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Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af virtuelt samar-
bejde hos de 50 største private og offentlige virksomheder i Danmark anno 
2014. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt de 
ansvarlige for implementeringen af virtuelt samarbejde i virksomhederne.

Formålet med undersøgelsen er at skabe overblik over, hvordan disse virk-
somheder administrerer de mange muligheder, der er for virtuelt samarbej-
de. Er danske virksomheder godt på vej til at integrere virtuelle muligheder 
i forretningen eller hænger de fast i de mere historiske, traditionelle samar-
bejdsformer? 

Vi søger svaret ved at skabe et indblik i virksomhedernes virtuelle samar-
bejde, herunder deres tekniske infrastruktur, organisering, brug af virtuelle 
værktøjer og selvfølgelig deres syn på fremtidens virtuelle samarbejde som 
konkurrenceparameter.

Rapporten er Danmarks første kortlægning af tendenser inden for virtuelt 
samarbejde, og målet med undersøgelsen er at skabe inspiration til virk-
somheder, der ønsker at udvikle og skærpe deres indsats med virtuelt  
samarbejde, og som har brug for at spejle egen praksis med toneangivende 
virksomheder. 

Undersøgelsen er gennemført af Working Virtual og Resonans Kommuni-
kation, herunder research, udvikling af analysemodel, dataindsamling,  
dataanalyse samt udarbejdelse af rapport. Dataindsamlingen er gennemført 
i perioden april til juni 2014.

Vi vil gerne rette en stor tak til alle de deltagende virksomheder. Kun med 
deres velvillighed har denne undersøgelse været mulig at gennemføre.

God læselyst.

Om Working Virtual
Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samar-
bejde. Vi tror på, at udnyttelse af virksomhedens virtuelle potentiale er et 
af de vigtigste parametre for effektivisering og vidensdeling i virksomheder 
i dag.

Virtuelt samarbejde handler om IT, forretning og mennesker. Det er et om-
råde, som kræver dyb teknologisk indsigt, erfaring med forretningsproces-
ser og ekspertise inden for kommunikation og forandringer.

Working Virtual har taget konsekvensen og samlet kompetencerne i én 
virksomhed. Derfor møder du hos os konsulenter, der yder helhedsorien-
terede løsninger, der på den ene side udnytter virksomhedens fulde vir-
tuelle potentiale og på den anden side skaber motivation og relevans for 
ledere og medarbejdere til at gå i gang med de nye virtuelle værktøjer. 
Working Virtual er delvist eget af Resonans Kommunikation.
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Følgende områder bliver behandlet i rapporten:

• Organisering og ansvar

• Værktøjer og anvendelse

• Samarbejde og inddragelse

• Implementering

• Mål og evaluering

• Udfordringer

• Prioritering og fremtid

Læsevejledning
Undersøgelsens resultater præsenteres løbende i form af tekst og gra-
fik. Til hvert område præsenteres de totale resultater samt resultaterne 
nedbrudt på henholdsvis private og offentlige virksomheder. Nogle ste-
der i rapporten er resultaterne for de private og offentlige virksomheder 
ikke udspecificeret, da resultaterne ikke varierer nævneværdigt. Dette 
vil fremgå af teksten. 

For at få et hurtigt overblik over undersøgelsens hovedresultater henvi-
ser vi til afsnittet Executive summary. Desuden har vi forsøgt at uddrage 
undersøgelsens vigtigste konklusioner i afsnittet Hovedkonklusioner. 

OM DENNE RAPPORT
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Løbende i rapporten præsenteres tre cases:
• Jyske Bank, der repræsenterer en privat virksomhed, der har taget et  
 strategisk valg i at styrke samarbejdet på tværs i en geografisk spredt  
 organisation og nu også er på vej til at samarbejde virtuelt med  
 kunderne.
• Region Sjælland, der repræsenterer en stor offentlig virksomhed,  
 som har implementeret Unified Communication på forskellige  
 måder i hovedorganisationen og på deres hospitaler. 
• TDC, der også repræsenterer en privat virksomhed, er et eksempel  
 på, at virtuelt samarbejde med kunderne hurtigt kan blive en win  
 win situation, der kan mærkes i virksomhedens kundeservicebaro- 
 meter.

Rapportens anvendelsesmuligheder
• I rapporten findes nøgletal for virtuelt samarbejde, der kan fungere  
 som reference til fremtidige analyser af virtuelt samarbejde. 
• Rapporten giver mulighed for at sammenligne eget arbejde med  
 virtuelt samarbejde med undersøgelsens virksomheder, herunder i  
 forhold til virksomhedstype; privat og offentlig. 
• De tre cases giver læseren mulighed for at blive inspireret og lære af  
 andres erfaringer – og måske få nye ideer til virtuelt samarbejde i  
 egen virksomhed. 



Virtuelt Samarbejde opstår, når geografisk adskilte personer indgår i 
samarbejde understøttet af forskellige former for digital kommunikati-
on. Videomødet er måske det bedst kendte værktøj til virtuelt samarbej-
de, men der findes i dag mange og veludviklede værktøjer, som samler 
flere forskellige kommunikationsformer i én samlet løsning, og gør det 
muligt at samarbejde på tværs af systemer.  

Der er sket en rivende udvikling i virtuelle værktøjer og i udbredelse af 
virtuelt samarbejde, som i dag findes i mange varianter. Fra det interna-
tionale team, der sparer tid og penge ved at samarbejde virtuelt til lokalt 
samarbejde mellem personer, der arbejder i samme bygning, men som 
finder det hurtigere at skrive en chatbesked, og praktisk at se om den 
anden er tilgængelig, inden man tager kontakt. Det handler i bund og 
grund om at spare penge, spare tid og forbedre kvaliteten af arbejdet.

Vi tror på, at alle virksomheder i dag - store som små - kan drage nytte 
af virtuelt samarbejde. 

OM VIRTUELT SAMARBEJDE
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Lad os prøve at lave et par tankeeksperimenter for at konkretisere potentialet: 

Kort sagt – mulighederne er mange, og det er ofte kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad der er 
muligt, når du kobler virtuelt samarbejde ind i de eksisterende samarbejdsprocesser i virksomheden. 
Vi mener, at de fleste virksomheder har store uudnyttede ressourcer, der kan realiseres ved hjælp af 
egen virtualisering – både internt blandt medarbejderne og eksternt i deres interaktion med kunderne. 

OM VIRTUELT SAMARBEJDE
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Økonomien
Lad os antage, at du er ansat i en stor 
virksomhed med 5.000 medarbejdere, og 
du finder ud af, at hver 5. medarbejder kan 
spare 20 minutter om dagen ved brug af 
virtuelt samarbejde. Hvis det er tilfældet, så 
vil denne virksomhed på et år spare 77.000 
timer – og et tocifret millionbeløb.

Kvaliteten
Lad os antage, at du er ansat i en virk-
somhed med 120 ansatte, og at virksom-
heden ligger i Viborg. I står i en situation, 
hvor arbejdsbyrden er så høj, at det har 
indflydelse på kvaliteten af jeres arbejde. 
En analyse fortæller jer, at 1/3 af jeres 
medarbejderes tid bruges til transport i 
forbindelse med international mødeaktivi-
tet med kunder. Ved at holde hvert tredje 
møde virtuelt med kunderne kan tidsfor-
brug til transport minimeres og dermed 
skabe kvalitet i arbejdet igen.

Tiden
Lad os antage, at du er ansat i en offentlig 
virksomhed, der har fokus på at forkorte 
ventetiden for psykisk syge. Ventetiden 
kan være lang, fordi det er svært at samle 
alle relevante fagpersoner omkring bordet 
for at give den psykisk syge den rette 
behandling. Det er ofte 6-8 personer, der 
sammen skal beslutte, hvad der er den 
bedste behandling. I finder ud af, at halv-
delen af møderne kan holdes virtuelt uden 
at miste kvalitet. Dermed forkorter I vente-
tiden signifikant, fordi det bliver lettere for  
parterne at finde tid i kalenderen, når man 
undgår transporttid.



METODE
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Respondenterne i undersøgelsen er de ansatte i virksomhederne, der 
har det faglige og/eller organisatoriske ansvar for virksomhedens arbej-
de med virtuelt samarbejde. 

De deltagende virksomheders svar er behandlet fortroligt.

Resultater
Undersøgelsens resultater er baseret på respondenternes betragtnin-
ger, hvilket har været undersøgelsens formål. Resultaterne kan derfor 
kun fortælle noget om respondenternes betragtninger, og ikke hvordan 
medarbejdernes eller ledernes opfattelse er. 

Resultaterne dækker de deltagende virksomheder, og når vi i rapporten 
omtaler ”virksomhederne” eller ”de største danske virksomheder”, er 
det de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, som vi refererer 
til. 

Respondenter
Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersø-
gelse blandt de største private og offentlige virksomheder i Danmark. 
I alt indgår 50 virksomheder i undersøgelsen, herunder 25 private og 
25 offentlige. Undersøgelsens data er indsamlet parallelt i maj og juni 
måned 2014. 

Udvælgelsen af de deltagende virksomheder er foretaget på baggrund 
af omfattende researcharbejde, hvor både private og offentlige virksom-
heder er prioriteret efter antal ansatte (ansatte i udlandet er talt med). 

I første omgang er de 25 største private virksomheder og de 25 største 
offentlige virksomheder blevet kontaktet med henblik på at deltage i 
undersøgelsen. I de tilfælde hvor det ikke har været muligt at gennem-
føre et interview, er vi gået videre til næste hhv. private eller offentlige 
virksomhed på listen. Svarprocenten blandt de først adspurgte virksom-
heder er 70%.

Respondenterne har besvaret spørgeskemaet via et telefoninterview. Få 
virksomheder (5%) har selv udfyldt spørgeskemaet via et tilsendt link til 
et digitalt spørgeskema.



Resultatopgørelse 
• Rapporten er bygget op omkring det samlede resultat for alle del- 
 tagende virksomheder med vægtningen 1 til 1, uanset virksom- 
 hedens størrelse.
• Inden for flere af spørgeområderne er respondenterne blevet bedt  
 om at tage stilling til et antal udsagn ud fra graden af vigtighed og/ 
 eller enighed på en skala fra 1-5.
• Gennemsnitsværdier er beregnet ud fra en skala fra 1-5, hvor værdi- 
 en 1 svarer til ”meget uenig/slet ikke vigtig/slet ikke, værdien 3  
 svarer til ”neutral”, og værdien 5 svarer til ”meget enig/meget  
 vigtig/i høj grad”. 
• Ved visse spørgeområder har vi valgt at vise, hvor mange responden- 
 ter, der svarer positivt på udsagnene. I disse tilfælde vises både enig/ 
 meget enig og/eller vigtig/meget vigtig samlet. 
• Resultaterne præsenteres hovedsageligt som antal/alle (fx 39/50)  
 eller gennemsnitsværdier i rapporten. Det er i hvert tilfælde ekspli- 
 citert.

METODE
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   Vi står midt i en forandringstid
Danske virksomheder og organisationer står midt i en forandringstid for-
årsaget af en langvarig økonomisk krise, den teknologiske udvikling in-
den for virtuelt samarbejde og de demografiske udfordringer, som både 
nationale og internationale virksomheder står over for. 

• Den økonomiske krise har intensiveret fokus på de effektivitets- 
 forbedringer, som virtuelt samarbejde kan indfri. 
• Den teknologiske udvikling har skabt mange nye digitale løsninger,  
 som giver mulighed for at samarbejde virtuelt på en billig og effektiv  
 måde. 
• Internationaliseringen og den demografiske udvikling har yderligere  
 styrket behovet for at bytte fysisk rejsetid ud med virtuel mødetid. 

Vores undersøgelse dokumenterer, at teknologierne til virtuelt sam-
arbejde er stabile og bredt tilgængelige i de store virksomheder, og at 
medarbejderne er åbne og positive over for virtuelt samarbejde.

Undersøgelsen viser, at virksomhederne i Danmark allerede har set  
potentialet ved virtuelt samarbejde, og at de virtuelle kompetencer i 
virksomhederne vurderes afgørende i fremtidens konkurrence. 

Undersøgelsen viser dog også, at det kniber med at få gjort de nye vir-
tuelle samarbejdsformer til en naturlig del af hverdagen. Baggrunden 
er indlysende nok. Mange virksomheder er kun i begyndelsen af en 

forandringstid og i gang med at høste de første erfaringer med virtuelt 
samarbejde. De virksomheder, der først får styr på de virtuelle arbejds-
former bliver også de første i deres branche, der får optimal udnyttelse 
af konkurrencefordelen.

   IT er indkøbsspecialister, men sjældent gode til 
   implementering
IT-afdelingen er igennem de sidste mange år blevet transformeret fra en 
drifts- og indkøbsafdeling til en afdeling med en afgørende forretnings-
strategisk betydende rolle for virksomheden. 

Dermed er behovet for tættere samarbejde med direktion og forretning 
blevet afgørende for succes for IT-afdelingen. IT-afdelingen har svært ved 
at leve op til sin betydningsfulde strategiske rolle og mangler stadig at 
udvikle kompetencer, der støtter den reelle implementering i forretnin-
gen. IT skal blive bedre til at finde sin rolle i virksomhedens overordnede 
strategi, forstå forretningens behov og kunne implementere de digitale 
muligheder for virtuelt samarbejde i forretningen.
 
I lyset af den strategiske betydning, som virtuelt samarbejde har i virk-
somhederne i dag, er det et stort paradoks, at IT-afdelingen ser direktion 
og mellemledere som afgørende samarbejdspartnere for at få succes 
med virtuelle satsninger, men samtidig vurderer det faktiske samarbejde 
med direktion og mellemledere som meget sporadisk. 

5 HOVEDKONKLUSIONER
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Det kan godt være, at IT-afdelingen står for valg og teknisk implemente-
ring af virtuelle værktøjer og samtidig har påtaget sig opgaven med at få 
brugerne til at anvende teknologierne. Men det er også på høje tid, at 
direktionerne sørger for at involvere sig i disse spørgemål, samt at HR og 
Kommunikation tager ansvar for at støtte IT-afdelingen i arbejdet med 
implementeringen af virtuelt samarbejde i virksomhederne.

   Medarbejderne er motiverede, men mangler 
   uddannelse og relevante cases 
IT-afdelingen har allerede mange steder skabt adgang til digitale værktø-
jer, som er både stabile og anvendelige til virtuelt samarbejde. Samtidig 
er medarbejderne motiverede til at påtage sig ansvaret for nye virtuelle 
samarbejdsmuligheder. Men initiativet stopper brat ved IT-afdelingens 
udrulning af tekniske muligheder. For findes der en plan for, hvad de 
virtuelle muligheder helt konkret skal bruges til? 
En del af forklaringen er uddannelse, så medarbejderne kan bruge de 
nye samarbejdsværktøjer og optimere brugen af dem i forhold til de 
forretningsprocesser, som medarbejderen selv er ekspert i. Sker det, så 
breder det virtuelle samarbejde sig som ringe i vandet.

   Hvor er de forretningsprocesser, der har et virtuelt 
   potentiale?
Skal virtuelt samarbejde udbredes, så skal det give værdi for den forret-
ningsproces, der forbedres.

De fleste af de 50 største virksomheder i Danmark har enten endnu ikke 
vist interesse for eller har svært ved at identificere de forretningsproces-
ser som med fordel kan virtualiseres.

Man skal ofte helt op på direktionsniveau for at se lyset i at høste kva-
litets- og effektivitetsforbedringer i store dele af virksomheden med 
virtuelle samarbejdsværktøjer. Fordelene er ikke lige så synlige som de 
mere traditionelle effektiviseringer, såsom at fyre eller outsource med-
arbejdere, men der er uden tvivl lige så store gevinster, når forandringen 
er gennemført. 

Undersøgelsen dokumenterer desuden, at virksomhederne i høj grad 
undervurderer behovet for kommunikation og uddannelse samt løs-
ninger på helt praktiske udfordringer ved implementeringen af virtuelt 
samarbejde. At få de nye samarbejdsmetoder på plads afhænger popu-
lært sagt 80% af mennesker og 20% af teknologien. I dag prioriteres 80% 
på teknologien og 20% på menneskerne – og med den praksis vil det 
virtuelle potentiale forblive uforløst. 

   Arbejdsmarkedet
Vi hører alt for ofte fra politikere og virksomhedsledere, at vi i fremtiden 
kommer til at mangle arbejdskraft. Spørgsmålet er blot hvornår. Virtuelt 
samarbejde er en del af løsningen på problemet. Ved at arbejde virtu-
elt kan vi imødekomme noget af den arbejdskraft, som vi kommer til at 
mangle, og skabe et langt mere fleksibelt arbejdsmarked.

5 HOVEDKONKLUSIONER

VS14 · VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014   |   SIDE 10 

3

4
5



Organisering og ansvar
• Kun i få af virksomhederne er den ansvarlige for virtuelt samar- 
 bejde IT-chefen. Den organisatoriske placering af de ansvarlige for  
 virtuelt samarbejde varierer meget fra virksomhed til virksomhed.
• IT-afdelingerne og IT-relaterede funktioner har ansvarsområder, som  
 er bredt funderet, hvad angår virtuelt samarbejde. Det største  
 ansvar findes i forhold til valg og indkøb samt udvikling og imple- 
 mentering af virtuelle samarbejdsværktøjer.
• Hos lidt over halvdelen af virksomhederne indgår virtuelt samar- 
 bejde eksplicit i virksomhedernes aktuelle forretningsstrategier.
• Under halvdelen af virksomhedernes direktioner vurderes til at have  
 et højt vidensniveau om virtuelt samarbejde og dets potentialer. 
• Kun lidt under halvdelen af virksomhederne oplever, at direktio- 
 nerne prioriterer virtuelt samarbejde.

Værktøjer og anvendelse
• Generelt har både ledere og medarbejdere adgang til funktionelle  
 virtuelle samarbejds- og kommunikationsværktøjer. 
• De ansvarlige for virtuelt samarbejde er tilfredse med de virtuelle  
 mødeværktøjer, og de opfattes generelt også som velfungerende. 
• De virtuelle mødeværktøjer anvendes primært i forbindelse med  
 interne møder og i mindre grad i samarbejdet med eksterne parter.

• Størstedelen af de adspurgte virksomheder finder UC-platformene  
 velfungerende og har planer om at implementere nye virtuelle  
 samarbejdsværktøjer, som fx Cisco Jabber eller Microsoft Lync. 
• Anvendelsen af UC-platformene i virksomhederne er stadig forholds- 
 vis lavt. 
• De virtuelle mødeværktøjer er indkøbt, fungerer fint og står til rådig- 
 hed for ledere og medarbejdere, men potentialet i brugen af værk- 
 tøjerne er langt fra udnyttet.  
• Alle virksomhederne har et intranet, hvilket dog varierer i kvalitet.  
 Ca. halvdelen bruger SharePoint, mens de resterende virksomheder  
 bruger Sitecore, Intranote eller egenudviklede systemer.

Prioriterede samarbejdspartnere
• De ansvarlige for virtuelt samarbejde betragter direktion og mellem- 
 ledere som særlig vigtige samarbejdspartnere i relation til udvik- 
 lingen af virtuelt samarbejde og kommunikation. 
• HR- og Kommunikationsafdelingerne betragtes som mindre vigtige  
 samarbejdspartnere.
• I flere af virksomhedernes IT-afdelinger samarbejdes der slet ikke  
 med med direktion, HR eller Kommunikationsafdeling.

EXECUTIVE SUMMARY
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Implementering
• Virksomhedernes netværk og tekniske infrastruktur er i de fleste af  
 de adspurgte virksomheder modnet og teknologien er klar til, at  
 virksomhederne kan indløse potentialet ved udbredelsen af virtuelt  
 samarbejde.
• Langt de fleste ansvarlige for virtuelt samarbejde mener samtidig,  
 at medarbejderne er åbne over for nye IT-tiltag, positive indstillet ift.  
 at samarbejde virtuelt og åbne over for uddannelse i forbindelse  
 med virtuelt samarbejde.
• Uddannelse af medarbejderne prioriteres ikke i særlig grad, og kun  
 få af de adspurgte virksomheder mener, at medarbejderne har de  
 nødvendige tekniske kompetencer til at samarbejde virtuelt. 
• Medarbejderne i flere virksomheder har ikke det nødvendige udstyr  
 fx webcam, headset o.l. til at samarbejde virtuelt.
• Direktion og IT er bevidste om mulighederne ved virtuelt samar- 
 bejde. Den relativt lave anvendelse af virtuelt samarbejde, trods stor  
 udbredelse af teknologi, skyldes at mellemlederne mangler at  
 komme med om bord, hvis virksomhedernes fulde virtuelle sam- 
 arbejdspotentialer skal aktiveres fuldt ud.

Måling og evaluering
• Færre end halvdelen måler på udbyttet af virtuelt samarbejde.
• Når virksomhederne måler, måles der typisk på besparelser af rejse- 
 omkostninger og antallet af virtuelle møder. 

Udfordringer
• Den største udfordring er, at virtuelt samarbejde er implementeret  
 meget sporadisk og overfladisk i virksomheden. 
• Halvdelen af virksomhederne oplever udfordringer med, at med- 
 arbejderne ikke har det relevante udstyr til at samarbejde virtuelt (fx  
 egnet headset, kamera o.l.).
• Lidt under halvdelen oplever, at de fysiske rammer (fx storrums- 
 kontor) er en barriere for virtuelt samarbejde.

Prioritering og fremtid
• De fleste virksomheder mener, at virtuelt samarbejde kan udgøre en  
 konkurrencemæssig fordel for virksomheden.
• Der investeres kraftigt i nye erhvervelser af virtuelle samarbejds- 
 værktøjer, og mange virksomheder er i gang med eller har planer  
 om at implementere nye virtuelle samarbejdsværktøjer eller opda- 
 tere eksisterende. 
• Størstedelen af virksomhederne vil først og fremmest bruge res- 
 sourcer på intern markedsføring og uddannelse i de eksisterende  
 værktøjer over for virksomhedens ledere og medarbejdere.

EXECUTIVE SUMMARY
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ORGANISERING OG ANSVAR
1

Området virtuelt samarbejde er typisk organiseret efter fagansvar. 
Derfor er det også et virvar af titler på de personer, der har ansvaret 
for virtuelt samarbejde i de 50 største danske virksomheder. 

Projektleder Collaboration ManagerIT Infrastructure Engineer
Digitaliseringskonsulent

Intranet Manager

U
C Architect

Chef for digitale

CIO IT-konsulent

Teamleder

U
dviklingsdirektør

 
Chef for digitale 



Hvor ligger ansvaret? 
IT-afdelingerne og IT-relaterede funktioner har ansvarsområder, som er 
meget bredt funderet, når det gælder virtuelt samarbejde. Ikke overra-
skende er valg og indkøb samt udvikling og implementering af virtuelle 
samarbejdsværktøjer nogle af de naturlige områder, hvor IT-afdelingen 
og de IT-relaterede funktioner har et stort ansvar. 

Desværre står det mindre godt til, hvad angår uddannelse, kurser og in-
struktioner i forhold til medarbejdernes virtuelle samarbejdskompeten-
cer. Virtuelt samarbejde drejer sig grundlæggende om understøttelse af 
ledere og medarbejderes samarbejde og kommunikation i forbindelse 
med virksomhedens forretningsprocesser. Derfor skal der i høj grad ud-
dannelse og information til, for at medarbejderne kan bruge de virtuelle 
værktøjer optimalt.

IT-afdelingerne spiller altså en central rolle i valg og drift af IT-løsningen, 
hvilket er deres spidskompetence. De slipper dog mindre godt fra ansva-
ret, når medarbejderne skal have udviklet deres virtuelle samarbejds-
kompetencer, gennem initiativer som uddannelse, e-learning og vejled-
ninger mv. – opgaver som er kompetenceopbyggende og mere HR- og 
kommunikationsrelaterede.

Offentlig kontra privat
Der er ingen nævneværdige forskelle mellem offentlige og private virk-
somheder i forhold til organisering og ansvar.

ORGANISERING OG ANSVAR
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I hvor høj grad har din afdeling ansvar for følgende områder

I høj grad I nogen grad



Strategi, viden og beslutningskraft 
For at virtuelt samarbejde skal blive et konkurrenceparameter, som virk-
somheden kan nyde godt af, siger erfaringen, at der skal være opbak-
ning fra topledelsen i virksomheden. Hvis direktionerne skal bakke det 
virtuelle samarbejde op, så skal de have viden og indsigt til at udnytte 
potentialerne forretningsmæssigt.  

Direktionens viden og opbakning til virtuelt samarbejde ligger generelt 
lavt. Under halvdelen af virksomhedernes direktioner vurderes af re-
spondenterne til at have et højt vidensniveau om virtuelt samarbejde og 
dets potentialer. Det er nok en af forklaringerne på, at under halvdelen 
af respondenterne oplever, at direktionerne prioriterer virtuelt samar-
bejde i virksomheden.

Offentligt kontra privat
Hos lidt flere private end offentlige virksomheder indgår virtuelt sam-
arbejde eksplicit i virksomhedernes aktuelle forretningsstrategier. I for-
hold til direktionens vidensniveau om virtuelt samarbejde vurderes det 
lidt højere hos de private virksomheder.

ORGANISERING OG ANSVAR
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Direktionens vidensniveau og prioritering af virtuelt samarbejde

I høj grad I nogen grad



Ja

Nej

Kan ikke svare

Ja

Nej

Kan ikke svare
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Er der afsat budget til at under- 
støtte det virtuelle samarbejde 
for indenstående år?

Indgår virtuelt samarbejde 
eksplicit i jeres aktuelle 
strategiplaner?

Budget og strategiplaner 
Hvis virtuelt samarbejde skal implementeres bredt i organisationen, så skal 
området indgå i virksomhedens strategiplaner, og der skal være afsat budget til 
virtuelt samarbejde, så værktøjer kan købes og medarbejderne kan uddannes.

I over halvdelen af virksomhederne indgår virtuelt samarbejde i virksomheder-
nes aktuelle strategiplaner, og der er afsat budget til virtuelt samarbejde i de 
fleste af virksomhederne.

Det betyder, at en del af virksomhederne har gjort sig relevante overvejelser 
om virtuelt samarbejde og indskrevet overvejelserne som en del af deres stra-
tegiske initiativer for året. 

Det er positivt såfremt fokus øges på den organisatoriske implementering, så IT 
ikke blot fylder ”butikken med hyldevarer” men sikrer, at de nye værktøjer rent 
faktisk bliver adapteret og anvendt så optimalt som muligt.
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Tilbage i 2006 startede Jyske Bank sit virtuelle initiativ med henblik på at 
forbedre det virtuelle samarbejde. Tanken var, at medarbejderne i Jyske 
Bank skulle have helt nye muligheder for at samarbejde og interagere på 
tværs af geografiske grænser blandt andet via chat, video og presence. 
Det betød, at der i alle bankens afdelinger blev mulighed for at afholde 
videomøder. 

”Første skridt var at få det virtuelle samarbejde til at fungere internt, før 
vi begyndte at se efter eksterne forretningsprocesser med et virtuelt po-
tentiale”, fortæller Karsten Larsen, leder i Team Koncernarbejdspladsen i 
Jyske Bank.

Silkeborg udgør Jyske Banks hjemsted, men med over hundrede afdelinger 
på landsplan og fem udenlandske afdelinger stilles der store krav til kom-
munikation og samarbejde på tværs i banken. Karsten Larsen siger:
”Med partnere og medarbejdere placeret rundt i den ganske verden læg-
ger det jo rigtig meget op til at gøre brug af virtuelt samarbejde – både 
som et godt supplement og i nogle sammenhænge som den primære sam-
arbejdsform.” 

Virtuelt samarbejde – også med kunderne

Virtuelt samarbejde i Jyske Bank

INTERVIEW: JYSKE BANK



Helt fra start har Jyske Banks ledelse gået forrest, og deres promovering 
af virtuelt samarbejde har haft stor betydning for den store og brede an-
vendelse af virtuelt samarbejde blandt bankens medarbejdere, mener 
Karsten Larsen og understreger vigtigheden af, at ledelsen selv anvender 
værktøjerne og insisterer på at holde virtuelle møder. Dermed er ledelsen 
nemlig med til at starte ændringsbølgen og vise retningen mod at samar-
bejde på en ny måde i Jyske Bank.

”Vi har fra starten gjort det muligt for alle medarbejderne at samarbejde 
virtuelt, og ikke blot startet fra toppen og kun installeret videokonference-
lokaler på ledelsesgangen. Vi har gjort det muligt fra starten på alle vores 
arbejdspladser og indrettet videomødelokaler i stort set alle afdelinger. Så 
det har været frit tilgængeligt for alle medarbejdere.” 

Og statistikken dokumenterer, at bankens medarbejdere har taget mulig-
hederne til sig. Overgangen fra de traditionelle samarbejdsformer til nye 
virtuelle muligheder er en proces, alle skal igennem, siger Karsten Larsen 
og fortæller:

”Så snart diverse fora for virtuelt samarbejde var på plads, fik medarbej-
derne lige så stille øjnene op for, at de lige så godt kunne følge op, holde 
status og dele viden på projekter virtuelt i stedet for at pendle frem og 
tilbage på vejene.”

I Jyske Bank er de grænser, hvor man mødes fysisk, blevet udvisket mange 
steder i virksomheden. Den holdning og kultur vil sprede sig ud i alle gre-
ne af virksomheden, så det bliver naturligt at samarbejde virtuelt, mener 
Karsten Larsen. 

Og ifølge ham byder fremtiden på meget mere virtuelt samarbejde i Jyske 
Bank efter at bankens virtuelle samarbejde fungerer internt. Næste skridt 
er kundekontakten, hvor Karsten Larsen ser et kæmpe virtuelt potentiale. 
Målet er at forbedre kundeservice markant og gøre det lettere for kunder-
ne at mødes med banken, hvis de ønsker at mødes virtuelt.

”I Jyske Bank vil vi fremover fokusere på at stå stærkere i forhold til ban-
kens kunder netop ved at etablere en kanal for virtuelt samarbejde, i første 
omgang med erhvervskunder, hvor bankens rådgivere kan bruge chat og 
video som alternativ til mail og telefon”, afslutter Karsten Larsen.
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VÆRKTØJER OG ANVENDELSE
2

Intranet

90%

74%

68%

82%
78%

66%

Virtuelle mødeværktøjer

Udbredelse  Velfungerende

UC-platforme



Udbredelse og anvendelse af 
virtuelle samarbejdsværktøjer
Udbredelse er kun vigtigt, hvis anvendelsen følger med. Det fleste virk-
somheder kan klare den relativt simple opgave at udbrede de nye sam-
arbejdsværktøjer, men det er langt fra alle virksomheder, der har en 
anvendelse, der matcher udbredelsen af virtuelle samarbejdsværktøjer. 
Det betyder, at alt for mange af de dyre Polycom-lokaler står tomme og 
indkøbte Unified Communications licenser forbliver ubrugte.

Virksomhederne stiller en bred vifte af mødeværktøjer til rådighed, her-
under telefonmøder og videokonferencerum, webmødeplatforme som 
Microsoft Lync, Cisco Jabber og MOVI. Med til listen er også åbne syste-
mer som Skype og FaceTime. Derfor er det generelle billede, at både 
ledere og medarbejdere faktisk i vid udstrækning har adgang til virtuelle 
samarbejds- og kommunikationsværktøjer i de 50 største virksomheder. 

De ansvarlige for virtuelt samarbejde er generelt også tilfredse med 
de virtuelle mødeværktøjer, og de opfattes som velfungerende. I det 
omfang de virtuelle mødeværktøjer bliver anvendt, så er det primært 
i forbindelse med interne møder og i mindre grad i samarbejdet med 
eksterne parter.

I det følgende bedes du samlet vurdere jeres virtuelle mødeværktøjer som helhed

VÆRKTØJER OG ANVENDELSE
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I høj grad I nogen grad



Unified Communication-platforme 
i fremdrift
Den teknologiske udvikling af platforme til Unified Communication har 
i de seneste år været genstand for store forbedringer, hvilket har med-
ført bedre brugeroplevelser. Dette kommer også til udtryk i virksomhe-
dernes vurdering af de UC-platforme, som de anvender i deres daglige 
arbejde. Størstedelen af de adspurgte virksomheder finder UC-platfor-
mene velfungerende og har planer om at implementere nye virtuelle 
samarbejdsværktøjer, som fx Cisco Jabber eller Microsoft Lync. Udbre-
delsen og anvendelsen af UC-platformene i virksomhederne er dog sta-
dig forholdsvis lavt. 

Virksomhederne har altså indkøbt de virtuelle mødeværktøjer, og de 
fungerer fint. Men ledere og medarbejdere formår langt fra at udnytte 
potentialet i værktøjerne endnu.

Offentlig kontra privat
Stort set alle private virksomheder har Microsoft Lync som UC-platform, 
mens ca. halvdelen af de offentlige har Microsoft Lync og Cisco Jabber.

I de fleste private virksomheder vurderes UC-platformene til i høj grad at 
være udbredt i virksomheden, mens de i de offentlige virksomheder ikke 
vurderes til at være nær så udbredt.

I høj grad I nogen grad

VÆRKTØJER OG ANVENDELSE
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I det følgende bedes du vurdere samtalebaserede 
- herunder Unified Communication platforme som helhed



Intranettet
Intranettet er en af de platforme til virtuelt samarbejde, der har flest 
år på bagen. Alle virksomhederne har da også et intranet, hvilket dog 
varierer i udbredelse og funktionalitet. Ca. halvdelen bruger SharePoint, 
mens de resterende virksomheder bruger Sitecore, Intranote eller egen-
udviklede systemer. 

I forhold til at understøtte virtuelt samarbejde vurderes intranettet som 
mangelfuldt. Intranettet mangler mulighed for spontanitet i kontakt og 
møder på tværs af fx funktioner eller geografi, hvilket UC-platformene 
har. Virksomhederne fravælger derfor at anvende intranettet som et 
samarbejdsunderstøttende værktøj og satser i stedet på værktøjer som 
UC-platforme, Yammer, Facebook eller Podio. Dog med UC-platformene 
som den klart foretrukne.

Offentlig kontra privat
Størstedelen af de private virksomheder har SharePoint som intranet, 
mens de offentlige virksomheder primært har SharePoint, Intranote og 
Sitecore. 

Der er ingen nævneværdig forskel i forhold til intranettets udbredelse 
og anvendelse.

VÆRKTØJER OG ANVENDELSE
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I det følgende bedes du vurdere jeres intranet og ekstranet

I høj grad I nogen grad



PRIORITEREDE SAMARBEJDSPARTNERE
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VIGTIGHEDEN AF SAMARBEJDET

REELT SAMARBEJDE

Direktionen Mellemledere

Kommunikationsafd.

HR

84%

58%

84%

66% 66%

36%

26%

44%

STØRSTE GAPS I FORHOLD TIL VIRTUELT SAMARBEJDE
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Virtuelle samarbejdsværktøjer er krævende at implementere i en orga-
nisation, fordi de ændrer forudsætningerne for, hvordan medarbejder-
ne skal udføre det daglige arbejde. Derfor kræver det også langt mere 
af IT-afdelingen, der generelt mangler kompetencer i at implemente-
re disse værktøjer på en måde, så de skaber relevans i medarbejde-
rens arbejdsdag. IT-afdelingen står ofte og mangler de beslutnings- og  
implementeringskompetencer, som Direktion, HR og Kommunikation 
besidder.  

Direktionen - vigtigste samarbejdspartner
De ansvarlige for virtuelt samarbejde betragter Direktion og mellem- 
ledere som særlig vigtige samarbejdspartnere i relation til udviklingen af 
virtuelt samarbejde. På trods af dette er det kun i hver anden virksom-
hed, at der finder et reelt samarbejde sted med Direktion og mellem- 
ledere i forbindelse med initiativer vedrørende virtuelt samarbejde. 

HR- og Kommunikationsafdelingerne betragtes af IT-afdelingerne som 
mindre vigtige samarbejdspartnere, selvom disse stabsfunktioner besid-
der åbenlyse implementeringskompetencer. Kun i hver anden virksom-
hed er der samarbejde, der kan sættes i relation til virtuelt samarbejde. 

Offentlig kontra privat
Hos de private virksomheder samarbejdes der i højere grad med Kom-
munikationsafdelingen og HR, mens de offentlige virksomheder i højere 
grad samarbejder med eksterne samarbejdspartnere og konsulenter.

Grad af samarbejde Vigtigt

I relation til virtuelt samarbejde, hvor vigtige er nedenstående 
samarbejdspartnere for IT-afdelingen, og i hvor høj grad samarbejder 
IT-afdelingen med de givne samarbejdspartnere?



PRIORITEREDE SAMARBEJDSPARTNERE

VS14 · VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014   |   SIDE 26

3

I relation til virtuelt samarbejde, hvor vigtige er nedenstående samarbejdspartnere for IT-afdelingen, og i hvor høj grad samarbejder 
IT-afdelingen med de givne samarbejdspartnere?

Private virksomheder Offentlige virksomheder

Grad af samarbejde Vigtigt



IMPLEMENTERING
4

Kun 1 ud af 3 mener, at virksomheden 
prioriterer uddannelse af medarbejdernes 

virtuelle kompetencer 

80% mener, at medarbejderne er 
positive i forhold til at samarbejde 
virtuelt med kollegaer og kunder



Teknologien er klar – de fleste steder
Virksomhedernes netværk og tekniske infrastruktur er ifølge de ansvar-
lige for virtuelt samarbejde modnet de seneste år. Teknologien er klar 
til, at virksomhederne kan udnytte potentialet ved en større udbredelse 
af virtuelt samarbejde. På trods af dette er det tankevækkende, at 15 af 
de 50 største virksomheder vurderer, at den basale IT-infrastruktur ikke 
er tilstrækkelig. Virtuelt samarbejde er kun relevant for brugerne, hvis 
teknologien sikrer en høj og stabil kvalitet i eksempelvis lyd og billede.

Medarbejderne er klar
Langt de fleste ansvarlige for virtuelt samarbejde mener, at medarbej-
derne i virksomhederne: 
• Er åbne over for nye IT-tiltag 
• Er positive indstillet ift. at samarbejde virtuelt
• Er åbne over for uddannelse i forbindelse med virtuelt samarbejde 

Det er derfor et paradoks, at:
• Halvdelen af de adspurgte virksomheder ikke har det nødvendige  
 udstyr til at samarbejde virtuelt, fx at der mangler helt basale ting  
 som kamera og headset
• Kun 18 af 50 adspurgte virksomheder mener, at medarbejderne har  
 de tekniske kompetencer til at samarbejde virtuelt
• Kun 16 af virksomhederne prioriterer uddannelse af medarbejderne

Skal virksomhederne indfri det fulde potentiale ved virtuelt samarbejde, 
er det nødvendigt med investeringer i uddannelse af medarbejdere, og 
at det nødvendige udstyr følger med i implementeringsbudgettet. 

Offentlig kontra privat
Der er ingen nævneværdige forskelle mellem offentlige og private virk-
somheder i forhold til implementering.

IMPLEMENTERING
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Meget enig Enig

Følgende udsagn omhandler medarbejdernes tilgang til virtuelt samarbejde. 
Hvor enig er du med de enkelte udsagn?



Hvordan kommer vi i mål?
Der er et stort forbedringspotentiale i virksomhedernes manglende  
prioritering af uddannelse. 

Det er særligt i forbindelse med implementeringen af værktøjer til  
understøttelse af virtuelt samarbejde, at der findes muligheder fx i  
tværgående indsatser, hvor IT-afdelingen samarbejder med HR og  
Kommunikation.

Undersøgelsen viser, at Direktion og IT er bevidste om mulighederne ved 
virtuelt samarbejde. Den relativt lave anvendelse af virtuelt samarbejde, 
trods stor udbredelse af teknologi, viser, at forretningen – mellemleder-
ne – mangler at komme med om bord, hvis virksomhedernes virtuelle 
samarbejdspotentialer skal aktiveres fuldt ud. Idet virtuelt samarbej-
de til syvende og sidst handler om effektivisering af medarbejderens  
arbejdsprocesser, er det klart, at dette aldrig kan ske fuldt ud uden  
mellemledernes involvering.

Det er afgørende for en god implementering af virtuelt samarbejde:
1) At virksomheden har infrastruktur og værktøjer til at understøtte  
 virtuelt samarbejde. 
2) At virksomheden identificerer de forretningsprocesser, som har et  
 virtuelt potentiale.
3) At ledelsen og medarbejderne kan se meningen med at samarbejde  
 og kommunikere virtuelt.
4) At medarbejderne uddannes til at udnytte virtuelle samarbejds- 
 værktøjer i praksis.
5) At medarbejdere og ledelse sammen opbygger kompetencen til at  
 videreudvikle og udbrede virksomhedens praksis inden for virtuelt  
 samarbejde.

IMPLEMENTERING
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I foråret 2013 blev samarbejdsværktøjet Cisco Jabber indført i Region  
Sjælland med målet om at skabe bedre samarbejde. Sammen med  
regionens eksisterende pallette af kommunikationsmedier understøtter 
Cisco Jabber Region Sjællands visioner og strategiske mål om at skabe et 
mere sammenhængende virke på tværs af regionen. 

”Vi har vi valgt at implementere Jabber på vidt forskellige måder i Regions-
huset og ude på hospitalerne. Regionshuset fulgte den mere traditionelle 
model, hvor vi tog afdeling for afdeling, mens vi på hospitalerne lægger os 
utrolig tæt på de enkelte forretningsprocesser, der har virtuelt potentiale.” 
siger Claus Høgenhaug, IT-supportchef i Region Sjælland.

I Regionshuset blev Cisco Jabber udrullet relativt hurtigt. Her drejede det 
sig om at klæde ledere og medarbejdere på og tilbyde støtte i form af 
uddannelse, e-learning og skabe forståelse for initiativet og derigennem 
skabe motivation for at være frontløbere i brugen af Jabber. På hospita-
lerne var situationen lidt anderledes. Her var det vigtigt at følge de enkel-
te standardiserede arbejdsprocesser tæt og identificere processer, hvor 
virtuelt samarbejde gav mening i form af sparet tid og/eller øget kvalitet. 

Virtuelt samarbejde – dér hvor det giver mening

Virtuelt samarbejde i Region Sjælland

INTERVIEW: REGION SJÆLLAND



En af de første processer, som Region Sjælland identificerede, var hospi-
talsmedarbejdernes daglige visitationsmøder, hvor de brugte meget tid på 
at mødes fysisk.

Ledende oversygeplejerske Lis Nøddeskou på Medicinsk afdeling, Køge 
Sygehus, var blandt de første brugere af Cisco Jabber på Køge Sygehus. I 
foråret 2014 blev et af afdelingens daglige visitationsmøder gjort virtuel. 
”En af baggrundene for at gøre vores visitionsmøder virtuelle var, at vi 
hver dag brugte 15-20 minutter pr. deltager på at mødes fysisk. Nu klarer 
vi det på under 5 minutter – og kvaliteten af mødet er den samme.”

De gode erfaringer fra det første virtuelle visitationsmøde gjorde, at hospi-
talet har indført et ekstra møde om aftenen. 
”Fordi vi kan mødes så effektivt virtuelt, giver det os mulighed for også at 
holde et aftenmøde, hvor vi orienterer hinanden og finder ud af, om der er 
brug for hjælp på tværs af afdelinger. Det giver os mulighed for effektivt at 
koordinere samarbejdet på tværs af afdelinger.”

Personalets virtuelle samarbejde kommer også patienterne til gode,  
mener Lis Nøddeskou og forklarer:
”Nu kan vi på en hurtigere måde få et overblik over, hvem der har senge-
plads, og hvem der har ressourcer og dermed skåne en afdeling, hvor der 
er travlt. Det betyder, at patienten kommer derhen, hvor der er mest mulig 
tid og flest ressourcer, og på den måde får vi mere kvalitet i vores arbejde.”

Identifikation af processer, der med fordel kan virtualiseres, stopper i  
Region Sjælland ikke ved visitationsmøderne. I regionen er man allerede i 
gang med at identificere yderligere processer, som kan gøre hospitalerne 
mere effektive. 

”Vi kigger fx på, hvor hospitalerne har knappe ressourcer. Et godt eksem-
pel er sårsygeplejersken, som har ansvar for to sygehuse. Her er Jabbers 
video- og skærmdelingsfunktion central, da sårsygeplejersken i mange til-
fælde kan diagnosticere sår på afstand og dermed forkorte ventetiden for 
behandling”, afslutter Claus Høgenhaug.
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MÅL OG EVALUERING
5

Færre end halvdelen måler 
på udbyttet af virtuelt samarbejde 



Hvis virksomhederne skal indfri det fulde potentiale for virtuelt samar-
bejde, er det nødvendigt, at de implementerer systematiske evaluerings- 
og målingsprogrammer, der kan dokumentere de effektivitetsgevinster, 
som virtuelt samarbejde har. 

Dette er et område, som de fleste virksomheder finder svært, og kun 19 
af de adspurgte virksomheder måler på udbyttet af det virtuelle samar-
bejde. Virksomhederne har brug for konkrete fakta, som alle (medarbej-
derne, mellemlederne, direktionen og IT-afdelingen) kan måle forbed-
ringen på baggrund af. Det vil på sigt øge effektiviteten af det virtuelle 
samarbejde og sikre, at virksomhederne undgår fejltagelser og fejlinve-
steringer i fremtiden.

De målinger, der bliver lavet i de 50 største virksomheder, er typisk må-
linger på besparelser af rejseomkostninger og antallet af virtuelle møder. 
Flere af de virksomheder, der måler, laver businesscases, der fungerer 
som rettesnor for, om implementering af virtuelt samarbejde kan betale 
sig i et forretningsområde. 

Offentligt kontra privat
Der er ingen nævneværdig forskel mellem offentlige og private virksom-
heder i forhold til måling og evaluering af virtuelt samarbejde.

MÅL OG EVALUERING
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Ja

Nej

Kan ikke svare

Måler I på udbyttet af virtuelt samarbejde?



UDFORDRINGER
6

Kun dele af 
virksomhederne 
arbejder virtuelt Praktiske udfordringer Gode brugeroplevelser

De største barrierer



Implementeringen sker for sporadisk 
Den største udfordring for implementeringen er, at virtuelt samarbejde 
sker meget sporadisk og overfladisk i virksomheden. Det er altså kun i 
dele af virksomheden, hvor medarbejderne tager virtuelt samarbejde til 
sig. Det kan der være flere forklaringer på. Så længe implementerings-
strategien er at gøre teknologien tilgængelig i virksomheden, vil imple-
menteringen af virtuelt samarbejde være betonet af ildsjæle, der præ-
ger de lokale omgivelser, som ildsjælene bevæger sig i. Desuden kan det 
handle om, at potentialet er markant større i visse dele af virksomheden 
end i andre. 

Udstyr og storrumskontorer
Som et forholdsvis nyt område er det virtuelle samarbejde genstand for 
praktiske udfordringer i forhold til rammerne for, at medarbejderne kan 
samarbejde virtuelt. Halvdelen af virksomhederne oplever udfordringer 
med, at medarbejderne ikke har det relevante udstyr til at samarbejde 
virtuelt (fx egnet headset, kamera o.l.). Og næsten hver anden virksom-
hed oplever, at de fysiske rammer (fx storrumskontor) ikke egner sig til 
virtuelt samarbejde. 

Sparet transporttid eller tab af kørselstilskud
Det er ifølge respondenterne særlig vigtigt, at den enkelte medarbejder  
oplever en mærkbar forbedring ved at samarbejde virtuelt. Tid er en faktor, som 
både kan gavne medarbejderne og virksomheden, men det er nødvendigt at  
undersøge, hvilke faktorer, der medfører gode brugeroplevelser og samtidig 
være åben over for, at ikke alle oplever disse ting ens. Måske vil nogle opleve 
sparet transporttid som positivt, mens andre vil opleve det som tab af kørsels- 
tilskud og frihed. 

Offentligt kontra privat
Det er især de private virksomheder, som mener, at netværk og den tekniske 
infrastruktur ikke er tilstrækkelig til virtuelt samarbejde.

UDFORDRINGER
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I hvor høj grad har I oplevet følgende udfordringer i forbindelse  
med indførelsen af virtuelle samarbejdsværktøjer?

I høj grad I nogen grad



UDFORDRINGER
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Private virksomheder Offentlige virksomheder

I hvor høj grad har I oplevet følgende udfordringer i forbindelse med indførelsen af virtuelle samarbejdsværktøjer?

I høj grad I nogen grad



PRIORITERING OG FREMTID
7

Hvis de ansvarlige for virtuelt samarbejde fik tilført flere ressourcer, vil de bruge dem på følgende aktiviteter

Fokus på udbredelse og uddannelse er klart i fokus og viser med stor tydelighed, 
at det er på tide at få brugernes kompetencer på niveau med værktøjernes potentialer

Intern markedsføring af det virtuelle samarbejde

Mere uddannelse

Opdatering af teknikken

Flere støtteværktøjer

Udbredelse af licenser
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Stor tro på virtuelt samarbejde
De fleste respondenter mener, at virtuelt samarbejde kan udgøre en stor 
konkurrencemæssig fordel for virksomheden. Derfor er der incitament til 
at igangsætte initiativer med fokus på mere virtuelt samarbejde. Der in-
vesteres da også kraftigt i nye virtuelle samarbejdsværktøjer, og de fleste 
virksomheder er i gang med, eller har planer om, at implementere nye 
virtuelle samarbejdsværktøjer eller opdatere eksisterende i fremtiden. 

Når det er sagt, så vil størstedelen af virksomhederne først og fremmest 
bruge ressourcer på intern markedsføring og uddannelse af de eksiste-
rende værktøjer over for virksomhedens ledere og medarbejdere.

Der er med andre ord tydelige tendenser i retning af at sikre, at ledere 
og medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at kunne udnytte 
de eksisterende værktøjer til virtuelt samarbejde og kommunikation. Ind-
satser som materialer, instruktioner, e-learning, uddannelse og kurser, 
support o.l. vil komme meget mere i fokus, når de ansvarlige for virtuelt 
samarbejde skal vælge indsatser. 

Offentlig kontra privat
Lidt flere offentlige virksomheder er i gang med eller har planer om  
at implementere nye virtuelle samarbejdsværktøjer i 2014 end private. 
Derimod mener flere private virksomheder naturligt nok, at virtuelt  
samarbejde kan udgøre en konkurrencefordel.

Mere

Det samme

Mindre

Kan ikke svare

Kommer jeres virksomhed, fremadrettet,  
til at investere mere eller mindre i virtuelt 
samarbejde, end I har gjort hidtil?
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TDC Erhverv er leverandør af professionelle telefoniløsninger til erhvervs-
kunder. TDC’s erhvervskunder ønsker selv at kunne detailstyre deres tele-
foniløsning. Denne form for selvbetjening af avancerede telefonisystemer 
er en stor udfordring for kunderne, men også for TDC’s kundeservice, da 
kunderne er krævende og ønsker hurtig og effektiv problemløsning, når de 
skal have hjælp til deres selvbetjening.
 
Mange avancerede spørgsmål fra kunderne gav lange svartider og dermed 
lav kundetilfredshed. Samtidig blev kundeservicedelen mere og mere om-
kostningskrævende. Det var tid til at tænke nyt.

Karin Munch Sørensen, Senior projektleder i TDC Erhverv fortæller: ”Vi har 
en relativ kompleks løsning til kunderne, der indeholder mange forskellige 
funktionaliteter, og det giver altså nogle udfordringer. Kunderne har behov 
for ekstra hjælp, så de lærer at anvende de mange funktioner.”

TDC Erhverv søsatte derfor et projekt med fokus på at optimere kunde- 
oplevelsen gennem virtuel uddannelse af kunden. ”Vi havde et ønske  
om at forbedre kundernes oplevelse med TDC’s telefonisystem, Scale,  
ved at optimere dialogen mellem den enkelte kunde og vores specialister” 
siger Karin Munch Sørensen.

Lav kundetilfredshed førte til virtualisering af kundeservice

Virtuel kundeservice

INTERVIEW: TDC



Den virtuelle løsning består af muligheden for at dele skærmbilleder un-
der en samtale. Dialogen mellem kunde og specialist styrkes, fordi kunden 
gennem skærmdeling både ser og lærer, hvordan de betjener TDC Scale 
løsningen optimalt. ”Denne form for virtuel undervisning giver os mulig-
hed for at tage kunden i hånden og starte undervisningen der, hvor kun-
den rent videnmæssigt er. Muligheden for både stemme og billede på én  
gang er værdifuld for os,  fordi vi dermed undgår gentagne efterfølgende 
opkald fra kunden, og fordi kundeoplevelsen bliver mange gange bedre” 
fortæller Karin Munch Sørensen. 

TDC Erhvervs virtuelle servicering af deres kunder har været en kæmpe 
succes. Kunderne har taget rigtig godt imod den virtuelle undervisning, 
som helt konkret har reduceret antallet af henvendelser til kundeservice. 
Også TDC Scales anbefalingsscore viser positive resultater – her svarer 
flertallet ja til, at den virtuelle undervisning har medført en øget anbefa-
lingsvillighed. 

Succesen med den virtuelle undervisning har været en øjenåbner for TDC 
Erhverv. ”Vi ser et stort potentiale i det virtuelle samarbejde med kunderne 
– også i de komplekse forretningsområder, når vi taler om kommunikation 
ud mod kunderne” siger Karin Munch Sørensen. 

TDC Erhverv er allerede godt i gang med overvejelserne om, hvor og hvor-
dan de gennem virtuelt samarbejde ellers kan skabe merværdi i forretnin-
gen. ”Vi har overvejet, om vi skal begynde at udbyde webinarer til vores 
kunder, eksempelvis i forbindelse med præsentation af nye features til vo-
res produkter, men også andre dele af virksomheden kan få glæde af det 
virtuelle samarbejde – det kan eksempelvis have stor værdi for både os og 
kunden at kommunikere virtuelt omkring forklaring af komplekse regnin-
ger” afslutter Karin Munch Sørensen. 
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DELTAGERLISTE

Følgende virksomheder har deltaget i denne undersøgelse: 

Arla Foods

Bestseller

Chr. Hansen Holding

Coloplast

Coop Danmark

COWI

Dansk Supermarked

Danske Bank

DLG

DR

Esbjerg Kommune

Falck Danmark

FLSmidth & Co.

Forsvarskommandoen

GN Resound

Grundfos

Herning Kommune

Horsens Kommune

Jysk Sengetøjslager

Jyske Bank

Kolding Kommune

Københavns Kommune

Københavns Universitet

LEGO

Nordea

Novo Nordisk

Novozymes

Næstved Kommune

Odense Kommune

Post Danmark

PwC

Randers Kommune

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Region Syddanmark

Rigspolitiet

Roskilde Kommune

Silkeborg Kommune

Skat

Slagelse Kommune

TDC

Telenor Group

Vejle Kommune

VELUX

William Demant Holding

Aalborg Kommune

Århus Kommune

Århus Universitet
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