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Sammendrag  

Medarbeiderne i ulike bransjer er blitt mer mobile enn 
noensinne, ettersom de nå har verktøy som gir dem 
muligheten til å jobbe mens de er på farten. Ledere 
investerer i verktøy som øker mobiliteten og reduserer 
hindringene for samarbeid. De har innsett at dette bidrar til 
økt fleksibilitet i virksomheten, noe som i sin tur resulterer 
i fornøyde kunder. Selv om medarbeidere forventer og 
setter pris på mobilitet, opplever de fortsatt at å snakke 
sammen ansikt til ansikt er den beste måten å samarbeide 
på. De trenger verktøy i møterommene som hjelper dem 
med å samarbeide effektivt med kollegene sine – uansett 
om kollegene befinner seg i det samme rommet eller 
i utlandet. Kontoret representerer fortsatt sentrum for 
produktiviteten. Bedrifter som virkelig ønsker å legge til rette 
for samarbeid, må derfor ikke neglisjere kontoret 
i investeringsplanene sine.  

I juni 2016 fikk Forrester Consulting i oppdrag av Microsoft 
å vurdere hvordan samarbeidet endrer seg i bedrifter. 
I utforskingen av denne trenden tok Forrester utgangspunkt 
i hypotesen om at mange bedrifter sliter med huller 
i teknologien for samarbeid på arbeidsplassen, miljøer som 
ikke er utformet for samarbeid, og kulturer som bare delvis 
bidrar til at medarbeiderne oppnår bedre resultater. 
Konsekvensen av dette er at medarbeiderne ikke kan jobbe 
så effektivt som mulig. 

 

I en dybdeundersøkelse som omfattet 741 
beslutningstakere og 1032 informasjonsarbeidere i USA, 
Storbritannia og Tyskland, avdekket Forrester et betydelig 
latent behov i bedrifter for teknologiløsninger og 
optimaliserte rom som bidrar til bedre samarbeid og økt 
produktivitet under møter. 

VIKTIGE FUNN  

Undersøkelsen fra Forrester avdekket fire viktige punkter: 

› Samarbeid er avgjørende for bedriften, og teknologi 

er avgjørende for samarbeid. Mobilenheter har bidratt til 
at folk jobber annerledes. Medarbeidere tilbringer mindre 
tid ved skrivebordet og bruker i stedet mobilenheter. 

Likevel opplever de i hovedsak at de er mest produktive 
når de jobber på kontoret. Alle disse trendene har 
sammenheng med det utstrakte samarbeidet blant 
medarbeidere. Derfor må beslutningstakere sørge for at 
kulturen, teknologien og de fysiske rommene 
tilrettelegges for mobile medarbeidere samtidig som 
rommene fungerer optimalt for samarbeid. 

› Når det gjøres på riktig måte, bidrar optimaliserte 

møtelokaler, teknologi og kultur til fordeler for 

bedriften. Bedrifter som fører an i utviklingen, har 
oppnådd en rekke betydelige fordeler etter å ha forbedret 
kulturen, teknologien og kontormiljøene. Eksempler på 
slike forbedringer er økt fleksibilitet, høyere tilfredshet 
blant medarbeidere og enda høyere kundetilfredshet.  

› Ledere tror selv at kontormiljøet deres fremmer 

samarbeid – selv om dette ikke alltid er tilfellet. De 
investerer ofte mye i mobilteknologi til medarbeiderne 
sine, men er ikke like opptatt av de fysiske rommene der 
medarbeiderne jobber. Disse lederne innrømmer at 
mesteparten av møterommene mangler verktøy som er 
spesielt utviklet for samarbeid, men likevel mener 
70 prosent av lederne at lokalene tilfredsstiller 
medarbeidernes behov. Det samlede resultatet er at 
medarbeidere lar være å bruke 29 prosent av møtelokaler 
når de skal samarbeide med andre, på grunn av mangler 
ved verktøyene eller utformingen.  

I gjennomsnitt lar medarbeidere være å bruke 

29 prosent av møtelokaler når de skal 

samarbeide, på grunn av mangler ved 

verktøyene eller utformingen. 

VIKTIGE FUNN 

 

76 % 75 %

Å jobbe på kontoret fungerer
best for samarbeid med

andre.

Å jobbe på kontoret bidrar
mest til følelsen av
gruppetilhørighet.

Samarbeidsverktøy bidrar til
tidsbesparelser, effektivitet og

kundetilfredshet.

Videokonferanse-funksjon
alitet er forbedringen folk

ønsker seg aller mest.
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› Beslutningstakere er nødt til å revurdere løsningene 

for produktivitet. Ledere som ønsker å tiltrekke seg og 
beholde de beste medarbeiderne og høste fordelene ved 
utstrakt samarbeid blant dem, må selv gå foran med et 
godt eksempel. De er nødt til å utvikle kontormiljøer som 
oppfyller ulike kriterier for tilkoblingsmuligheter, 
muligheten til å jobbe uforstyrret og flyt. Medarbeidere 
ønsker seg løsninger som gir dem muligheten til 
å samarbeide ansikt til ansikt (eller gir følelsen av dette 
under eksternt samarbeid), utveksle og lagre ideer og 
å integrere samarbeidet i appene de bruker i jobben.  

Samarbeid er avgjørende for 
bedriften, og teknologi er avgjørende 
for samarbeid 

Charles Darwin har skrevet følgende: «I menneskenes  
(og dyrenes) lange historie har de som har lært seg 
å samarbeide og improvisere, seiret.» Effektivt samarbeid er 
viktigere enn noensinne nå som bedrifter innenfor ulike 
bransjer jobber for å oppnå nyskapning og tilby sømløse 
løsninger til kundene i ulike kanaler. Nå som kundene 
forventer å ha tilgang til all informasjon de trenger, når som 
helst, uansett hvor de befinner seg og på enheten de velger 
å bruke, blir det stadig mer vanskelig for bedrifter som ikke 
klarer å bryte ned informasjonssiloene, å tiltrekke seg 
kunder, levere tjenester til dem og beholde disse kundene.  

Dette medfører også endringer i hvordan medarbeiderne 
jobber. De sitter mindre ved skrivebordet og bruker mer tid 
på å jobbe tverrfunksjonelt med kolleger, 
samarbeidspartnere og kunder. I undersøkelsen vår 
avdekket vi følgende: 

› Mobilenheter har allerede bidratt til at folk jobber 

annerledes. Mobilrevolusjonen som endrer adferden hos 
forbrukerne, påvirker også medarbeiderne. Medarbeidere 
er blitt vant til å jobbe på mobilenhetene sine. 
Undersøkelsen vår viser at 61 prosent av dem bruker 
bærbare datamaskiner, 55 prosent bruker smarttelefoner 
og 25 prosent bruker nettbrett minst én gang i uken 
i forbindelse med jobben. Bruksomfanget for disse 
enhetene har også skutt i været (se figur 1). Forresters 
Employee Mind Shift Index (eMMSI) viser at 
forventningene om at medarbeiderne skal kunne fullføre 
arbeidsoppgaver mens de er på farten, er enda høyere 
hos medarbeiderne enn hos lederne deres.1 

› I løpet av bare to år har utførelsen av 

arbeidsoppgaver fra andre steder enn skrivebordet 

økt voldsomt. 41 prosent av medarbeiderne har oppgitt 
at de tilbringer mer tid – i mange tilfeller betydelig mer 
tid – andre steder enn ved skrivebordet sammenlignet 
med for to år siden. I tillegg til forbedret mobilteknologi 
bidrar ulike trender knyttet til arbeidsplassen til denne 
utviklingen. En av de viktigste faktorene er behovet for 
å flytte på seg og samarbeide med kolleger, kunder og 
samarbeidspartnere på kontoret og andre steder (se 
figur 2). Ledere oppmuntrer til dette: 77 prosent av 
beslutningstakere sier seg enig eller svært enig i at 
bedriften deres oppfordrer til samarbeid og belønner felles 
innsats, og 78 prosent av dem ser behovet for samarbeid 
og intern utveksling av filer i bedriften. 

FIGUR 1  

Medarbeidere jobber allerede på flere enheter 

 

Respondenter: 1032 informasjonsarbeidere i USA, Storbritannia og 
Tyskland 

Kilde: En bestilt undersøkelse utført juni 2016 av Forrester Consulting på 
vegne av Microsoft 
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› Kontoret er fortsatt hovedarenaen for produktivt 

arbeid. Når vi snakker om samarbeidsteknologi, har 
fokuset gått for langt i retning av eksterne deltakere og 
mobile medarbeidere. Disse to faktorene er fortsatt helt 
avgjørende for godt samarbeid, men hva med det som 
skjer på selve kontoret? Det kommer kanskje ikke som et 
sjokk at undersøkelsen vår viser at medarbeiderne 
opplever kontoret – ikke hjemmekontoret – som det mest 
produktive miljøet for ulike samarbeidskriterier (se figur 3). 

Det kommer kanskje ikke som et sjokk 

at undersøkelsen vår viser at 

medarbeiderne opplever kontoret – 

ikke hjemmekontoret – som det mest 

produktive miljøet for ulike 

samarbeidskriterier. 
 

  

FIGUR 2  

Medarbeidere bruker mobilenheter av ulike årsaker 

 

Respondenter: 670 informasjonsarbeidere i USA, Storbritannia og 
Tyskland 

Kilde: En bestilt undersøkelse utført juni 2016 av Forrester Consulting på 
vegne av Microsoft 

 

"Hvorfor bruker du jobbenheter på flere steder?"

Annet 1 %

Ingen av alternativene ovenfor 2 %

8 %

Jobben min er ikke en kontorjobb 9 %

Jeg har lang reisevei 15 %

Jeg sitter i møter hele dagen 19 %

19 %

20 %

21 %

24 %

28 %

Jeg reiser mye i jobbsammenheng 30 %

Jeg jobber ofte hjemmefra 31 %

38 %

39 %
Jeg klarer å jobbe mens jeg venter på

møter og annet
Jeg møter og samarbeider ofte med

kolleger, kunder
eller samarbeidspartnere

Jeg møter ofte kolleger på
kontoret deres

I jobben min beveger jeg meg rundt
på et anlegg eller en fabrikk

Jeg møter ofte bedriftens kunder på
kontoret deres

Jeg møter ofte bedriftens samarbeid-
spartnerne på kontoret deres

Jeg er mer produktiv når jeg
jobber andre steder

Jeg klarer ikke å få gjort noe
på kontoret

FIGUR 3  

Medarbeidere foretrekker ofte å jobbe på kontoret 

 

Respondenter: 1032 informasjonsarbeidere i USA, Storbritannia og 
Tyskland 

Kilde: En bestilt undersøkelse utført juni 2016 av Forrester Consulting på 
vegne av Microsoft 
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Samarbeidet medarbeidere ønsker 

Med dagens BYO (Bring Your Own)-teknologi har 
medarbeidere ledet an utviklingen av teknologien på 
arbeidsplassen og tvunget beslutningstakerne i bedriftene til 
å tenke nytt. Det samme gjelder samarbeid. Dagens 
medarbeidere samarbeider på måter som krever mye 
teknologisk støtte (se figur 4): 

› Først og fremst ønsker de å samarbeide ansikt til 

ansikt. Investeringer i mobilenheter har bidratt til at 
medarbeidere kan samarbeide mer effektivt (både ansikt 
til ansikt og eksternt). Likevel er det viktig å merke seg at 
det største ønsket blant medarbeidere er å ha følelsen av 
å jobbe side om side (79 prosent). Investeringer 
i teknologi som gjør dette enklere, appellerer til store deler 
av arbeidsstokken. 

Det største ønsket blant medarbeidere 

er å jobbe side om side. 
 

 

› Medarbeiderne ønsker å lagre, dele og samarbeide 

i sanntid. Ved samarbeid – som for eksempel viktige 
møter – produseres det ofte ikke ressurser som kan 
videreformidles etterpå. Medarbeidere ønsker å kunne 
lagre og dele dokumenter eller notater etterpå 
(67 prosent) for å få mer igjen for tidsinvesteringen. De 
ønsker også at eksterne parter skal delta gjennom 
samarbeid i sanntid (63 prosent). 

› De ønsker samarbeidsteknologi som passer sammen 

med rutinene i bedriften og hvordan de selv jobber. 
Medarbeidere har også fremhevet hvor viktig det er at 
samarbeidsløsningene kan integreres i programvaren de 
bruker i jobben (62 prosent), og at de har verktøy som 
bare brukes i jobbsammenheng (60 prosent). De ønsker 
altså at alle viktige prosesser i bedriften – som nå 
administreres gjennom programvare – skal integreres 
i møtene. 

› De ønsker å ha det gøy. Psykologiske undersøkelser 
viser at fornøyde medarbeidere resulterer i fornøyde 
kunder.2 Og dette er medarbeidere selv klar over: 
56 prosent av dem har oppgitt at de ønsker å ha det gøy 
når de bruker verktøyet. En måte å oppnå dette på, er 
å bruke store skjermer og visuelle hjelpemidler, noe som 
appellerer til 55 prosent av medarbeidere.  

FIGUR 4 

Medarbeiderne krever en rekke ulike 
samarbeidsverktøy 

 

Respondenter: 1032 informasjonsarbeidere i USA, Storbritannia og 
Tyskland 

Kilde: En bestilt undersøkelse utført juni 2016 av Forrester Consulting på 
vegne av Microsoft 

 

Svært viktig Viktig Litt viktig

Å ha det gøy når jeg
bruker verktøyet

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 %
Å kunne samarbeide med

andre ansikt til ansikt

Enkel lagring og deling av
dokumenter eller notater etter

møter

Å kunne integrere med andre
programmer jeg bruker i jobben

Å kunne samarbeide med
andre i sanntid på ulike steder

Å kunne bruke egne jobbverktøy
(for å skille jobb fra fritid)

Å kunne kommunisere med
andre mens du sitter eller står

Å kunne bruke store skjermer
og visuelle hjelpemidler

Å kunne ha med seg bærbare
enheter på møter

Enkel tilgang til skylagring for
dokumenter, bilder og andre filer

"Hva slags funksjonalitet er viktigst for deg ved
samarbeids- og produktivitetsverktøy?"
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Optimaliserte miljøer, teknologi og 
kultur bidrar til fordeler for bedriften 

Hvor vi jobber, altså arbeidsmiljøet – inkludert nærheten til 
kolleger, samarbeidspartnere og verktøy – påvirker hvordan 
vi jobber. Da akademiske forskere skulle se nærmere på 
dette spørsmålet, begynte de med seg selv. De oppdaget at 
sannsynligheten for at de kom til å publisere en artikkel 
sammen med en kollega, nesten ikke ble påvirket av om 
kollegaen holdt til i den samme bygningen eller i samme 
etasje. Det som imidlertid hadde stor betydning, var om de 
jobbet i samme korridor: Det er to tredjedeler mer 
sannsynlig at to forskere med kontor i samme korridor 
kommer til å samarbeide, sammenlignet med to forskere 
som bare holder til i samme etasje.3 

Fremtidsrettede bedrifter innser at medarbeidere jobber på 
nye måter. Nytenkende ledere legger sterk vekt på at 
kulturen, verktøyene og miljøene skal fremme samarbeid og 
produktivitet både lokalt og for eksterne medarbeidere. Når 
disse lederne lykkes, oppnår de en rekke viktige fordeler: 

› Effektivt samarbeid bidrar til produktivitet, effektivitet 

og kundetilfredshet. Bedrifter får avkastning på 
investeringene i samarbeid og produktivitet. Vi har spurt 
beslutningstakere om hvilke fordeler de har oppnådd 
gjennom teknologien, kulturen og de fysiske rommene for 
samarbeid. Ikke overraskende havnet høy produktivitet og 
bedre samarbeid øverst på listen. Også andre relaterte 
fordeler er viktige for bedriftene, som for eksempel høyere 
grad av kreativitet blant medarbeiderne, bedre produkter, 
større fleksibilitet i bedriften og økt kundetilfredshet. 
82 prosent av bedriftsledere oppga at bruken av 
verktøyene og teknologien for samarbeid har bidratt til 
tidsbesparelser etter implementeringen. 81 prosent 
rapporterte økt kundetilfredshet (se figur 5). 

82 prosent av bedriftsledere oppga at 

bruken av verktøyene og teknologien 

for samarbeid har bidratt til 

tidsbesparelser etter 

implementeringen. 
 

 

› Økt tilfredshet blant medarbeidere knyttes til 

oppgraderte fysiske miljøer. Bedrifter som er i ferd med 
å investere i oppgraderte møterom, forventer å oppnå de 
samme fordelene som rapporteres av respondenter som 
nylig har gjennomført slike oppgraderinger: bedre lagånd, 
høyere tilfredshet blant medarbeiderne og mer fornøyde 
kunder. Fysiske miljøer knyttes i enda større grad enn 
teknologi og kultur til tilfredshet og moral blant 
medarbeidere (se figur 6). 51 prosent av 
beslutningstakere som nylig har oppgradert kontormiljøet 
i bedriften sin, mener at fysiske miljø som er optimalisert 
for samarbeid, bidrar til høyere tilfredshet blant 
medarbeiderne. I tillegg mener 49 prosent at det bidrar til 
bedre lagånd. 36 prosent har opplevd mindre 
gjennomtrekk etter oppgraderingen. Forrester har 
avdekket at bedrifter med et fremtidsrettet arbeidsmiljø 
har høyere fremmøte på kontoret, bedre lagånd og mer 
effektive prosjekter i tillegg til at de tiltrekker seg 
kompetente medarbeidere.4  

 

FIGUR 5 

Samarbeidsverktøy gir fordeler for bedrifter 

 

Respondenter: 741 beslutningstakere i bedrifter i USA, Storbritannia og 
Tyskland 

Kilde: En bestilt undersøkelse utført juni 2016 av Forrester Consulting på 
vegne av Microsoft 

 

Noe forbedret Vesentlig forbedret

Potensielle salg

Økt produksjon

Ekstraoppgaver

Raske løsninger

Kostnadsbesparelser

Kundetilfredshet

Tidsbesparelser

42 % 30 %

42 % 34 %

48 % 28 %

46 % 33 %

49 % 30 %

47 % 34 %

47 % 35 %

"Etter at samarbeidsverktøy og -teknologi ble
innført i organisasjonen, i hvilken grad har dette

påvirket følgende produktivitetsmål?"
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Mange kontormiljøer henger etter 

Når beslutningstakere investerer i verktøy for samarbeid og 
produktivitet, prioriteres ofte programvare og mobilenheter 
som gir medarbeiderne muligheten til å jobbe effektivt også 
når de ikke er på kontoret. Det fins mange slike løsninger, 
som spiller en avgjørende rolle i moderne bedrifter. Når 
bedrifter vurderer slike investeringer, må de imidlertid ikke 
glemme møterommene på kontoret – som representerer 
selve sentrum for produktiviteten. Like viktig som å legge til 
rette for å jobbe eksternt er det å optimalisere samarbeidet 
på stedet og sørge for at lokale medarbeidere også kan 
samarbeide effektivt med folk som ikke befinner seg på 
kontoret. De fleste bedriftsrepresentantene i undersøkelsen 
følte at de hadde lykkes godt på dette feltet, men 
medarbeiderne oppga noe annet: 

› Beslutningstakere mener at de har optimalisert 

kontormiljøet i bedriften sin, men møterommene 

mangler utstyr. Beslutningstakere er av den oppfatning 
at bedriften deres er optimalisert for samarbeid og 
produktivitet. 82 prosent mener at de fysiske lokalene 
tilfredsstiller behovene hos medarbeiderne. 81 prosent 
mener at teknologien på arbeidsplassen deres fremmer 
samarbeid, ideer og økt fremdrift, og 80 prosent føler at 
kulturen i bedriften er slik at alle trygt kan bidra. Når vi 
spurte disse beslutningstakerne om hvor stor 
prosentandel av møterommene som er utstyrt med 
teknologi som spesifikt er utviklet for samarbeid, var 
resultatene imidlertid ganske nedslående. Bare 
34 prosent av store møterom hadde samarbeidsverktøy 
som tavler og konferanseteknologi. Resultatene for andre 
typer møterom var enda verre: Bare 33 % av mellomstore 
rom og 26 % av små rom var godt utstyrt. Selv om 
undersøkelsen vår avdekket at små og mellomstore rom 
oftest ble brukt til samarbeid, var det ikke bare behov for 
å oppgradere de tradisjonelle møterommene. Enkelte 
team fungerer bedre på utradisjonelle steder som en kafé 
eller et pauserom, og mange viktige beslutninger blir tatt 
på lederkontorer. I slike rom og lokaler er det enda mindre 
sannsynlig å finne samarbeidsteknologien medarbeiderne 
har behov for (se figur 7). 

› Medarbeidere har verktøy for å jobbe eksternt, men 

møterommene er ikke optimalisert for samarbeid. Selv 
om medarbeidere ofte jobber eksternt, foretrekker de av 
flere årsaker likevel å jobbe på kontoret. 76 prosent av 
medarbeidere mener at å treffes ansikt til ansikt er den 
beste måten å samarbeide på. Dessverre legger ikke alle 
møterom til rette for effektivt samarbeid: I gjennomsnitt lar 
medarbeidere være å bruke 29 prosent av møtelokaler 
når de skal samarbeide, på grunn av mangler ved 
verktøyene eller utformingen. Økningen i kostnadene for 
kontorlokaler gjør at de ubrukte møterommene har stor 
innvirkning på driftsutgifter, leiekostnader og utgifter til 
utstyr og møbler.  

› Globalt samarbeid kan realiseres gjennom 

videokonferanser i stor skala. For å gjenskape følelsen 
av å møtes ansikt til ansikt for medarbeidere som ikke 
alltid er på kontoret, tar ledende beslutningstakere i bruk 
teknologi for høyoppløste videokonferanser der brukerne 
kan samarbeide om prosjekter, dele filer og bevege seg 
rundt i rommet mens de jobber. Realistiske videobilder 
kan bidra til teamsamarbeid og senke barrierene mellom 
lokale og eksterne medarbeidere, samarbeidspartnere og 
kunder.5  

FIGUR 6 

Oppgraderte møterom bidrar til økt tilfredshet 
blant medarbeidere 

 

Respondenter: 210 beslutningstakere i bedrifter i USA, Storbritannia og 
Tyskland 

Kilde: En bestilt undersøkelse utført juni 2016 av Forrester Consulting på 
vegne av Microsoft 
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"Du har oppgitt at bedriften din nylig har investert
i en oppgradering av møterommene på kontoret.

Hvilke fordeler har dette resultert i?"



 

 

7 

I gjennomsnitt lar medarbeidere være 

å bruke 29 prosent av møtelokaler 

når de skal samarbeide, på grunn av 

mangler ved verktøyene eller 

utformingen. 

 

Beslutningstakere er nødt til 
å revurdere løsningene for 
produktivitet 

78 prosent av beslutningstakere innser at bedriften deres 
har behov for samarbeid og utveksling av filer internt, men 
likevel lar medarbeiderne være å bruke 29 prosent av 
møterommene i bedriftene. De fysiske rommene der folk 
samarbeider – og verktøyene på disse rommene – har 
åpenbart stor betydning for produktiviteten blant 
medarbeidere. Hvilket spesifikt utstyr må være på plass 
i kontormiljøet for at medarbeiderne skal kunne jobbe 
effektivt, og hvordan skal beslutningstakerne gå frem? 
Ledere bør ta hensyn til følgende: 

› Toppledelsen må stå for finansieringen. Selv om 
personell med ansvar for lokalene og IT står for 
implementering og vedlikehold av digitale 
samarbeidsverktøy, fastsettes budsjettene for slikt utstyr 
hovedsakelig av den øverste ledelsen, nærmere bestemt 
CEO-, CIO- og CFO-ene i bedriftene. For å fremme 
samarbeid, kundetilfredshet og effektivitet må de være 
villige til å investere i ressursene som kreves for å utvikle 
kulturen, verktøyene og rommene som medarbeiderne er 
avhengige av for å kunne oppnå gode resultater. 

› Funksjonelle møterom må tilfredsstille en rekke 

kriterier for tilkoblingsmuligheter, muligheten til 

å jobbe uforstyrret og flyt. Hvilken spesifikke utforming 
møterommene bør ha, kan variere etter hvem som skal 
bruke dem. Forskning viser for eksempel at stor takhøyde 
er fordelaktig under arbeid med konsepter, mens mindre 
takhøyde er mer gunstig for matematisk tenkning.6 
Undersøkelsen vår avdekket noen generelle trender for 
hva beslutningstakere mener er viktig for møterom. 
Øverst finner vi tilkoblingsmuligheter for datamaskiner, 
konferanseteknologi og annet utstyr som både gir 
muligheter for møter ansikt til ansikt og ekstern deltakelse 
(se figur 8). Medarbeidere har også behov for rom som er 
lett tilgjengelige når de trenger dem, og der de trygt kan 
diskutere sensitive spørsmål.

FIGUR 7 

Møterom er vanligvis ikke godt nok utstyrt 

 

Respondenter: 741 beslutningstakere i bedrifter i USA, Storbritannia og 
Tyskland 

Kilde: En bestilt undersøkelse utført juni 2016 av Forrester Consulting på 
vegne av Microsoft 
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› Ledelsen må stå for visjoner, opplæring og mål. 
Forbedret samarbeid i en bedrift bygger ofte på en rekke 
forutsetninger. Beslutningstakere har pekt ut mange ulike 
forutsetninger for å oppnå effektivt samarbeid, inkludert 
opplæring i teknologi, tydelige tilpasninger og mål og en 
kultur der ledere fremmer lagånd og belønner 
medarbeiderne som gjør det samme. Forrester har 
avdekket at det er viktig at ledelsen legger til rette for 
utveksling av informasjon og problemløsing for at 
samarbeidet i bedriften skal fungere godt.7  

FIGUR 8 

Beslutningstakernes ønskeliste for bedre 
samarbeid på møterom 

 

Respondenter: 741 beslutningstakere i bedrifter i USA, Storbritannia og 
Tyskland 

Kilde: En bestilt undersøkelse utført juni 2016 av Forrester Consulting på 
vegne av Microsoft 
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Viktige anbefalinger 

Raske endringer i atferden hos medarbeidere – over en periode på bare to år – tyder på at det er behov for å investere 
i nye typer samarbeidsløsninger. For å finne ut hvilken løsning som passer best for organisasjonen din, bør du benytte 
seks gode fremgangsmåter: 

› Ha åpen dialog med informasjonsmedarbeidere om arbeidsmiljøet deres. Det er bekymringsfullt store 
forskjeller mellom ledere og medarbeidere med hensyn til oppfatningen av om miljøet er optimalisert for 
samarbeid. Få tilbakemeldinger fra medarbeiderne om hvilke verktøy og egenskaper som bidrar til at de kan 
gjøre jobben sin enda bedre, og finn ut hvordan dette kan implementeres i kontorlokalene. 

› Opprett et tverrfunksjonelt utvalg som utforsker dataløsninger for samarbeid. Vanligvis kan IT-
medarbeidere, ledere med ansvar for lokaler og drift og andre fagfolk bidra til å finne ut hvilke dataløsninger som 
egner seg best for samarbeid. En tverrfunksjonell arbeidsgruppe bidrar til å avdekke behovene innenfor de ulike 
områdene. Det aller viktigste er at du ikke glemmer å få med medarbeiderne selv. Hent inn folk fra ulike stillinger: 
Det er godt mulig at den samme løsningen både fungerer for selgere og produktdesignere, men du kan ikke være 
sikker med mindre begge disse gruppene er representert helt fra starten av. 

› Test ut nye typer møteområder. Bedrifter som leder an i utviklingen, sørger for at teknologien er på plass i ulike 
typer nye rom der medarbeiderne kan samarbeide på sparket. Samlingsrom, som er mindre formelle enn 
møterom og ikke alltid har dører, gir muligheter til spontane arbeidsøkter. Innenfor produksjon og fly- og 
romfartsteknikk blir det stadig vanligere å plassere lokalene for utvikling ved siden av produksjonsområdene. 
Lokaler med ikke-reserverte arbeidsplasser til mobile medarbeidere må også ha rom til møter og samarbeid.  

› Gjør samarbeidet enhetlig for medarbeidere på og utenfor kontoret. Selv om det har vært sterk fokus på 
mobilitet de siste årene, spiller fortsatt kontoret en viktig rolle, man må unngå å gå for langt i den ene eller andre 
retningen. Prøv å finne en løsning som fungerer godt for medarbeiderne på kontoret og sømløst integrerer 
eksterne deltakere (mobile kolleger, samarbeidspartnere eller kunder). Medarbeidere ønsker seg 
videokonferanseutstyr i stor skala som gir dem muligheten til enkelt å utveksle og lagre filer og er integrert 
i appene de bruker i jobben. 

› Gjennomfør pilotprosjekter for å se hva som fungerer. Som med mye annet må dataløsninger for samarbeid 
først testes ut. Løsningen må fungere godt for medarbeiderne og bedriften din, med deres spesifikke behov. Her 
spiller pilotprosjekter en helt avgjørende rolle. Begynn med fem samarbeidsrom som inkluderer noen møterom og 
et samlingsrom. Lag fokusgrupper og gjennomfør undersøkelser blant medarbeiderne som bruker disse 
rommene. 

› Lanser en integrert løsning i hele organisasjonen. Når dere har funnet ut hva som fungerer, kan løsningen 
realiseres i stor skala, slik at alle medarbeiderne drar nytte av fordelene ved samarbeidsløsningen dere har valgt.  
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Vedlegg A: metodologi 

Forrester har gjennomført denne undersøkelsen på nettet med 1873 respondenter i USA, Storbritannia og Tyskland 
i organisasjoner med minst 1000 medarbeidere i USA og minst 500 i de øvrige landene. Deltakerne i undersøkelsen 
inkluderer 741 beslutningstakere med ansvar for samarbeidsteknologi samt 1032 informasjonsarbeidere. Spørsmålene som 
ble stilt til deltakerne, omhandlet oppfatninger, planer, preferanser og utfordringer knyttet til samarbeid. Respondentene ble 
tilbudt et lite insentiv som takk for at de deltok. Hele undersøkelsen ble gjennomført i juni 2016. 

Vedlegg B: tilleggsmateriell  

RELATERTE UNDERSØKELSER FRA FORRESTER 

"How New Workspaces Catalyze Developers’ Innovation, Collaboration, And Cultural Change", Forrester Research, Inc., 
13. mai 2016 

Vedlegg C: sluttnoter 
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