Mange virksomheder og organisationer
er i de seneste uger blevet kastet ud i den
nye virtuelle virkelighed. En virkelighed, som er
kommet for at blive. Foto: NetDesign

Corona bliver en gamechanger i virksomhederne
Coronakrisen har sat turbo på det virtuelle samarbejde i alle
organisationer. Det, der før var en mulighed, er pludselig
blevet en nødvendighed, og de nye fleksible arbejdsformer er
kommet for at blive, mener direktør i NetDesign, Marianne
Horstmann.
Jakob Rohde-Brøndum
Med Coronakrisen og nedlukningen af samfundet forsvandt den virkelighed, vi kendte.
Vores arbejdsliv blev fra den ene dag til den
anden nærmest vendt på hovedet, og mange steder måtte man agere lynhurtigt for
at sikre, at man havde de værktøjer, som
gjorde, at alle medarbejdere, ledere og studerende fortsat kunne passe arbejdet eller
studiet hjemmefra.
Mange virksomheder og organisationer
har allerede gjort sig værdifulde erfaringer,
som vil få stor betydning for deres arbejde
og samarbejdsmuligheder fremover. Teknologien, som gør det muligt at holde videomøder og samarbejde virtuelt, har vist sit
værd, og udviklingen er på få uger nærmest
blevet skubbet 10 år frem i tiden.
”Før havde mange den opfattelse, at det nu
engang var bedst, når man sad sammen,
og videomøder blev kun brugt, når alt andet
var for besværligt, men i de seneste uger
har mange fået øjnene op for, at det virtuelle samarbejde også giver nogle fordele
omkring f.eks. effektivitet og fleksibilitet, og
så har mange pludselig opdaget, hvor nemt
det er. Barriererne er simpelthen forsvundet, så jeg tror, at Corona-krisen bliver en
gamechanger i den måde, vi arbejder sammen på”, siger direktør i NetDesign, Marianne Horstmann og peger på, at videomøder
også har andre fordele for både familien og
klimaet.

”Når man først har lært den disciplin, det
kræver at holde gode og effektive videomøder - og kan bruge teknologien og de digitale
samarbejdsværktøjer uden problemer, kan
en række fysiske møder sagtens erstattes
af virtuelle møder i fremtiden. Det vil gøre
medarbejderne mere effektive, fordi de sparer tid i transport både i arbejdstiden og i fritiden, og det vil give dem en bedre work-life
balance. Samtidig vil det reducere rejseomkostningerne og reducere CO2-udledningen
– det er godt for miljøet og CO2-regnskabet.

Rådgivning sikrer den bedste løsning
NetDesign er en del af TDC Erhverv og Nuuday/TDC Group. Virksomheden er en Trusted
Advisor, når det kommer til kritisk infrastruktur og løsninger inden for Collaboration, CyberSecurity, Digital Infrastructure og Customer Engagement. Ud over at være en stærk
samarbejdspartner for de største danske virksomheder, hjælper NetDesign en lang række
offentlige organisationer inden for staten, regionerne og kommunerne, institutioner som
sundheds- og sygehussektoren, beredskabet,
forsvaret, politiet samt videregående uddannelsesinstitutioner med at designe digitale
løsninger og finde konkrete løsninger på komplekse problemstillinger.
”Læringskurven omkring det virtuelle samarbejde har været stejl på de fleste arbejdspladser, men hvis man vil sikre, at man også
kommer videre med den digitale transforma-
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tion efter Coronakrisen, så er professionel
rådgivning helt essentiel for de fleste organisationer”, understreger Marianne Horstmann
og suppleres af NetDesigns salgsdirektør
Eske Bjerg.
”Mange digitale løsninger ser ens ud på
papiret, men forskellige virksomheder har
brug for forskellige løsninger, og det er svært
for de fleste selv at vurdere den bedste løsning. Og som professionel rådgiver kan vi bl.a.
vurdere alle nuancerne og tilbyde en pakketeret service, som både sikrer rådgivning, strategi, implementering samt løbende forbedringer”, tilføjer Eske Bjerg.
Fleksibilitet kræver klare aftaler
Rundt omkring på arbejdspladserne har
Coronakrisen ændret de rammer, som hidtil
har defineret, hvordan medarbejderne traditionelt har udført deres job. Microsoft Teams
og Cisco Webex, som bl.a. tilbyder kommunikations- og samarbejdsplatforme, der kombinerer arbejdspladschat, videomøder, fillagring og integration med applikationer samt
web- og videokonferencer, har for alvor åbnet
op for et helt nyt arbejdsmiljø og en ny dynamik i samarbejdet mellem kolleger og ledere,
som stiller nye krav til vores tilpasnings- og
omstillingsevne.
”Vi skal nok lære at leve med, at vi i princippet kan arbejde hele tiden i fremtiden. Jeg
tror ikke, at det nytter at kæmpe imod udviklingen, så det gælder om at lave nogle klare
aftaler på arbejdspladserne og i familierne”,
siger Marianne Horstmann og tilføjer, at fleksibiliteten skal gå begge veje.
”Vi kommer nok ikke til at have faste
hjemmearbejdsdage, men de virtuelle værktøjer åbner op for en stor grad af fleksibilitet,
hvor det mere bliver omstændighederne, der
bestemmer, hvornår man lige er på hjemmefra. Det kræver tillidsbaseret ledelse, hvor

lederne skal møde medarbejderne med en
endnu større tillid, og at medarbejderne skal
bevise, at de kan leve op til denne tillid, som
den øgede fleksibilitet og frihed har medført”.
Ny generation forventer tillid
og fleksibilitet
Den form for disruption, som Coronakrisen
har sparket i gang, stiller krav til, at virksomhederne skal lære at bruge nye værktøjer
og lære at arbejde remote med kolleger og
betjene borgere og studerende på afstand
i et nyt virtuelt miljø, som ikke alle har lige
stor erfaring med. Ledere og medarbejdere bliver mange steder presset ud af deres
comfortzone, så de må tænke ud af boksen,
bryde med gamle normer og tilegne sig nye
adfærdsmønstre.
Ikke alle er kommet lige langt med den digitale transformation, og det er derfor heller
ikke alle steder, at man har været fuldstændig parat til at face den nye virtuelle virkelighed, som lige pludselig blev en realitet mere
eller mindre over night. Nogle er blevet taget
med bukserne nede – og det er vigtigt hurtigt
at få dem med, mener Eske Bjerg.
”Unge i den nye millennium-generation
stiller en række nye krav til deres arbejdsgivere. De har længe været vant til at bruge de
seneste teknologier både privat og på universitetet, så de forventer, at de nyeste digitale
samarbejdsløsninger også er implementeret
i virksomhederne og på arbejdspladsen”, siger Eske Bjerg.
Køb noget ordentligt udstyr
De fleste kender nok til at stå i en situation,
hvor man er presset til at lære nye teknologier
og nye arbejdsrutiner. Det kan skabe usikkerhed, fordi situationen kan virke uoverskuelig
og angstprovokerende. Det kan føre til stress

og frustrationer for mange – især hvis man
ikke føler, at man får den rigtige hardware,
hjælp og vejledning af sin arbejdsplads.
Arbejdspladsen og lederne har derfor et
stort ansvar. De skal sørge for, at de digitale
løsninger, de vælger at investere i og implementere, virker og kan kapere situationer
som f.eks. en Coronakrise. Teknologien skal
kunne modstå det pres, det lægger på systemerne og sikkerheden. Og har man ikke de
rigtige løsninger, skal man sørge for at få løsningerne justeret og tilpasset.
”For at fremtidens virtuelle værktøjer skal
fungere optimalt, kræver det, at virksomhederne og offentlige institutioner investerer i
det. Både kulturelt og teknisk. De skal simpelthen købe noget ordentligt professionelt
udstyr, og så må organisationen også opstille
spilleregler og oparbejde en god disciplin omkring de virtuelle værktøjer, så alle arbejder

indenfor de samme rammer”, påpeger Eske
Bjerg.
Derudover har arbejdspladsen og lederne
også et stort ansvar for, at alle medarbejdere
får den rigtige vejledning i at bruge de digitale kommunikations- og samarbejdsværktøjer, samt at de ved, hvordan de følger de
sikkerhedsregler, der gælder – også selvom
de arbejder fra andre lokationer.
”Det er et puslespil med mange brikker,
som skal lægges, og det kræver overblik og
god rådgivning af ens it-samarbejdspartner,
for at sikre at alle brikkerne er der, passer
sammen og kan fylde alle hullerne ud”, siger
Eske Bjerg.
Frihed påvirker ikke effektiviteten
Mange steder har man også gjort sig den erfaring, at de bedste medarbejdere ikke nødvendigvis er dem, der møder op på kontoret

i et fast tidsrum fem dage om ugen. Det betyder, at man fremover kan begynde at udvide medarbejderstaben med medarbejdere,
som bor længere væk fra hovedkontoret,
fordi det begynder at gå op for lederne, at det
er vigtigere at have de rigtige medarbejdere,
frem for at gå så meget op i, hvor ofte og hvor
mange timer de er fysisk til stede på kontoret. Det betyder, at lederne kan rekruttere
meget bredere og få fat i en større mængde
af nye talenter.
”Erfaringer viser allerede, at den nye millennium-generation faktisk er meget hårdtarbejdende, hvis de arbejder med noget,
de tror på og brænder for, så jeg tror ikke,
at virksomhederne behøver at være nervøse
for, om den øgede frihed påvirker effektiviteten, for det gør den ikke, når medarbejderne
er engagerede i det, de beskæftiger sig med,
understreger Eske Bjerg.
Ifølge Marianne Horstmann vil hovedkontoret stadig have en vigtig funktion at spille
som samlingspunkt for både ledelsen og
medarbejderne, og det er her, man vil finde
de synlige beviser på virksomhedens dna,
men i fremtiden vil vi i højere grad end i dag
komme til at se, at medarbejderne, i de funktioner hvor det giver mening, sagtens kan
bære virksomhedens særlige dna og kultur
videre, selvom de er mere mobile og arbejder
fra mange forskellige lokationer.
”Det betyder, at vores traditionelle syn
på at arbejdet er noget, vi udfører fra en bestemt lokation i et bestemt tidsrum, vil blive
mere løst defineret i fremtiden”, siger Marianne Horstmann.
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