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Måden, vi 
tilrettelægger 
arbejdet på nu, har 
forandret sig – så 
det er vi som ledere 
nødt til at tage 
alvorligt.
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Coronatidens erfaringer med at mikse distancearbejde, virtuelle 
mødeformer og fysisk fremmøde har gjort det tydeligt for både 
ledere og medarbejdere, at behovet for at trives og lykkes i det 
daglige arbejdsliv er forskelligt for os. Og at disse behov kan imø-
dekommes uden at tabe på performance-kontoen. Faktisk højnes 
trivslen for mange medarbejdere, som føler sig set og hørt i deres 
ønske om en bedre work-life-balance.

Samtidig byder det hybride arbejdsliv på dilemmaer for ledere: 
Hvordan leder man medarbejdere, som ikke (og måske aldrig?) er 
til stede samtidig på arbejdspladsen? Hvordan sikrer man faglig og 
social sammenhængskraft og vidensdeling i afdelingen/organisa-
tionen? Hvordan onboarder vi nye medarbejdere, hvis kollegaerne 
ikke er til stede til at coache, hjælpe og oplære? Hvordan sikrer 
man en oplevelse af retfærdighed blandt medarbejderne, når nogle 
’må’ arbejde hjemme mere end andre? 

Og: Hvordan tilgodeser man som leder det sociale behov hos 
medarbejdere, som foretrækker at møde ind, bl.a. for at søge kolle-
gial sparring og samvær, når mange af deres kollegaer sidder hjem-
me og arbejder? Hvordan balancerer vi behovene for fleksibilitet 
hos nogle og faste rammer hos andre? Hvordan kan man som leder 
finde løsninger i det borgerrettede arbejde, som både tilgodeser 
medarbejdernes behov for hjemmearbejde og samtidig opfylder 
behovet for tilstedeværelse i borgerbetjeningen? Og hvordan ople-
ves ledelsesgerningen, hvis medarbejderne ikke alle er til stede på 
arbejdspladsen hver dag?   

De foreløbige erfaringer fra tiden efter coronakrisen er, at der er 
stor forskel på, hvilke aftaler de enkelte arbejdspladser finder frem 
til. Og at måden, vi tilrettelægger arbejdet på nu, har forandret sig 
– så det er vi som ledere nødt til at tage alvorligt. Men også at vi har 
virkelig stor indflydelse på de aftaler og rammer, der fastlægges på 
vores arbejdspladser. 

Forord 
Det hybride arbejde er 
kommet for at blive
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Hvordan vi bedst giver bolden op til de gode samtaler om det hy-
bride arbejdsliv, og hvordan vi bedst forvalter vores mandat som 
ledere i aftalerne, er fokus for denne publikation. Vi tager afsæt i en 
undersøgelse, Chefgruppen har fået gennemført, og zoomer ind 
på tre overordnede dilemmaer, som undersøgelsen viser, at mange 
ledere står i. 

Vi håber, du vil opleve at få en hjælpende hånd i form af input til 
dine refleksioner og samtaler med medarbejdere og lederkollegaer. 

 God fornøjelse med læsningen!

Chefgruppens bestyrelse
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Tal om dilemmaer og løsninger
Med så bredt et spektrum af holdninger vil din 
opgave som leder især være én ting: At undgå 
en sort-hvid samtale med medarbejderne, som i 
yderste konsekvens kan ende i krav og modkrav, 
ja eller nej. Derfor er dialogen, evnen til at lytte 
og finde gode kompromiser og løsninger i fæl-
lesskab den bedste vej at gå. Og her har du som 
leder serveretten. Du kan give bolden op til de 
gode samtaler – den konstruktive proces, og du 
har en stor indflydelse på, hvordan de aftaler og 
rammer, I bliver enige om, ender med at se ud. 

Du har med andre ord mandatet til at påvirke 
og måske endda beslutte jeres nye virkelighed. 
Men hvem kan du inddrage i processen med at 
afklare disse rammer og regler for hybridarbejde, 
og hvilke konkrete aftaler kan og skal du indgå 
– individuelt, på afdelingsniveau og i organisatio-
nen som helhed? Det er vigtigt, at du reflekterer 
over og taler med dine kolleger om det: Hvad er 
vigtigt i jeres afdeling? 

Engager og involver dig!
I forskningsverdenen taler man om aktionsforsk-
ning. Her tilstræber forskeren at skabe viden 
gennem forandring i et aktivt og deltagende 
samspil mellem forskeren selv og de mennesker, 
som er involveret i forandringen. Tankegangen i 
aktionsforskning kan styrke både leder og med-
arbejdere i at undersøge, reflektere over og der-
med kvalificere en problemstilling eller et ønske 
om udvikling ved at definere nye handlemulighe-
der, afprøve nye handlinger og lære af dem.  

Det hybride arbejdsliv: 
Hvad er på spil?

”Yes – et endegyldigt farvel til 
storrumskontoret”.

”Med en hjemmearbejdsplads er 
det okay at arbejde, selvom man 
er lidt sløj”. 

”Jeg kan ikke skelne mellem 
arbejde og fritid – det fungerer 
ikke for mig at arbejde hjemme”.

”Jeg har ingen føling med den 
enkelte medarbejder”. 

”Jeg har en helt anden ro til at 
fordybe mig i mine opgaver, men 
jeg savner mine kollegaer.”

Sådan lyder et sammentræk af oplevelser fra 
ledere og medarbejdere efter coronakrisen. 
Og viser med stor tydelighed, at det hybride 
arbejdsliv slår meget forskellige strenge an hos 
os hver især. Oplevelserne og holdningerne 
strækker sig fra den ene ende af spektret til den 
anden, og det kan udfordre dig som leder. For 
spørgsmålet er: Hvor fast eller fleksibelt skal det 
hybride arbejdsliv være? Og hvad er på spil for 
både medarbejdere og ledere? 
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I praksis bedriver langt de fleste ledere dagligt 
en slags aktionsforskning: Ved at tale med, invol-
vere og evaluere medarbejderne og på basis af 
erfaringer, fejl, succeser og resultater vurdere, 
om det er en vej, man skal fortsætte ad. 

Det samme kan gøre sig gældende, når I skal 
finde vejen i det hybride arbejdsliv. Som leder 
kan du med fordel være aktionsforskeren, der 
giver plads til eksperimenter og prøvehandlinger, 
som du sammen med medarbejdere analyserer, 
vurderer og beslutter: Duer den løsning for dig, 
os, organisationen? 

Det fordrer en tilgang til ledelse, som er orien-
teret mod læring. Ikke endelige beslutninger. I 
hvert fald ikke i første omgang, men snarere en 
agil eller iterativ tilgang: Udvikle ideer, prøve af, 
samle erfaringer op, justere, prøve af igen … 

Nuancerne, problemstillingerne, holdningerne 
og dilemmaerne er mangfoldige. Hvordan du som 
leder holder sammen på alle disse løse ender, 
sikrer god ledelse, høj faglig kvalitet og trivsel i et 
hybridt arbejdsliv med både fleksible løsninger 
og faste aftaler, går vi i kødet på nu. 



Medarbejdernes 
tilgang til hybride 
arbejdsformer er 
ikke sort-hvid og 
skal derfor heller 
ikke reduceres til 
et spørgsmål om 
’for’ eller ’imod’ 
hjemmearbejde, 
men nærmere et 
’både-og’.
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Om undersøgelsen af hybride arbejdsformer

Undersøgelsen Dilemmaer og paradokser for ledere ved hybridar-
bejde er gennemført af lektor Henrik Lund på RUC og ph.d. og selv-
stændig konsulent Rikke Thomsen fra ARK på opdrag af HK Kom-
munal Chefgruppen. Den består af to dele: 

1. Resultaterne af en kvalitativ undersøgelse på fire administrative 
arbejdspladser, som er fulgt gennem seks måneder. Her er leder-
nes mulige valg og overvejelser, da de stod overfor at skulle træffe 
beslutninger og tilpasse de forskellige elementer af hybride ar-
bejdsformer, afdækket. 

2. Eksisterende viden fra forskningen om hybridarbejde. Under-
søgelsen er gennemført i august 2021 med en opfølgning i februar 
2022. Fokusgrupper med medarbejdere på fire administrative 
arbejdspladser, kvalitative lederinterview samt en lederworkshop 
med fokus på hybridarbejdets dilemmaer og paradokser udgør 
empirien, der er suppleret med viden fra forskningen om hybridar-
bejde. 

De fire administrative arbejdspladser er: En borgerservice-enhed, 
en økonomiafdeling og et informationscenter i tre kommuner samt 
en hospitalsafdeling for urinvejssygdomme. 

Resultaterne af undersøgelsen er offentliggjort i en rapport, som 
kan læses her: www.hk.dk/hybridarbejdeledere

Præsentation af 
undersøgelsens 
resultater



http://www.hk.dk/hybridarbejdeledere
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Lederen spiller en vigtig rolle
Undersøgelsen slår fast, at både tiden med 
hjemsendelse under corona og de første måne-
der efter alle vendte tilbage til arbejdspladsen, 
har præget både lederes og medarbejderes 
holdninger til hybridarbejdet. Og frem for alt, at 
der ikke bare er én holdning til det – men mange. 

Tydeligt er det også, at lederen og ledelsen 
lokalt spiller en stor rolle for, hvordan den enkelte 
afdeling eller enhed håndterer den nye virke-
lighed – både i diskussionerne og aftalerne om 
den. Men samtidig bliver det lynhurtigt hverdag 
igen. Drift og travlhed tager over, så tiden til og 
opmærksomheden på at holde fast i dialogen om 
erfaringer og behov for at prøve forskellige mo-
deller af hybridarbejde af, bliver knap. Risikoen 
for, at det hele ender i en diskussion om en eller 
to hjemmearbejdsdage om ugen er stor. 

Derfor har vi brug for at kunne facilitere en 
udvikling med plads til læreprocesser. Mange 
ledere vil opleve, at de står i spidsen for arbejds-
fællesskaber, som har forandret sig. De er blevet 
mere dilemmafyldte og komplekse end inden 
corona. Derfor skal der være plads og rum til 
at afprøve nye ideer og måder at tilrettelægge 
samarbejdet på. 

Kort fortalt viser undersøgelsen, at 
■ der er forskellige holdninger i arbejdsfælles-
skabet, lederne skal håndtere. Medarbejdernes
tilgang til hybride arbejdsformer er ikke sort-hvid 
og skal derfor heller ikke reduceres til et spørgs-
mål om ’for’ eller ’imod’ hjemmearbejde, men 
nærmere et ’både-og’. 
■ lederne også har forskellige holdninger til 
hybridarbejdet og til deres muligheder for at be-
drive god ledelse. Derfor har den enkeltes leders 
holdninger til og indsigt i, hvad ledelse under 
hybride arbejdsformer vil sige, stor betydning for 
processen i den enkelte enhed eller afdeling.
■ lederne bekymrer sig om hybride arbejdsfor-
mer: Deres oplevelse af rollen som leder er ud-
fordret, deres fornemmelse for medarbejdere er 
anderledes, det er sværere at udvikle kerneop-
gaven med medarbejdere på distancen osv.
■ lederne har haft langt mere 1:1-kontakt med 
medarbejderne under corona. Her er de kommet 
tættere på medarbejdernes private rum. Den 
tættere kontakt fjerner til en vis grad fokus fra 
arbejdsfællesskabet, som lederen derfor også 
skal være opmærksom på.
■ de paradokser og dilemmaer, lederne skal 
forholde sig til, kræver et rum for refleksion og 
læring. 
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Forskellige aftaler i 
forskellige organisationer
De fire arbejdspladser, forskerne 
fulgte i et halvt år, har indgået meget 
forskellige aftaler om hybridarbejde: 

Borgerservice: 
0 hjemmearbejdsdage, men fleksibel 
i tid. I kommunen er det op til den 
enkelte leder at beslutte omfanget af 
hjemmearbejde.

Økonomi:  
1 hjemmearbejdsdag om ugen, både 
kommune og lokalt.

Informationscenter:
 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen i 
kommunen og lokalt (fast fremmøde en 
dag om ugen).

Afdeling for urinvejssygdomme: 
1 uge på arbejde, 1 uges hjemme-
arbejde i fast rul. Lokal aftale i 
afdelingen, men ikke aftale i hele 
organisation.
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DILEMMA 1: 
At finde balancen mellem fællesskabets 
og individets behov – og balancen i, at 
medarbejderne har behov for både fleksibilitet 
og faste rammer.

Forskerne bag Chefgruppens undersøgelse af 
hybridarbejde definerer, at hybridarbejde er en 
konstellation af flere dimensioner, du som  leder 
skal navigere i. Især har dimensionerne med tid 
og rum været udfordret under corona, fordi ar-
bejdets logik blev en anden. Arbejdspladsen lå 
ikke længere kun udenfor hjemmet, og arbejds-
tider blev en meget mere flydende størrelse. På 
den ene side åbnede det helt nye muligheder i 
work-life-balancen. På den anden side skabte 
det også kaos: For hvem gjorde hvad, hvor og 
hvornår? Og hvordan kunne du som leder ’holde 
øje’ med det, når medarbejderne ikke var fysisk 
til stede? 

Den logik er stadig udfordret, fordi de fleste 
arbejdspladser har erkendt, at arbejde kan udfø-
res på andre måder og i andre rum, end vi før har 
gjort det i kommuner og regioner. Hvem havde 

Find balancen: 
Tre dilemmaer 
for ledere

Velkommen til en ny hverdag
Erfaringerne under coronakrisen viste hurtigt, at 
ledere og medarbejdere formåede at finde hy-
bride og fleksible løsninger på at sikre både kva-
litet og fremdrift i kerneopgaven. Men samtidig 
kastede den også lys over de meget forskellige 
ønsker til og oplevelser af arbejdets nye indret-
ning. Og det blev snart tydeligt, at det handlede 
om meget mere end, hvorvidt det var godt eller 
skidt at arbejde hjemmefra. 

Især for lederne dukkede over tid mange og 
forskelligartede problemstillinger op. Flere af 
dem er skitseret i forordet på side 3. På de næste 
sider zoomer vi ind på tre overordnede dilemma-
er, som går igen hos mange ledere og formidler, 
hvordan nogle har valgt at tackle dem. 
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for få år siden forestillet sig virtuelle borgersam-
taler, møder med både fysiske og virtuelle del-
tagere på samme tid, halvtomme kontorgange, 
fordi ”Birthe, John, Jørgen og Anne arbejder 
hjemme i dag”, og lægesekretærer, der sidder 
hjemme med de administrative opgaver hver an-
den uge, og hver anden uge sidder de i skranken 
og modtager patienterne på hospitalet?

Individuelle hensyn fremmer trivsel
Det kræver mere koordinering og planlægning 
fra den enkeltes leders side, når der skal tages 
individuelle hensyn, bekræfter forskernes under-
søgelse. Men når hensynet til medarbejdernes 
individuelle trivsel vejer tungt, er det besværet 
værd, bekræfter en leder: 

”Det er små ting der gør, at vagtplanen 
ryger, der er mange individuelle hensyn, men 
det er en del af det at kunne fastholde og 
understøtte trivsel”.

Arbejdets karakter spiller naturligt en rolle for, 
hvordan ledere ser mulighederne for at tilbyde 
fleksibilitet i måden, opgaverne tilrettelægges 
på. En funktion med direkte relationer til bor-
gerne virker umiddelbart sværere at konvertere 
til distancearbejde. Men faktisk viste coronati-
den, at selv i relationelle funktioner er der også 
mere administrative opgaver, som godt kan løses 
på afstand. Som lægesekretærerne, der sidder 
hjemme med administrative opgaver hver anden 
uge. 

Alle skal ikke arbejde hjemme hele tiden
Omvendt er det nok ikke hensigtsmæssigt, hvis 
områder som fx økonomi og IT altid arbejder 
hjemmefra og dermed er på afstand af arbejds-
fællesskabet, mens andre har 100% fremmøde, 
alene fordi der eksisterer en opfattelse af, at de-
res arbejde ikke kan løses på afstand. 

En medarbejder i borgerservice udtrykker det 
sådan her: 

”Jeg var glad for at vejlede over telefonen. 
Det var rart, der var langt mere ro og tid til at 
forklare borgerne. Det gav en meget bedre 
service. Normalt tager jeg den ude i fronten, 
mens der står en og venter ved skranken:  
”Ja, du skal tage et nummer derovre til vielse”.

At finde balancen i disse til tider modstri-
dende interesser er din opgave som leder. Det 
er oplagt, at du deler dine overvejelser med dine 
lederkolleger, som formentlig står med samme 
dilemmaer og paradokser. Og at du inddrager 
medarbejderne, TRIO og/eller de tillidsvalgte i 
dialogen om at finde løsninger, der tilgodeser 
flest mulige behov under hensyntagen til at løse 
kerneopgaven bedst muligt. 

Spørgsmål til refleksion

■ Hvilke erfaringer har du allerede med at 
håndtere forskellige ønsker, holdninger og 
behov hos medarbejderne for et fleksibelt og 
hybridt arbejdsliv? 

■ Er det muligt at organisere arbejdet, så 
du støtter dine medarbejdere i fx at samle 
opgaver, der kræver ro og tid til fordybelse, så 
de kan løses hjemmefra?

■ Hvordan kan du inddrage medarbejderne i 
en fælles dialog om de mest hensigtsmæssige 
løsninger, som både tilgodeser det faglige og 
sociale fællesskab på arbejdspladsen og de 
individuelle behov? 

■ Hvordan kan du bedst håndtere de evt. 
modstridende behov og oplevelse af uretfær-
dighed over, at nogle må arbejde mere hjemme 
end andre? 
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DILEMMA 2: 
At fastholde kontakten og følingen med med-
arbejderne og deres arbejde, hvis de sidder 
hjemme på skift.

”Medarbejderne sidder jo hjemme i deres egen 
boble. Jeg mangler føling med dem”. 

”Tidligere kom mange: ”Har du lige to minut-
ter?”. Det gør de ikke længere.”

Ledere med hjemmearbejdende medarbejdere 
giver udtryk for, at de mister følingen med dem 
og deres opgaver, at de mangler det relationelle 
samspil på arbejdspladsen. Det spontane og ufor-
melle i kontakten mellem leder og medarbejder 
bliver sværere, når det for det meste foregår over 
en skærm, e-mail eller telefon. Rent lavpraktisk er 
det også svært at nå at være opsøgende i 1:1-kon-
takten med alle medarbejdere på distancen: 

”Hvis jeg skal ringe og høre, hvordan det går, 
jeg har 55 (medarbejdere, red.), så er det ikke 
den rigtige udnyttelse af tiden,” siger en leder.

God onboarding kræver tilstedeværelse
For mange administrative ledere var det tilmed en 
helt ny situation at have medarbejdere siddende 
hjemme under corona – noget  der ikke havde 
været tradition for tidligere på det administrative 
område. Hvis du som leder er vant til at være tæt 
på opgaveløsningen og medarbejderne, måske 
endog sidde blandt dem i storrummet, blev di-
stancearbejdet en omvæltning. Det berører både 
ledelsesstil, opgaveløsning og udviklingen af ker-
neopgaven. En leder udtrykker det sådan her: 

”Jeg er nødt til at have fingrene helt nede 
i bolledejen og se, hvad der sker – og blive 
ajourført på arbejdet”. 

En særlig dimension er, når der kommer ny-
ansatte på arbejdspladsen. Det kræver fysisk 

tilstedeværelse at blive oplært i de konkrete ar-
bejdsopgaverne og for at blive en del af arbejds-
fællesskabet. En leder siger: 

”Det er rigtigt svært, vi har fået en ny 
afdeling under ydelser, så det kræver også, at  
vi sidder sammen med de nye kolleger, at vi 
møder ind. Vi får også snart to nye kolleger,  
så nytter det ikke, at jeg sidder og arbejder 
hjemmefra tre dage om ugen …”

Kan du kalde medarbejdere ind?
En anden problematik er medarbejdere, som ikke 
løser deres opgaver lige så godt hjemmefra, fordi 
de har svært ved at strukturere eller administrere 
arbejdstiden. Kan du her som leder kalde den 
pågældende medarbejder ind på kontoret? Det 
vil berøre tilliden mellem leder og medarbejder, 
men kan evt. løses ved at aftale faste intervaller 
for samtaler om, hvordan det går med at arbejde 
hjemme. Det kan også hjælpe medarbejderen 
med at sætte ord på, at det ikke nødvendigvis 
fungerer godt at arbejde hjemmefra. 

De hybride arbejdsformer gør det mindre syn-
ligt, hvordan arbejdet udføres i praksis. Omvendt 
bliver det også synligt, hvis det ikke bliver løst.  
En leder løste det ved at ’rykke tættere på’ med-
arbejderen og spørge ind til planerne for den 
kommende hjemmearbejdsdag. 

Katten og børnene i billedet
Flere ledere udtrykker samtidig erfaringer med at 
komme meget tæt på det private rum, når med-
arbejderne arbejder hjemmefra. Mange har under 
corona set både børn, husdyr og ægtefæller be-
væge sig rundt i baggrunden i et Teamsmøde på 
skærmen og fået indblik i både hobbyer og ind-
retning af hjemmet. Nu, hvor de fleste er tilbage 
på job og skole, er problematikken i højere grad, 
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at lederen bliver involveret i de private prioriterin-
ger ift. arbejdstid og -opgaver: 

”Jeg fik et spørgsmål fra en, der gerne ville 
arbejde kl. 7 og gå en time før. Det var også 
det med at hente barn, der ikke skulle være så 
længe i institution, og så kom jeg til at stille 
spørgsmålet, om det ikke kunne bringes se-
nere ...  og så begynder det pludselig at komme 
tættere på ”.

Tillid, det private rum og dit eget behov for 
medarbejdere tæt på er altså nogle af de dilem-
maer, du skal forholde dig til, når du fast har med-
arbejdere på distancen. 

Spørgsmål til refleksion

■ Hvordan kan du understøtte 
det relationelle samspil i 
arbejdsfællesskabet både fysisk og 
på distancen?

■ Hvordan kan du onboarde nye 
medarbejdere, hvis mange af 
kollegaerne arbejder på distancen? 

■ Hvordan kan du prioritere 
arbejdsfællesskabet på lige fod med 
produktivitet og effektivitet, mens du 
samtidig tager hensyn til den enkelte 
medarbejders ønsker og behov, bl.a. i 
form af 1:1-ledelse?
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DILEMMA 3: 
At fastholde faglig udvikling i kerneopgaven, 
finde nye løsninger osv., hvis afdelingen ikke 
længere sidder som en samlet enhed.

Med medarbejdere på distancen bliver ledelses-
opgaven en anden, og det relationelle samspil 
i arbejdsfællesskabet forandrer sig. Men også 
fagligheden kan komme under pres, er nogle 
ledere bekymrede for. De oplever, at den tætte 
kontakt på arbejdspladsen gør den faglige spar-
ring og udveksling lettere. En leder siger: 

”Jeg er bekymret for, om vores faglighed 
smuldrer. Jeg plejer at samle alle deres (med-
arbejdernes, red.) input”.

For nogle ledere har den tætte kontakt med 
medarbejderne også betydning for innovatio-
nen:  ”Jeg skal vide, hvad der foregår – jeg kan 
godt lide at få nye ideer og prøve noget nyt.”. 

En leder udtrykker direkte, at hendes idéudvik-
ling falder til jorden, når medarbejderne arbejder 
hjemmefra: 

”Jeg mister alle mine idéer. Jeg får ideer, når 
jeg ser, hvad de laver, når der kommer én og si-
ger noget, en anden siger noget, kan vi kæde 
noget sammen her … Det får man ikke.”

Andre ledere fungerer godt med at facilitere 
møder og udvikling på distancen. 

”Morgenmøder er online hver dag, og 50% er 
online ved personalemøder. Alle medarbejdere er 
aldrig til stede på samme tid. Vi agerer, som man 
ellers ville gøre det. Vi har vænnet os til det, der 
er nogle på skærm, og vi andre er i rummet. Det 
fungerer fint”.

Lederens arbejds- og læringsmiljø  
skal i fokus
For at kunne facilitere og navigere i et hybridt 
arbejdsfællesskab og sikre den nødvendige 
både faglige og udviklingsmæssige fremdrift, 
skal lederens eget arbejds- og læringsmiljø være 
på plads. 

De bekymringer, du kan have som leder om 
at lede de hybride arbejdsformer bedst muligt, 
hænger sammen med din forståelse af din leder-
rolle, din fornemmelse af medarbejderne, ud-
veksling og udvikling af opgaver og faglighed osv. 
Og sikkert er det, at ledelsesopgaven ikke bliver 
mindre, hvis organiseringen af arbejdet, dialo-
gerne og udviklingen ikke er blevet understøttet, 
så den giver mening i den nye hybrid-sammen-
hæng. Det forudsætter et arbejds- og lærings-
miljø, som gør dig i stand til at forvalte erfaringer, 
viden om og håndtering af hybridarbejdet i et 
samspil med arbejdspladsens ressourcer. 

Som en enkelt leder i undersøgelsen udtrykker 
det: 

”Jeg har ingen redskaber til at være leder på 
distancen”. 

Spørgsmål til refleksion

■ Har jeg brug for ny inspiration eller nye 
redskaber til at kunne sikre faglig udvikling på 
distancen?

■ Skal jeg eller nogle af medarbejderne trænes i 
at facilitere de forskellige mødeformer bedre? 

■ Hvilke muligheder har jeg til rådighed for 
læring ved hybride arbejdsformer?

■ Understøtter eller udfordrer organisationens 
teknologiske systemer og redskaber hybridar-
bejdet?
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En leder kalder alle medarbejdere på arbejde 
igen og forlanger 100% fremmøde. Hun ønsker 
ikke at være leder på distancen og vurderer det 
også nødvendigt med fuld fysisk tilstedeværelse 
for at genopbygge arbejdsmiljøet efter corona: 

”Hvis jeg skal være leder for medarbejdere, 
der sidder hjemme, så vil jeg ikke være leder. 
Det er ikke spændende”.

En anden leder mener godt at kunne fastholde 
sin ledelsesstil i en hybrid arbejdsform. Samtidig 
bliver spørgsmålet ikke reduceret til ’hjemmear-
bejde eller ikke hjemmearbejde’, men bliver vide-
reudviklet og tilrettelagt, så næsten alt arbejde 
kan løses hjemmefra, hvis man ønsker det. Mø-
der gennemføres fast med både fysiske tilstede-
værende og online deltagere på samme tid. 

”Vi troede, der var meget arbejde, man ikke 
kunne lave hjemmefra, men vi var kreative og 
fik udviklet metoder til, at næsten det hele 
kan ordnes hjemmefra”.

Mange forskellige modeller prøves af
Sådan lyder yderpunkterne i, hvordan nogle ar-
bejdspladser og ledere har valgt at lægge linjen 
efter corona. Det er vigtigt at understrege, at den 
ene løsning ikke er mere rigtig end den anden. 

Det er den enkelte leders vurdering i samar-
bejde med medarbejderne, hvad der fungerer 
bedst, når arbejdets karakter, medarbejdergrup-
pen, rammerne osv. ses i sammenhæng. Men det 
viser, hvor forskelligt tilgangen til arbejdslivet 
efter corona kan se ud. 

Imellem de to poler ligger en myriade af andre 
løsninger – fra eksperimentel frihed i en periode, 
som så evalueres og danner afsæt for nye ret-
ningslinjer. Over semifleksible løsninger med 
faste hjemmearbejds- eller lukkedage og faste 
dage for fremmøde. Til krav om fuld tilstedevæ-
relse og kun undtagelsesvist hjemmearbejds-
dage. 

Nul eller syv dage hjemme?  
Der er med andre ord ikke én løsning, men man-
ge. I undersøgelsen fandt forskerne fire forskel-
lige løsninger på de fire forskellige arbejdsplad-
ser, de fulgte (se skema næste side). 

Som det fremgår, har medarbejderne meget 
forskellige muligheder for hjemmearbejde på de 
fire arbejdspladser, ligesom det er forskelligt, 
om lederne følger eller ikke følger den aftale, der 
er indgået i den øvrige organisation. Med andre 
ord: Leder lederne ud fra organisationens aftale 
om hjemmearbejde, eller beslutter de at afvige 
fra den fælles aftale?  Det understreger pointen 
om, at du som leder har stor indflydelse på den 
beslutning, der bliver truffet i din egen organisa-
tion.

Firedages arbejdsuge og hjørneflag
I andre kommuner, bl.a. Odsherred og Helsingør, 
har man både før og efter corona lagt en klar linje 
om, at fremtidens arbejdsliv er fleksibelt og  
hybridt. Odsherred gik forrest allerede i 2019 
med en firedages arbejdsuge og to timers ob-
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Løsninger i praksis:
Fra den ene ende af skalaen  
til den anden



ligatorisk ’fordybelsestid’ til bl.a. kompetence-
udvikling for medarbejderne hver uge. 

”Jeg tror, vi kommer til at arbejde bedre. Vi skal 
hjælpe hinanden med, hvordan vi arbejder 
mere effektivt. Hvis jeg fx i morgen foreslog, 
at vi fremover ikke har møder på over en halv 
time; at vi holder møderne stående, og at der 
ikke serveres kaffe til – så tror jeg, vi straks 
vandt to timer om ugen. Vi skal støtte hin-
anden i at finde løsninger, så vi ikke spilder 
hinandens tid. Og så kan tingene godt lade sig 
gøre på fire dage”.
Claus Steen Madsen, kommunaldirektør i Odsherred 
Kommune i 2019 om baggrunden for at indføre fireda-
ges arbejdsuge på rådhuset

I Helsingør Kommune er organisationen blevet 
enige om at fastholde muligheden for hjemme-
arbejde for det administrative personale, fordi 
arbejdslivet skal været præget af friheden til at 
være forskellig og med arbejdslivsglæde i fokus. 
Kommunen har sat fire hjørneflag, som ind-

hegner det hybride arbejdsliv: 1. Alle har et fælles 
ansvar for det faglige og sociale fællesskab. 2. Et 
opgør med ligemageriet – i dialog med ledelsen. 
3. Styr på regler og rammer – lovgivningen gæl-
der stadig. 4. Se og skabe nye muligheder i det 
fysiske og digitale rum. 

”Jeg vil gerne tage et medansvar for, at vores 
arbejdslivsglæde bliver så god som mulig. Vi 
er forskellige mennesker i forskellige livssitua-
tioner, og det skal vi gøre plads til. Derfor hyl-
der vi friheden til at være forskellig. Det er ikke 
en individuel frihed, men en frihed med ansvar 
og respekt for arbejdsfællesskabet”. 
Stine Johansen, kommunaldirektør i Helsingør Kom-
mune i 2022 om det hybride arbejdsliv efter corona

ARBEJDSPLADS AFTALE ORGANISATION OG LOKALT

Borgerservice 0 hjemmearbejdsdage men fleksibel i tid. I kommunen er det op 
til den enkelte leder at beslutte omfanget af hjemmearbejde

Økonomi 1 hjemmearbejdsdag både kommune og lokalt

Informationscenter 1-2 hjemmearbejdsdage i kommunen og lokalt (fast fremmøde 
en dag om ugen)

Afdeling for urinvejs-
sygdomme

1 uge på arbejde 1 uge hjemmearbejde i fast rul. Lokal aftale i 
afdeling. Ikke aftale i organisation
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Erfaringerne fra coronakrisen har skabt en for-
ventning hos medarbejderne om, at de har stør-
re fleksibilitet i arbejdet, blandt andet i form af 
bedre muligheder for at arbejde hjemme. Det er 
ikke længere nice to have – det er need to have. 

På den ene side er de fleste efterhånden 
nok sikre på, at medarbejderne rent faktisk kan 
præstere og løse opgaverne i en hybrid hverdag. 
Og på den anden side ved vi endnu ikke nok om, 
hvad det gør ved os over tid at forandre vores 
arbejdsmæssige fællesskab og måske udtynde 
sammenhængskraften på arbejdspladsen. 

Så når Birthe eller Børge helst vil sidde hjem-
me og kun komme ind om onsdagen for at ’få’ no-
get af arbejdspladsen – viden, sparring, kollegialt 
samvær – står du som leder med en udfordring: 
Hvordan får du Birthe og Børge til også at tænke i 
at bidrage til fællesskabet? 

Og: Hvordan sætter du kerneopgaven i fokus, 
så hjemmearbejde ikke kun kommer til at handle 
om en bedre work-life-balance? Hvordan holder 
du en tæt kontakt med Birthe og Børge, så du 
sikrer dig, at de ikke mistrives på afstand af fæl-
lesskabet?

 

Tydelig tale er vigtig
Svarene kan lyde enkle, men er ikke lette at  
praktisere: 

Helt overordnet er dit ansvar som leder af 
gruppen eller afdelingen at finde balancen mel-
lem de individuelle og fælles behov. Den  handler 
om at kunne løse kerneopgaven bedst muligt. 
Den balance finder du kun i dialog med medar-
bejdere og TRIO/tillidsvalgte ved at efterspørge 
deres perspektiver, ideer og erfaringer. Det kan 
måske virke krævende med meget dialog for at 
håndtere dilemmaer og skabe læring, men på 
langt sigt forebygger det konflikter og skaber 
ejerskab for aftalerne. Det skaber med andre ord 
bæredygtige og langtidsholdbare løsninger.

Det er i processen din opgave at holde fast i 
og understøtte ’vi-perspektivet’: Hvad er godt for 
organisationen og kerneopgaven? For ja, måske 
er det godt for Birthe og Børge at arbejde meget 
hjemmefra. Men hvad siger Gurli og Gert? Har de 
ikke brug for deres kollegaer? 
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Ledercoachens gode råd:
Sådan faciliterer du den gode 
proces, forvalter dit mandat og 
navigerer i dilemmaerne



Hvordan gør du så det?
Arbejd med dilemmaerne. Gør dem tydelige for 
alle, så du afstemmer forventninger og fremhæ-
ver det, alle godt kan se, findes. 

Lav hyppige evalueringer med fokus på: Hvad 
har vi lært, hvad har virket, hvor er der udfordrin-
ger, hvilke justeringer vil vi foretage, og hvornår 
følger vi op på det? Det er lettere at arbejde med 
noget, man ikke er helt tilfreds med i en forudde-
fineret periode, fremfor ikke at kende slutdatoen. 
Vær tydelig om, at ”nu prøver vi det her af og eva-
luerer om xx måneder”. De fleste vil tænke: ”Det 
kan jeg godt fungere i i nogle måneder”. 

Opstår der konflikter eller utilfredshed un-
dervejs, er din opgave at filtre garnnøglet ud. 
Jo mere du kan folde nuancer og synspunkter 
ud, desto lettere bliver det at løse konflikten. 
Undgå at ende i en situation med krav og mod-
krav – og spørgsmål, man kun kan svare ja eller 
nej til. Tænk også over: Står du meget alene 
med et synspunkt som leder, er det nok værd 
at genoverveje. Ellers kan du blive meget alene i 
fællesskabet. Vær også opmærksom på, hvilke 
stemmer du lytter mest til – er det de stærke og 
er der nogle, du ikke hører? 

Kilde: Søren Braskov, erhvervspsykolog, HumanAct

Tre gode råd

1. Husk, at det er i orden 
som leder at give udtryk 
for, at noget er svært. 
Det er en svær opgave at 
imødekomme både behovet 
for fleksibilitet og samtidig 
skabe faste rammer.

2. Giv udtryk for, hvad du 
mener, der er brug for, for at 
lykkes med kerneopgaven 
og de gode løsninger. 

3. Hold fast i visse 
strukturer, fx møder 
med mødepligt, fordi 
relationelle, kreative og 
innovative processer er 
svære at facilitere virtuelt. 
Og fordi det at opbygge et 
fællesskab kræver, at I ser 
hinanden regelmæssigt. 

19  



Find lederbalancen  
i det hybride arbejdsliv
Under coronakrisen lærte vi alle at navigere i en blanding af 
distancearbejde, virtuelle mødeformer og fysisk fremmøde.  
Mange, som aldrig havde arbejdet hjemmefra før, sad nu i køkken, 
stue og bryggers med computeren på skødet. Og ledere skulle  
lære at lede 1:1 over en skærm, i telefon eller på e-mail. 

Projektet lykkedes i vid udstrækning. Og det har vist os, at alle har 
forskellige rammer og behov for at lykkes i det daglige arbejdsliv. 
Vi så blandt andet, at rigtig mange trivedes med en blanding 
af hjemmearbejde og fremmøde på arbejdspladsen. På mange 
kommunale og regionale arbejdspladser har man derfor holdt fast i 
en grad af fleksibilitet mellem de to. Arbejdslivet er blevet hybridt. 

Det giver dig som leder nogle dilemmaer: Hvordan leder du med-
arbejdere, som aldrig er til stede samtidig på arbejdspladsen? 
Hvordan sikrer du faglig og social sammenhængskraft og videns-
deling i afdelingen/organisationen? Hvordan tager du godt imod 
nye medarbejdere, hvis kollegaerne ikke er til stede til at coache, 
hjælpe og oplære? Hvordan sikrer du retfærdighed i at opfylde de 
forskellige behov for hhv. at arbejde hjemme og møde fysisk frem? 

De spørgsmål sætter vi spot på i denne publikation – for at give 
bolden op til de gode samtaler om det hybride arbejdsliv. Målet  
er, at du bedst muligt kan forvalte dit mandat som leder i de aftaler,  
I skal indgå på netop din arbejdsplads. 


