
  
 

Som vår nylige undersøkelse viser, er støy også 
et økende problem. I åpne kontorlandskaper  
med mangelfull akustisk planlegging forsterkes 
ofte støyen.

Utendørs kan generell støy gjøre det like 
vanskelig å høre og bli hørt.

Så hvor stort er problemet med støy? Hva er den 
reelle konsekvensen av støy på arbeidsplassen? 
Og hva kan du gjøre for å hindre at støy blir en 
stor kostnad for bedriften?

Støy på arbeidsplassen

Et problem du ikke lenger har råd til å ignorere



Topp-3-listen over støyklager: 

1. Bråkete kolleger
2. Telefonsamtaler
3. Nærhet til fellesarealer

De vanligste konsekvensene av støy:

• Lavere produktivitet
• Stress
• Manglende konsentrasjon

For mye støy

74% 

av kontorarbeidere påvirkes 
negativt av støy

36%  

av kontorarbeidere har  
gått til ledelsen med  
minst én støyklage

3.5 av 5
ansatte anser støy på kontoret 
som distraherende

Source: User needs surveyed organisations 
employing over 250 employees  

in Norway (355 resp.) in July 2015.



… for kollegene
Åpne kontorlandskaper er i dag den dominerende løsningen i kontormiljøer. I disse åpne 
kontorlandskapene må de ansatte anstrenge seg og heve stemmen for å bli hørt (noe som 
samtidig medfører mer støy). Disse problemene forverres når de ansatte ikke føler at de kan 
ta opp problemstillingen med sine overordnede – ofte fordi de vet at det vil være forgjeves. 
Dette resulterer i manglende motivasjon og motvilje mot å foreta telefonsamtaler.

ENKELTPERSONERS FORVENTNINGER:

• En arbeidsplass og teknologi som gjør det mulig for dem å fokusere på arbeidet

• Roligere områder der de kan konsentrere seg eller foreta samtaler uforstyrret

“

De reelle konsekvensene av støy ...

48% 56% 69%

Høyere i hierarkiet 
Tror du at du vil være mer produktiv i  

et mindre støyende arbeidsmiljø?
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Har du riktig
teknologi for dine
ansatte blir de 
mer komfortable
i et arbeidsmiljø
med åpent
kontorlandskap.”
Susan Lovegren,  
HR ansvarlig hos Plantronics

“



… for kundene
Erfaring tilsier at det er mest effektivt at to partner snakker sammen for å komme til enighet. 
En positiv opplevelse under den innledende samtalen vil gi en kunde inntrykk av å være viktig 
for bedriften. Likevel fortsetter bedrifter å forvente at de ansatte skal håndtere kunder i 
støyende omgivelser. Opplevelsen kan fort bli negativ for en kunde som må si det samme flere 
ganger, spesielt hvis kunden må gjenta grunnleggende informasjon. Dette fører til irritasjon 
på grunn av tiden som kastes bort, og øker sjansen for at bedriften mister kunden så snart 
samtalen er avsluttet.

ENKELTPERSONERS FORVENTNINGER:

• Å vite at personen vedkommende snakker med, har forstått dem og deres problem

• Å ha en opplevelse som gir dem følelsen av at det å ringe var et riktig valg

Ikke all støy er bra,  
og ikke alle støy  
er dårlig. Det  
handler om å ha 
et riktig nivå av 
taletydelighet.”
Evan Benway, produktsjef og leder  
for nye prosjekter hos Plantronics

“



… for samarbeidet mellom ansatte
Viktig utvikling innen samarbeidsteknologi, som for eksempel Unified Communications, 
bringer de ansatte i bedriftene sammen som aldri før. Likevel vedvarer de elementære 
barrierene. Konferansefasiliteter har ikke alltid full funksjonalitet, eller personer er ikke utstyrt 
med lydenheter som kan gjøre det å ringe hjemmefra eller fra et hotellrom tydelig nok. Det 
kan være frustrerende for ansatte å måtte skru opp PC-volumet til maksimalt nivå, eller å 
oppleve ekko på linjen når de snakker med noen i utlandet. Det innebærer at folk i mindre 
grad deler synspunkter med hverandre, idéutveksling fungerer ikke som normalt, og de fleste 
ønsker bare å avslutte samtalen så raskt som mulig.

TEAMENES FORVENTNINGER:

• Teknologi som fremmer i stedet for å begrense samhandlingen i gruppen

• Måter som gjør det enklere å dele tanker med andre medarbeidere i organisasjonen

Det er misnøye 
i disse åpne 
kontorlandskapene 
fordi mennesker  
bare settes  
sammen, uten  
at det akustiske 
miljøet er 
gjennomtenkt.”
Ken Kannappan,  
konsernsjef hos Plantronics

“



… for virksomhetens produktivitet
En undersøkelse utført av University of California i 2007 viste én gang for alle at uønsket 
støy forstyrrer konsentrasjonen, øker stressnivået og reduserer produktiviteten. Disse tre 
faktorene, hver for seg eller samlet, bidrar til en mindre effektiv arbeidsplass. Uansett om det 
gjenspeiles i redusert effektivitet, økt fravær blant de ansatte eller ganske enkelt at ansatte 
ikke gjør mer enn akkurat nødvendig på grunn av manglende motivasjon, vil resultatet over 
tid utgjøre en betydelig kostnad for bedriften. Hvis det å kunne lykkes i din bransje avhenger 
av små marginer eller krever at alle yter full kapasitet, vil konsekvensene av støy kunne 
ødelegge organisasjonens evne til å konkurrere.

BEDRIFTENES FORVENTNINGER:

•  En effektiv arbeidsplass der de ansatte er i stand til å være gode ambassadører for virksomheten

• Enkel infrastruktur for kommunikasjon som hjelper folk med å skape nye ideer

Resultatet viste  
at de spurte blir 
distrahert av 
støyende miljøer.”
Bill Loewenthal, leder for  
bedriftsløsninger hos Plantronics

“

3.5 av 5
ansatte anser støy  
på kontoret som 
distraherende



Løsningene finnes!
Mange bedrifter faller i dag inn under én av to kategorier. De ansatte synes enten det er 
vanskelig å samarbeide effektivt, eller de forstyrres jevnlig av bakgrunnsstøy. Det trenger ikke 
å være på denne måten.

Ved å ta en helhetlig vurdering av hvordan de ansatte arbeider, og arbeidsmiljøet der de blir 
bedt om å arbeide, kan du utforme en strategi for å bekjempe uønsket støy.

Plantronics støtter progressive bedrifter som vil ta dette store steget framover. Vi fokuserer 
på tre hovedområder på arbeidsplassen for å gi de ansatte verktøyene de trenger for å støtte 
kolleger, håndtere kunder effektivt og være mer produktive.

Menneskene Områdene Teknologien



Fokus på mennesker
Vi kan fjerne noen av de typiske frustrasjonene dine ansatte har med talekommunikasjon, 
og hjelpe dem til å utnytte teknologien bedre. Møteformen har endret seg og blitt forskjøvet 
til telefonen, men vi mener at noen av de viktigste reglene for møter ansikt-til-ansikt 
fortsatt bør gjelde.

Uansett om en ansatt deltar i en telefonkonferanse eller en videosamtale, skal 
vedkommende være i stand til å bidra, lytte aktivt og delta fullt ut uten forstyrrelser. Den 
enkleste måten å forbedre disse nye samarbeidsformene på er å bruke et hodesett eller 
smarte høyttalertelefoner med støydempende mikrofoner. Hos Plantronics har vi også en 
ny tilnærming til konferansesamtaler: smartere møter.



Fokus på områder
Plantronics-lydteknikere kan introdusere deg for prinsippene 
innen SoundScaping og vise deg hvordan du ominnreder 
kontoret for å minimere støy. De vil hjelpe deg med å planlegge 
riktig type områder for riktig type aktiviteter, enten det handler 
om å konsentrere seg, samarbeide, eller kommunisere.

Se >> 
Overvinne støyutfordringer i åpne 
kontorlandskaper med Plantronics

Ved at du følger rådene for akustisk demping, kan vi 
også vise deg hvordan du forbedrer akustikken i alle 
kontoromgivelser:

ABSORBERING – bruke spesialmaterialer på gulv, vegger 
og tak for å forhindre at støy fra ett område påvirker andre 
deler av kontoret.

BLOKKERING – innføre vertikale hindringer for å begrense 
lydens rekkevidde i det åpne kontorlandskapet.

MASKERING – bruke en datamaskin til å spille av lyder, for 
eksempel rosa støy, for å maskere uønsket støy.

Profesjonelle hodesett fra Plantronics reduserer 
forstyrrende støy uansett hvor de ansatte er, også utenfor 
kontoret. Trådløse hodesett med avansert støyreduserende 
teknologi forhindrer at støy påvirker samtalene, enten de 
ansatte er på farten eller på ett og samme sted.

http://youtu.be/eic-YMZQGcc
http://youtu.be/eic-YMZQGcc


VS64%  30% 
Den vanskeligste oppgaven å fullføre i et støyende arbeidsmiljø:

telefonsamtaler beregninger/analyser

Fokus på teknologi
Det å gi ansatte tilgang til de nyeste bærbare og stasjonære lydenhetene vil gi bedre 
stemmetydelighet på arbeidsplassen. Aktiv støyreduserende teknologi, som finnes i de 
fleste hodesettene fra Plantronics, fjerner uønskede lyder, slik at medarbeidere kan snakke 
til kunder og kolleger på en naturlig måte og uten at de selv bidrar til økt bakgrunnsstøy 
for andre.

Våre smarte høyttalertelefoner bidrar til at deltakernes stemmer høres klart og tydelig 
i alle konferansesamtaler, slik at det kastes bort mindre tid under samtaler. På travle 
arbeidsplasser har de ansatte nytte av våre trådløse hodesett, som gir dem frihet til å 
kunne reise seg og gå til roligere områder under telefonsamtalene. Disse enhetene fungerer 
også sømløst med smarttelefoner, nettbrett og bærbare PC-er og gir en mer profesjonell 
samtalekvalitet når du er borte fra kontoret.

Hodesett fra Plantronics fungerer også med produkter fra alle de største tilbyderne av 
enhetlig kommunikasjon, som Microsoft, Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent og Unify, og de 
leverer førsteklasses lyd.

Vi kaller denne kombinerte tilnærmingen for SoundScaping.



Hvis du vil ha mer informasjon om 
Plantronics-produkter, kan du gå til:
plantronics.com
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