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Arbejde sammen hver for
sig: En global analyse af
mobilitet & �ernarbejde.

Vi gennemførte fornyligt en global analyse for 
at finde ud af, hvordan folk på farten samarbejder 
med andre. Det kom der en del interessante 
resultater ud af. Det står klart, at folk er mere 
afhængige af mobile teknologier end nogensinde
før, og er trygge ved at bruge dem. Men de har
fortsat og ofte behov for IT's hjælp, og har 
bekymringer for så vidt angår kommunikationen
til kollegaer og chefer, når de �ernarbejder.  

For at lære mere om mobilt samarbejde i organisationer,
besøg ergotel.dk/viden-behov/mobilt-samarbejde/ 

  

MOBILITETS-FORBINDELSER

TECH SUPPORT     

MOBILITETS-VÆRKTØJER

Mobilitet har
en bagside. 

Konstant 
kommunikation
er reglen.

siger, at den næststørste
udfordring er baggrundsstøj
ved telefonsamtaler2

24%

72%

1 Plantronics Persona Research, 2013.
2 Plantronics Mobile Collaboration Global Survey, 2016.
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37%
siger, at den manglende mulighed for
at skabe relationer til kollegaer er en af
de væsentligste karriereudfordringer2

30%
føler, at de manglende spontane
samarbejdsmuligheder er en deres
største karriereudfordringer2

25%
er bekymrede for deres manglende
synlighed hos ledelsen2

er afhængige af messaging
apps (f.eks. IM, SMS, Slack, 
Skype, WhatsApp, WeChat)2siger, at de jævnligt bruger

samarbejds-apps som Jabber,
Skype for Business, Webex2

90%

Møder finder sted 
hvor som helst, 
når som helst.

KARRIERE-UDFORDRINGER

Er jeres hold 
udstyret rigtigt
til mobilitet?

De kan sagtens tænkes, 
at man har den seneste 
laptop, smartphone 
eller tablet, men man 
gør klogt i at sikre sig 
de rigtige værktøjer og 
tilbehør, herunder 
headset. 

VÆRKTØJER
Har I ofte behov
for det?
Ægte samarbejde opnås 
med ægte kommunikation. 
Har man mobile 
medarbejdere, er det 
vigtigt at have vedvarende 
kontakt med dem.   

SUPPORT

Vi spurgte mobile medarbejdere om 
at rangordne vigtigheden af deres 
kritiske kommunikations-værktøjer. 

siger, at deres laptop-PC
er det vigtigste værktøj2

siger, at deres smartphone
er det næstmest kritiske værktøj2

siger, at deres tablet er det
tredie-mest kritiske værktøj2

siger, at deres
headset er det
�erde-mest
kritiske værktøj2

af alle adspurgte ansatte
i virksomheder mener,
at mobilitet er en væsentlig
del af deres arbejdsstil.1

siger, at den tredie-største
udfordring er distraktion2

19%

?

Har I indført tekno-
logi til samarbejde? 
Medarbejdere har behov for 
kunne samarbejde, når de 
�ernarbejder. Ved at give 
dem en fælles kommunika-
tionsplatform, bliver de 
produktive og engagerede.  

APPS
Er mobil adgang til 
data den samme 
som adgang fra 
virksomheden? 

Hvis ikke, så overvej at 
tilbyde real-time adgang til 
systemerne for �ernarbej-
derne, så som VPNs eller 
systemer i skyen, f.eks. 
BaseCamp, Dropbox, 
Google Docs. Fuld adgang 
betyder større produktivitet. 

FORBINDELSER

Her er nogle kritiske spørgsmål at stille sig selv, når man skal
udarbejde en strategi for mobilt samarbejde i virksomheden: 

siger, at den største udfordring 
ved �ernarbejde er ustabile
netværksforbindelser2

51%
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49%

kontakter IT for at få
hjælp en gang om ugen,
24% af dem gør
det dagligt2

50%

foretrækker en egentlig
samtale med IT, når de
skal have løst et problem2 

kontakter IT en gang
om måneden2 

29%

foretrækker IM/Chat
med IT2

foretrækker at sende
en email til IT2

32%34%50%

Distributør for Danmark, 
Grønland, Færøerne:

https://www.ergotel.dk/viden-behov/mobilt-samarbejde/

