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FOR VELLYKKET 
DISTANCEARBEJDE



MODERNE ARBEJDSMETODER
Distancearbejde – også kaldet eksternt arbejde  
– bliver stadig mere almindeligt. I Norden er vi blandt  
de førende lande i EU, hvad angår distancearbejde.  
Mindst en tredjedel af medarbejderne i Norden arbejder 
sommetider eksternt, enten hjemmefra eller et andet 
sted1. Mange brancher er fleksible, og moderne  
arbejdsforhold med mulighed for distancearbejde er 
ofte forudsætningen for at tiltrække de rette kompe-
tencer og derved opnå vækst i virksomheden. 

Der er altså meget at vinde ved at lade sine med- 
arbejdere arbejde eksternt, men der er også en række 
udfordringer, virksomhederne skal håndtere. Vellykket 
distancearbejde kræver teknologi, processer og  
strategi. I denne guide beskriver vi de fem vigtigste  
forudsætninger for vellykket distancearbejde  
i virksomheden. 

TRE TYPER AF  
DISTANCEARBEJDE
•  Uregelmæssigt distancearbejde. 

Lejlighedsvist arbejde uden for kontoret. 
•  Regelmæssigt distancearbejde.  

Dagligt arbejde hjemmefra, lejlighedsvis  
tilstedeværelse på kontoret. 

•  Kun distancearbejde.  
Arbejde fra f.eks. fra udlandet2.

I denne guide fokuserer vi på den første kategori.

I løbet af de sidste ti år er der blevet lavet adskillige 
undersøgelser om distancearbejde. Remote.co, der 
samler forskellige typer information og ressourcer 
vedrørende distancearbejde, har udarbejdet en op-
summering af fordelene3.

•  Øget produktivitet. 86 procent af medarbejderne 
foretrækker at arbejde alene for at maksimere 
deres produktivitet4. Derudover oplyser to tredje- 
dele af lederne, at de ansatte, der arbejder  
eksternt, øger deres samlede produktivitet. 

•  Reduceret stress. 82 procent af de medarbejdere, 
der arbejde eksternt, udviser et lavere stress- 
niveau. 

•  Større medarbejderengagement. Det har vist sig,  
at medarbejdere, der arbejder eksternt, ofte er 
mere engagerede i kolleger og ledere end dem,  
der altid arbejder på kontoret.

•  Opfylder krav fra unge medarbejdere. Mange 
undersøgelser tyder på, at nutidens unge forventer 
mere fleksible arbejdsvilkår. I Millennials-genera- 
tionen mener 68 procent, at muligheden for at  
arbejde eksternt vil øge deres interesse for en  
arbejdsgiver betydeligt.

•  Positiv klimapåvirkning. Pendling til og fra arbejde i 
bil har en stor, negativ miljøpåvirkning i hele verden. 
Mindre pendling reducerer forureningen.

•  Bredere rekrutteringsgrundlag. Der findes et 
stigende antal af såkaldte digitale nomader, dvs. 
personer, der udnytter de digitale muligheder for at 
arbejde fra et vilkårligt sted. Måske er det i denne 
gruppe, du kan finde specialister med den rigtige 
ekspertise?

•  Muligheder for udvidede netværk. Enhver, der på et 
tidspunkt arbejder i et co-working-område - et delt 
kontorlokale for personer fra forskellige virksom-
heder - kan etablere kontakter med folk fra andre 
virksomheder. Samarbejde i nye typer netværk 
fremhæves undertiden som grundlaget for nutidens 
- og frem for alt fremtidens - forretningsmodeller5.

Hvorfor arbejde eksternt?

1 Kilde: https://www.prevent.se/arbetsliv/ovrigt/2017/flest-distansarbetare-i-norden/
2 For eksempel digitale nomader i Sverige: https://svenskanomader.se/ 
3 Statistikken fra Remote.co kommer fra forskellige kilder, se https://remote.co/10-stats-about-remote-work/ for yderligere oplysninger.
4 Læs mere om digitale nomader på svensk: https://svenskanomader.se/vad-ar-en-digital-nomad/ bakgrund og på engelsk: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_nomad .
5 Læs mere om samarbejde i nye netværk: https://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2018/Februari/ekosystem-skapar-kundvarde-genom-samverkan 



FEM FORUDSÆTNINGER  
FOR VELLYKKET DISTANCEARBEJDE 

Det er påvist, at der findes flere fordele ved at til-
byde medarbejderne mulighed for distancearbejde. 
Men naturligvis er der også udfordringer. En af de 
grundlæggende udfordringer er opfattelsen af, hvad 
”arbejde” er. I stedet for at sidestille arbejdet med 
”at være på arbejdspladsen”, skal man fokusere på 
det, der skal opnås - af organisationen og af indivi-
det. 

Virksomheden skal klart definere, hvad den skal 
opnå, og hvordan medarbejderen skal bidrage til 
dette. Det er nødvendigt at definere medarbejderens 
rolle og at dokumentere den, samt at lederen og 
medarbejderen regelmæssigt følger op på dette.

Hvis organisationen begynder at belønne resultater i 
stedet for tid, lægger man grundstenen for fleksibelt 
arbejde, som igen bliver et stadig vigtigere grundlag 
for at tiltrække kvalificerede medarbejdere. En sådan 
ændring vil gøre det muligt for virksomheden at 
tiltrække og fastholde personer med stort medarbej-
derengagement.

Professor Nicholas Bloom fra Stanford University 
hævder, at virksomheder, der ikke har en fleksibel 
holdning til distancearbejde, bør overveje at få det 
– med det samme. Han siger, at synspunktet om, at 
arbejde skal udføres på et bestemt sted, er et levn 
fra industrisamfundet. I vidensamfundet kræves der 
en anden tilgang.

”Grundlæggende er alle arbejdsgivere sikkert enige 
om, at en person ansættes for at bidrage med noget, 
ikke for at sidde på et bestemt sted i en bestemt 
periode. Dermed er det naturligt, at med- 
arbejderne kan arbejde fra forskellige steder”,  
siger Mille Beckman, Business Concept Manager  
for the Digital Workplace hos Telia.

”SYNSPUNKTET OM AT 
ARBEJDE SKAL UDFØRES 
PÅ ET BESTEMT STED, 
ER ET LEVN FRA 
INDUSTRISAMFUNDET.”

Nicholas Bloom,  
Professor ved Stanford University

1. Holdningen skal  
ændres
  



Når holdningen først har ændret sig, bliver det sandsyn-
ligvis nødvendigt med en række praktiske foranstalt-
ninger, der understøtter medarbejdernes muligheder for 
distancearbejde.

For det første vil store dele af arbejdet involvere dig-
ital kommunikation. Forskellige typer cloud-tjenester 
bliver grundpillerne i arbejdet, hvis de ikke allerede er 
det. Med moderne cloud-tjenester kan du f.eks. kom-
munikere, få adgang til filer og arbejde i dokumenter 
– på egen hånd eller sammen med andre i realtid – via 
internettet.

”Cloud-baserede tjenester er den enkleste måde at gøre 
det muligt for medarbejderne at udføre deres opgaver 
på, når de ikke er på kontoret. Det kræver naturligvis 
gode løsninger med hurtige og stabile mobilforbindel- 
ser, men medarbejderne skal også have enheder, der er 
lette at tage med sig, uden at udstyret begrænser deres 
muligheder eller kompromitterer sikkerheden”, siger 
Henrik Byström, Business Group Lead, Modern  
Workplace & Microsoft 365, Microsoft Sverige.

Hvordan vi bruger digitale værktøjer som compu-
tere, mobiltelefoner og tablets sammen med inter-
net-forbindelse er også et spørgsmål om arbejdsmiljø. 
Derfor er det vigtigt, at beslutninger om brug af IT 

2. Forbindelse og hardware
træffes i fællesskab af HR, IT og de forskellige andre 
relevante interessenter i virksomheden. 

Et godt udgangspunkt for niveauet for IT-udstyr og 
IT-infrastruktur er, hvad medarbejderne selv forven-
ter. En rapport fra det svenske militær, konsulent- og 
forskningsfirmaet Kairos Future og Telia viser, at ud af 
de medarbejdere, der hævder, at de har dårlige digi-
tale værktøjer, er op til halvdelen utilfredse med deres 
arbejdsplads som helhed. En god digital infrastruktur 
er derfor særdeles vigtig for at fastholde og rekruttere 
medarbejdere. 

I dag er der mange mennesker, der ønsker den samme 
oplevelse af teknologi på arbejdspladsen, som de har 
hjemme. Det skal være lige så enkelt og nemt at bruge, 
og det er noget, som mange virksomheder har svært 
ved at leve op til. Det er ikke kun et IT-spørgsmål, men 
et mere overordnet spørgsmål om den samlede oplev-
else af arbejdspladsen - med andre ord, en sag for 
ledelsen.

Men man skal også overveje, i hvor høj grad “nye” ar-
bejdsredskaber rent faktisk er nødvendige. I mange til-
fælde kan den eksisterende kapacitet fra især bærbare 
computere og smartphones være tilstrækkelig. Man kan 
nå langt med kapaciteten i vore dages smartphones.

Tips fra virksomheder
Erik Fors-Andrée, CEO for Go Monday, der tilbyder en række tjenester i forbindelse med karriereudvikling:
”Vi arbejder uden en fast base, hvilket betyder, at vores allervigtigste værktøj er kommunikations- 
platformen Slack, der omfatter en række cloud-baserede tjenester til samarbejde. I Slack har vi forskellige 
kanaler for at undgå f.eks. at sammenblande kommunikation om klienter med vores sociale kontakter.  
Vi har også oprettet en kanal kaldet ‘pauseværelset’, hvor kommunikationen skal ligne den snak, man har 
over kaffen på traditionelle kontorer.”

80%
Vi bruger cirka 80 procent 

af vores arbejdstid 
foran en skærm.



Uanset hvor medarbejderne befinder sig – eksternt eller 
inden for synsvidde på kontoret – er kommunikation en 
ekstremt vigtig del af lederskabet. Kommunikation med 
distancearbejdere sker under særlige forhold, og i prak-
sis betyder det for eksempel, at kommunikationen skal 
være regelmæssig og hyppig, så man hurtigt kan løse 
eventuelle problemer, der måtte opstå. Det kan være 
en god tommelfingerregel at planlægge et videoopkald 
en gang om ugen for at besvare spørgsmål, gennemgå 
eventuelle områder med tilbagegang og kontrollere, at 
medarbejderen gør fremskridt i den rigtige retning.

Der findes en række forskellige kommunikationsmetod-
er til dette – e-mail, chat, telefon og videoopkald. Den 
bedste metode afhænger af situationen, sagen eller 
emnet, samt hvad du er vant til. Videoopkald er dog 
at foretrække frem for e-mails eller chat, hvis man skal 
tale om et mere komplekst eller følsomt emne. Et andet 
godt råd er, at det er bedre at kommunikere for meget 
end for lidt. Risikoen for at være overdrevet klar i sin 
kommunikation er langt mindre alvorlig end risikoen for 
at være uklar. 

Personlige møder er effektive til at skabe samhørighed, 
men man kan også skabe en god holdånd via digitale 
kommunikationskanaler. Social tilstedeværelse er vigtig, 
uanset om den finder sted ved et digitalt eller et fysisk 
møde. Den sociale del er et væsentligt aspekt, når no-
gle medarbejdere arbejder eksternt. Dem, der ikke fy-
sisk er på arbejdspladsen, risikerer at gå glip af de so-
ciale kontakter, der helt naturligt opstår der. Den følelse 
af fællesskab, som du kan få ved at være sammen med 
dine kolleger, kan være værdifuld i sig selv, men den 
kan også være vigtig for din professionelle rolle. 

Snakken omkring kaffemaskinen el. lign. kan være 
en fantastisk kilde til nye ideer, der kan bidrage til at 
udvikle virksomheden. Det er vanskeligt at efterligne 
dette i den digitale verden, men det er vigtigt at gøre, 
hvad man kan, for at skabe muligheder og tilskynde til 
sociale kontakter. 

3. Kommunikation og sociale aspekter
En enkel og konkret metode i forbindelse med vide-
obaserede møder er at planlægge og reservere et fast 
tidsrum i starten af mødet til at snakke om ting, der 
ikke har relation til arbejdet. En eller flere deltagere kan 
f.eks. dreje kameraet væk fra deres ansigt og vise de 
andre deres arbejdsmiljø og derved gøre det digitale 
møde lidt mere “personligt”.

En anden måde at sikre social kontakt mellem kolleger 
på er ved at oprette digitale steder som kanaler eller 
chat-rum, hvor medarbejderne kan dele inspiration 
og diskutere ting, der ikke er direkte relateret til deres 
opgaver på arbejdet. 

Tips fra virksomheder
Rickard Carlsson, CEO hos Detectify, der tilbyder tjenester, der scanner firmaers websteder for at  
identificere sikkerhedsrisici:
”Vi har fuldtidsansatte, der arbejder eksternt, og mere end 100 ”white hat”-hackere – etiske hackere  
– i hele verden, som vi arbejder sammen med hver dag. For os er en kultur med distancearbejde ikke bare 
en sjov ting, det er noget, vi ikke kan klare os uden. Alle skal føle sig inkluderede, så vi kommunikerer via 
en chat-app, som vi alle kan bruge til at få adgang til information, vi er omhyggelige med at tage noter til 
møder, og vi deler dem med alle, de vedrører.”



Digital sikkerhed får større og større betydning for 
alle virksomheder og bliver endnu vigtigere, når flere 
medarbejdere har distancearbejde. Udgangspunktet 
for at kunne arbejde hvor som helst er, at det skal være 
hurtigt og nemt at tilgå information og dele denne med 

4. Sikkerhed
kollegaerne. Når det er sagt, skal informationen også 
være beskyttet mod uautoriseret adgang. Kombina-
tionen af åbenhed og beskyttelse kræver pålidelige 
sikkerhedsprogrammer og en form for sikkerhedspolitik 
eller -tjekliste.

•  Brug stærke adgangskoder. Adgangskodehånd-
tering på bærbare og mobile enheder øger sikker-
heden7.

•  Offentlige WiFi-forbindelser udgør altid en sikker-
hedsrisiko. Her skal der være klare retningslinjer for, 
hvilken type system medarbejderne må koble op 
på, og hvilke aktiviteter de ikke må udføre, når de 
bruger sådanne systemer.

•  Offentlige computere må ikke bruges til håndtering 
af virksomhedsrelateret information og kommuni- 
kation.

•  Brug sikkerhedskontrol, når der oprettes 
forbindelse fra flytbare enheder  
(f.eks. USB-sticks/flash drives).

•  Den enkelte skal være ansvarlig for at passe på 
sine enheder – computere, tablets og mobiltelefon-
er – og for ikke at efterlade dem i f.eks. bilen eller i 
et skab i et omklædningsrum.

•  Sørg for, at sikkerhedsprogrammerne altid er op-
daterede. Den nyeste version af et sikkerhedspro-
gram kan omhandle kendte trusler, men sikker-
heden er desværre kun garanteret i en begrænset 
periode, hvorfor opdateringer er nødvendige. 

•  Hvis en person bruger sin private enhed til hånd-
tering af virksomhedsrelateret information, f.eks. 
til at læse arbejdsmails på deres mobiltelefon, skal 
den pågældende sikre, at denne enhed også har 
tilstrækkelig beskyttelse mod cybertrusler.

Hvordan opretter du et sikkerhedssystem? 6

6 https://svenskanomader.se/digital-nomad/sa-haller-du-dig-och-dina-enheter-sakra-pa-publikt-wi-fi/ 
7 Test af adgangskodehåndtering: https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.644041/kom-ihag-losenord

WiFi?
Offentlige 

WiFi-forbindelser 
udgør en stor 

sikkerhedsrisiko.



Selv om mange af principperne for distancearbejde er 
baseret på tillid, er der god grund til at sikre, at visse 
fælles og overordnede udgangspunkter bliver skrevet 
ned.

Henrik Byström, Microsoft Sweden, forklarer, at de har 
noget, de kalder et ”DNA-kompas”. Her står DNA for 
Det Nye Arbejdsliv, dvs. det nye arbejdsliv, der inde- 
bærer en høj grad af fleksibilitet i forbindelse med tid  
og sted for arbejdet. Kompasset indeholder det grund- 
læggende koncept på skrift samt detaljer for rutiner 
som e-mail-håndtering og mødeteknikker.

Et vigtigt spørgsmål i forbindelse med distancearbejde 
er, hvordan man som leder afholder medarbejderne fra 
at arbejde for meget, når deres arbejde til enhver tid er 
tilgængeligt alle steder.

Det er uhyre vigtigt at tage dette alvorligt, når man 
skaber mulighed for – og tilskynder til distancearbejde. 
Dette er endnu et eksempel på frihed under ansvar, 
samtidig med at man som leder ikke må ignorere, at 
der er en risiko for, at nogle medarbejdere finder det 
vanskeligt at sætte grænser og derved i værste tilfælde 
risikerer at brænde ud.

Med andre ord, ud over at give medarbejderne 
mulighed for hele tiden at være aktive skal det præ-
ciseres, at det er vigtigt at være inaktiv og ”frakoblet” 
arbejdet. Alt afhænger af den pågældendes rolle og 
funktion. Men en grundlæggende regel er, at det skal 
være helt i orden at holde fyraften kl. 17.00, og at man 
derefter ikke forventes at besvare e-mails eller deltage 
aktivt i en chat før næste morgen.

5. Politikker/aftaler

Tips fra virksomheder
Josefine Franking, Content Director hos Spoon Agency, det største bureau i Norden inden for content 
marketing:
“Jeg synes, det er vigtigt at kunne tilpasse arbejdsmiljøet til opgaven. Når jeg skal arbejde koncentreret 
med tekster eller idéer, er det godt at kunne arbejde hjemmefra, men intet slår kontoret, når det handler 
om at lægge idéer på bordet og få energi fra andre og samarbejde på en kreativ måde. Mit tip er derfor  
at planlægge arbejdsugen, så det sted, man arbejder fra, gør opgaven lettere, ikke sværere.” 

“DET ER NATURLIGT AT  
OPSTILLE REGLER GENNEM 
KULTUREN OG DE VÆRDIER, 
DER GENNEMSYRER  
VIRKSOMHEDEN, MEN DER 
ER INGEN GRUND TIL IKKE AT 
SKRIVE NOGLE AF DEM NED.”

Henrik Byström, Microsoft Sweden



 

Distancearbejde har tydeligvis mange fordele. 
Undersøgelser viser, at arbejde uden for kontoret 
giver højere produktivitet, lavere kontoromkost-
ninger, nedsat stress og en positiv indvirkning på 
klimaet. Og distancearbejde forventes at stige i 
de kommende år. 

Men for at en virksomhedsejer kan få størst 
mulig fordel ved øget eksternt arbejde, er det  
afgørende, at denne træffer bevidste valg og 
aktivt skaber de rette betingelser. 

Ved at gennemtænke og udarbejde egne strate-
gier for de fem forudsætninger, som vi beskriver 
i denne vejledning, kan du skabe et solidt grund-
lag for et særdeles vellykket distancearbejde.

Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt for dig 
at udvikle din virksomhed, uanset hvad du arbej- 
der med. Det er grunden til, at vi har løsninger 
og ydelser, der hjælper dig i dit daglige arbejde 
og sikrer, at du kan fokusere på driften. Ikke på 
administration eller teknologi.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du 
ønsker yderligere information om vores løsninger 
og tips til en moderne arbejdsplads.

Du kan også læse mere på telia.dk 

Den moderne måde 
at arbejde på 

Om Telia

http://telia.dk

