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Teknologi for samhandling

På 80 og 90-tallet ble begrepet Computer Supported 
Cooperative Work (CSCW) etablert
Dette handler grunnleggende om:
• Hva er det som gjør det mulig for folk å samarbeide?
• Hvordan støtte samarbeid med teknologi? 

– Samhandlingsteknologi, digital samarbeidsteknologi ... 



En enkel inndeling av samarbeidssituasjoner + verkøy som
støtter dem: Samme/ulik tid, samme/ulikt sted

(Johansen (1991); gjengitt i Ellis, Clarence A.; Gibbs, S.J.; Rein, G.L. “Groupware. Some Issues and 
Experiences.” Communications of the ACM 34, no. 1 (January 1991): 39–58.)



Alt på slutten av 90-tallet fantes det mange 
verktøy mer eller mindre ibruk i ulike 
virksomheter
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Spesielt bruk av verktøy for synkron 
samhandling økte mye under pandemien
• F.eks. ved NTNU, alle forelesninger via Teams, Zoom, 

Blackboard collaborate etc. (hadde tidligere vært brukt i 
utvalgte fjernundervisningtilbud) 

• Alle møter via Teams eller Zoom (eller Google Meet eller 
appear.in eller Skype for Business eller …..)

• Fokus først på samhandling, mindre fokus på samarbeid 
og delt arbeidsrom



Verktøy for digital 
samhandling

• Denne teknologien ble inkludert for første gang på 
undersøkelsen i 2020.

• I pandemien ble mange tvunget til å ta i bruk verktøy for 
digital samhandling og over det siste året ser vi at alle er 
enige i at de har sett verdien av å benytte verktøy for 
digital samhandling i både sin sektor/bransje og 
spesifikt deres virksomhet.

• Vi kan dermed se at holdningene til verktøy for digital 
samhandling ikke var et blaff  

Fra NOKIOS teknologiradar



Verktøy for digital 
samhandling

• Verktøy for digital samhandling er en 
godt utbredt teknologi med stor bruk.

• Verktøy for digital samhandling brukes 
til mange formål. Størst bruk for  
internt/digitaliseringsarbeid/prosjekter.



Fra samhandling til delt arbeidsrom

• Et delt arbeidsrom må gi muligheter for deltagerne til å 
jobbe med produktet, altså utføre selve arbeidet

• Et delt arbeidsrom må gi muligheter for deltagerne til å 
kommunisere om og koordinere arbeidet

• Begge deler kan gjøres med eller uten bruk av teknologi.  



Delt
arbeidsrom
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arbeidsrom



Delt
arbeidsrom

Bilde:  
http://mowse.blogspot.no/2016_10_
01_archive.html



Delt
arbeidsrom

Bilde: 
http://www.ideaco.org/2014/07/digit
al-detox-take-time-away-technology-
technology-camp/



Delt
arbeidsrom



Delt
arbeidsrom

Bilde: 
https://storify.com/sv54879p/collabo
rative-writing-on-the-big-screen



Delt arbeids-
rom



Tilbake til kontoret
(Fra Smart Workspace past Covid-19 - Prosjektbanken (forskningsradet.no))

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/project/FORISS/317725?Kilde=FORISS&distribution=Ar&chart=bar&calcType=funding&Sprak=no&sortBy=date&sortOrder=desc&resultCount=30&offset=90&kilde=foriss&kilde=foriss&kilde=foriss&kilde=foriss&kilde=foriss&kilde=foriss&calctype=funding&calctype=funding&calctype=funding&calctype=funding&calctype=funding&calctype=funding&sprak=no&sprak=no&sprak=no&sprak=no&sprak=no&sprak=no&sortby=date&sortby=date&sortby=date&sortby=date&sortby=date&sortby=date&sortorder=desc&sortorder=desc&sortorder=desc&sortorder=desc&sortorder=desc&sortorder=desc&resultcount=30&resultcount=30&resultcount=30&resultcount=30&resultcount=30&resultcount=30&progakt.3=forinfra-nasj.sats.+forskn.infrastrukt&source=foriss&projectid=141795&projectid=172049&projectid=259620
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Busy rooms are often not busy. On a global 
scale scheduled meetings are more than 30% 
of the time unattended. 

The Webex Device presence sensors coupled 
with Mazemap indicate to users whether 
rooms are really occupied by users. Users can 
then reclaimed unoccupied spaces and be 
guided there by the Mazemap application 
running on their mobile or laptop. 

Live occupation
/meeting room 
visualization

Interface above not final
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Find closest available meeting room from 
where you are and book it with just a few clicks 
and navigate directly to it.

Find the nearest 
available room

Interface above not final

https://www.mazemap.com/solutions/space-
booking

https://www.mazemap.com/solutions/space-booking
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The virtual room expansion enables splitting a 
meeting into several meeting rooms, hence 
virtually transforming two small rooms into a 
larger one. 

This flexibility increases room usage while 
limiting the quantity of large spaces a building 
needs.

All rooms get the same meeting name and a 
one-button-to-push ready to connect everyone 
when they enter the room. 

Virtual room expansion
/split meeting room

https://blogs.cisco.com/collaboration/cisco-webex-
and-mazemap-help-employees-prepare-for-safe-
return-to-the-office

Interface above not final

roadmap

https://blogs.cisco.com/collaboration/cisco-webex-and-mazemap-help-employees-prepare-for-safe-return-to-the-office
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Visualize real time sensor data 
like temperature, data coming 
from both wired and wireless 
through DNAS

Sensor information



Og i neste omgang ?

• Blir VR-briller det nye kontoret? (gemini.no)

• 14. september, 2021 annoserte Facebook at de går i 
partnerskap med Zoom om videreutvikling av Horizon
Workrooms. (mer denne uke)

https://gemini.no/2021/09/blir-vr-briller-det-nye-kontoret/


Modenhet av teknologi og virksomhet
Fra NOKIOS teknologiradar



Virtual- & 
augmented reality

• Det er veldig få virksomheter som har prøvd ut eller 
benytter seg av VR & AR teknologi.

• Mangel på kompetanse er en synkende grunn for at 
virksomheter ikke har begynt å benytte seg av VR & 
AR teknologi. 

• Den største grunnen for at virksomheter ikke har 
implementert VR & AR teknologi er nå at man ikke ser 
at teknologien vil gi tilstrekkelig med verdi.



Akseptanse av samhandlingsteknologi

• Pågående forskning, gjør nå litteraturreview
• Teknologien må støtte det arbeidet som skal gjøre
• Uten å komme i veien



Refleksjons/diskusjonsspørsmål

• Hvilke verktøy bruker dere til virtuell samhandling? 
• Hvilke erfaringer har dere med disse i møter hvor alle deltar hjemmefra, 
• Hvilke erfaringer har dere med disse i møter hvor noen deltar fra hjemmekontor 

og noen møter fysisk? 
• Hvilke utfordringer har du når du skal forberede 

• Et digitalt møte
• Et fysisk møte
• Et hybrid møte

• Hvilke erfaringer har du med å delta på noen virtuelle og noen fysiske møter 
samme dag ?
• Fysiske møter i egne lokaler
• Fysiske møter når du er på besøk i andres lokaler.

• Hva er de viktigste forbedringsområdene når det gjelder teknologi for 
samhandling? 
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