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Stedfortrædere i Outlook 

Stedfortræder-funktionen er ikke noget, der kun er relevant for store 

virksomheder eller kommuner med sekretærer og stærkt hierarkisk 

organisationskultur. Enhver virksomhed med en Exchange-server kan 

nyde godt af muligheden for, at andre kan passe ens postkasse – f.eks. 

ved ferier eller lignende. 

Stedfortræder-funktionen giver en masse muligheder, der kan bruges til at øge 

gennemsigtigheden og samarbejdet i enhver virksomhed – stor som lille. Det eneste 

minimumskrav er, at virksomhedens mail og kalender kører på en Microsoft 

Exchange-server med tilhørende Outlook-klienter. Du kan leje en Exchange-server til 

priser fra omkring 40 DKK pr. bruger pr. måned, f.eks. på Microsoft Office 365, der 

også inkluderer adgang til SharePoint og Lync. 

Hvad kan en stedfortræder 

En stedfortræder i Outlook-sammenhæng har kort og godt tilladelse til at åbne en 

kollegas mappesæt i Outlook og kan med de nødvendige rettigheder både besvare 

mails, oprette nye møder og oprette og uddelegere opgaver på vegne af den 

pågældende. Stedfortræderen kan med andre ord gives adgang til alt lige fra at have 

lov til at se din kalender til at kunne styre din postkasse, kalender og opgaveliste. 

I de fleste virksomheder i dag kan alle se hinandens kalendere – eller anmode om at 

få lov til det. Det eneste det kræver, er, at alle er på samme Exchange-server og kører 

med samme udgave af Outlook – i hvert fald hvis de skal være sikre på at have adgang 

til alle de mere avancerede stedfortræderfunktioner. 



 
 

Hvem må se hvad hos dig? 

Du kan tilpasse adgangen til dine mapper i Outlook ned på brugerniveau. Det betyder, 

at du kan bestemme, hvilke kollegaer der f.eks. må få adgang til din postmappe eller 

din kalender, og hvorvidt de kun må læse dine mails eller har lov til at bevare eller 

slette mails i din Indbakke eller aftaler i din kalender. 

1. Åbn Egenskaber-dialogboksen for mappen 

 

Højreklik på den mappe i navigationsruden til venstre i Outlook, som du vil give en 

kollega adgang til og vælg Egenskaber i genvejsmenuen. 

  



 
 

2. Tilføj den kollega, du vil give adgang 

 

Klik på Tilladelser-fanen og derefter på Tilføj-knappen. Vælg den bruger i det 

globale adressekartotek, du ønsker at give adgang til mappen. 

  



 
 

3. Tildel rettigheder til kollegaen 

 

Klik på Tilladelsesniveau-knappen, og vælg en af de prædefinerede roller for 

kollegaen. Du kan også tildele separate rettigheder i grupperne nederst 

i Egenskaber-dialogboksen. 

 
  



 
 

4. Giv kollegaen besked 

 

Klik på OK-knappen for at lukke Egenskaber-dialogboksen for mappen. Send nu en 

mail til kollegaen med information om de nye rettigheder, du har givet 

vedkommende. 



 
 

Sådan åbner du en kollegas kalender 

Kalenderdeling giver mulighed for at se dine kollegaers kalendere (hvis de giver dig 

lov til det). Som standard kan du se, men ikke oprette aftaler i kollegaens kalender. 

1. Åbn en kollegas mappe 

 

Rent faktisk kan du åbne en hvilken som helst mappe i din kollegas postkasse, hvis de 

har givet dig adgang til det. Som oftest har alle lov til at se hinandens kalender-

mappe. Den åbner du ved at vælge Filer-knappen | Åbn | Anden brugers mappe.  

  




