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Samhandlingstjenester

14 % forbedring når 
arbeidstakere går i “skyen”



Rapport levert av TNS og 
HR Norge
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En rapport publisert 03. Februar tok opp fordelen 
med samhandlingsverktøy som Facebook Workplace 
og Google

Det handler om å gjøre Norge mer effektivt og skape 
utvikling av nye produkter og tjenester

Denne undersøkelsen viser at utviklingen oppleves 
svært positiv, ikke bare for virksomhetene, men også 
for arbeidstakere



Fordeler med samhandlingsverktøy
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46% av arbeidstakerne 
opplever at skybaserte 
samhandlingsverktøy 
bidrar til at de gjør en 
bedre jobb



- Bruk av samhandlingstjenester gir større 
produktivitet, effektivitet og gir lavere kostnader

- Arbeidstakere som bruker skybaserte 
samhandlingsverktøy opplever at de i snitt gjør en 
14% bedre jobb

- Store forskjeller mellom bransjer og regioner. 
Telekom og IT ligger foran. Tromsværinger 
samarbeider mest i skyen

- Google og Facebook, samt andre verktøy skal og må 
operere innenfor norsk og europeisk lovgivning

- Arbeidsgivers ønske om kontroll kan gi manglende 
kontroll, dette er den største grunnen til at 
arbeidsgivere ikke tar i bruk slike tjenester - dette 
kan slå tilbake med at arbeidsgivere selv tar initiativ

- Facebook Workplace har på kort titt tatt store 
markedsandeler, og ligger nesten likt med google

Rapportens konklusjon
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Når kolleger og kunder blir lettere 
tilgjengelig, øker både 
produktivitet, effektivitet og 
opplevelsen av å gjøre en god jobb



Google

- Enklere deling

- Arbeide i samme dokument

- Lagring i sky

- Mobilvennlig

- Kompatibelt med Microsoft Office

Facebook Workplace

- Sosialt samarbeid

- Enklere påmelding og  informasjonsflyt ved 
feks. Arrangementer (feks. i stedetfor 
QuestBack)

- Nettverksbygging xLos & xGeo

- Kom på markedet i fjor, og har på kort tid 
tatt store markedsandeler, og ligger nesten 
likt med Google

- Mobilvennlig og allerede kjent merkevare

Fordeler med samhandlingsverktøy
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[Client name] PwC  ∙  6
Even Bolstad
Daglig leder, HR Norge

Bakdelen ved å ikke velge samhandlingsverktøy

- “For virksomheter som vil henge med 
i utviklingen er det viktig å bevege seg 
raskt fremover samtidig som man må 
gjøre det med forsiktighet”

- “Arbeidsgivere som ikke tilrettelegger 
for gode samhandlingsverktøy vil da 
raskt finne seg selv i en situasjon hvor 
de har minimal kontroll med hvordan 
de ansatte arbeider i skyen”

- “Nettopp manglende kompetanse og 
risikoaversjon er to av de viktigste 
grunnene som oppgid for hvorfor 
arbeidsgivere ikke har tilrettelagt 
skybaserte tjenester under kontroll av 
arbeidsgiveren”



Kilder
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Link til rapport her: 
hrnorge.no/presse

Link til Wikipedia om Google: 
wikipedia.org/Google_Docs,_Sheets_and_Slides

Link til Wikipedia om Facebook Workplace:
wikipedia.org/Workplace_by_Facebook

Link til norsk artikkel om Facebook Workplace:
https://www.digi.no//facebook-har-lansert-sitt-nye
-samarbeidsverktoy-for-arbeidsplassen

https://www.google.com/url?q=https://hrnorge.no/presse/14-prosent-forbedring-nar-arbeidstakere-gar-i-skyen?utm_campaign%3Dunspecified%26utm_content%3Dunspecified%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dapsis-anp-3&sa=D&ust=1489072313731000&usg=AFQjCNFGkEvQRM_JiGx-aX84uZuD6YUkRA
https://www.google.com/url?q=https://hrnorge.no/presse/14-prosent-forbedring-nar-arbeidstakere-gar-i-skyen?utm_campaign%3Dunspecified%26utm_content%3Dunspecified%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dapsis-anp-3&sa=D&ust=1489072313732000&usg=AFQjCNE2fceLDcJyN_KWY4ex4X__Wa48Wg
https://www.google.com/url?q=https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Docs,_Sheets_and_Slides&sa=D&ust=1489072313732000&usg=AFQjCNEoFpI_tmtnheXzzz2XUBQL2dP0Pw
https://www.google.com/url?q=https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Docs,_Sheets_and_Slides&sa=D&ust=1489072313732000&usg=AFQjCNEoFpI_tmtnheXzzz2XUBQL2dP0Pw
https://www.google.com/url?q=https://en.wikipedia.org/wiki/Workplace_by_Facebook&sa=D&ust=1489072313733000&usg=AFQjCNF07zv5J3y8hfr8qmZRakxda-ej5Q
https://www.google.com/url?q=https://en.wikipedia.org/wiki/Workplace_by_Facebook&sa=D&ust=1489072313733000&usg=AFQjCNF07zv5J3y8hfr8qmZRakxda-ej5Q
https://www.google.com/url?q=https://www.digi.no/artikler/facebook-har-lansert-sitt-nye-samarbeidsverktoy-for-arbeidsplassen/359239&sa=D&ust=1489072313733000&usg=AFQjCNGMPPdbeEbk0Qd_4Ow-13a-saWXRA
https://www.google.com/url?q=https://www.digi.no/artikler/facebook-har-lansert-sitt-nye-samarbeidsverktoy-for-arbeidsplassen/359239&sa=D&ust=1489072313734000&usg=AFQjCNGlhUzjl4guWf-TYh7YZVb4Z5buow
https://www.google.com/url?q=https://www.digi.no/artikler/facebook-har-lansert-sitt-nye-samarbeidsverktoy-for-arbeidsplassen/359239&sa=D&ust=1489072313734000&usg=AFQjCNGlhUzjl4guWf-TYh7YZVb4Z5buow
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