
03.04.2020 09.06Ny undersøgelse peger på hjemmearbejdet som mere effektivt | Tech Management

Side 1 af 4https://techmanagement.dk/artikel/ny-undersoegelse-peger-paa-hjemmearbejdet-som-mere-effektivt-6230

Ny undersøgelse peger på
hjemmearbejdet som
mere effektivt
De første resultater fra en igangværende
undersøgelse på DTU peger på, at de nye
hjemmearbejdsformer gør folk mere effektive i
forhold til at møde på arbejde. For mere end
halvdelen er omstillingen til en anden måde at
arbejde på gået relativt smertefrit.
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1. apr 2020 14:46

DTU-forskergruppen Implementation & Performance
Management gik 22. marts i gang med at måle, hvordan
coronakrisens indvirkning påvirker vores arbejdsformer både i
Danmark og udlandet. 

Langt størstedelen af alle i arbejdsstyrken arbejder og
studerer pt. hjemmefra, hvis de har mulighed for det, og
forskergruppen med professor John Paulin Hansen og lektor

Christine Ipsen, lektor i DTU forskergruppen Implementation & Performance Management.
Foto : DTU
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Vil du også gerne være
en teknologisk
frontløber? Så er Tech
Management noget for
dig. Lær af de bedste
cases, få state of the art-
værktøjer og lad dig
inspirere af de førende
digitale tænkere.

Tech Management er
mediet, der tager den
teknologiske og digitale
udvikling seriøst, skærer
igennem hypen og ser på
den konkrete
anvendelse i
virksomheder og
organisationer.

Alt hos os handler om,
HVORDAN nye
teknologier kan nære
innovation, skabe nye
forretningsmodeller og
munde ud i bæredygtig
vækst. Kom med
ombord og få adgang til
en konstant opdateret
samling af unik viden.

, 
 eller skriv til

OM TECH
MANAGEMENT!

Bestil et gratis og
uforpligtende
prøveabonnement log
ind
techmanagement@ing.dk

SENESTE NYT"

Nyhed: Danske
virksomheder er
digitalt toptunede til at

NYHED DISTANCELEDELSE

https://techmanagement.dk/louise-vogdrup-schmidt
https://techmanagement.dk/bestil?next=/
https://techmanagement.dk/login
mailto:techmanagement@ing.dk
https://techmanagement.dk/artikel/danske-virksomheder-er-digitalt-toptunede-til-modstaa-coronatraengsler-ligger-langt-foran
https://techmanagement.dk/nyheder
https://techmanagement.dk/tags/distanceledelse


03.04.2020 09.06Ny undersøgelse peger på hjemmearbejdet som mere effektivt | Tech Management

Side 2 af 4https://techmanagement.dk/artikel/ny-undersoegelse-peger-paa-hjemmearbejdet-som-mere-effektivt-6230

Christine Ipsen i spidsen er interesserede i, hvordan arbejdet�
hjemmefra bliver vurderet i forhold til arbejdet fysisk på�
arbejdspladsen. 

På baggrund af den første store del af besparelserne, kan�
forskerholdet konkludere, at 55 procent af deltagerne i�
undersøgelsen får lavet det samme eller mere derhjemme i�
forhold til at være fysisk på en arbejdsplads. 

Det skal dog ses i lyset af, at størstedelen samtidig angiver, at�
de arbejder eller studerer i færre timer. Dermed kan man�
konkludere, at deltagerne er blevet mere effektive og�
produktive ud fra eget udsagn. 

John Paulin Hansen, professor DTU

marts medvirket i undersøgelsen, hvoraf 810 er folk, der� 
arbejder i Danmark.

Selvom man ikke sidder i samme kontor eller i samme bygning� 
som sine kolleger, vurderer 55 procent af deltagerne i� 
undersøgelsen, at de fortsat kan bevare en god relation til� 
deres kolleger og medstuderende. 

John Paulin Hansen, professor DTU

Forskerne bag undersøgelsen understreger, at de endnu� 
mangler den fulde analyse af tallene, og at tallene kan svinge� 
på baggrund af, om der f.eks. er børn i hjemmet,� 
respondenterne skal tage sig af. 
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