 

informationsmedarbejdere. Deltagerne blev spurgt om opfattelser, planer, præferencer, og udfordringer i forhold til 

samarbejde. Svarpersonerne blev tilbudt et lille incitament som en tak for den tid, de brugte på undersøgelsen. 

Undersøgelsen blev udført i sin helhed i juni 2016. 

Bilag B: Supplerende materiale  

RELATERET FORSKNING FRA FORRESTER 

“How New Workspaces Catalyze Developers’ Innovation, Collaboration, And Cultural Change,” Forrester Research, Inc., 13. 
maj, 2016 

Bilag C: Slutnoter 
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