
Forfatter: Christian Fredberg 

Vejleder: Holger Højlund  113.110 anslag svarende til 49,7 sider 
 

MASTERAFHANDLING 

MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE 

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 

 

 

Øget trivsel og produktivitet gennem systematisk anvendelse af 

distancearbejde i Lægemiddelstyrelsens 

Forbrugersikkerhedsafdeling 

 

 

 

 

 

 

BILAG 3 ER FORTROLIGT 
 

 

 

 

 

December 2011 

 

 

 
 

  



2 

Summary 

This master’s thesis deals with productivity and well-being in the Consumer Safety Division of the Danish 

Medicines Agency. The primary hypothesis is that there is a misalignment between office type and the 

different types of knowledge work that is performed in the division. This misalignment severely reduces 

productivity and well-being.  

The thesis examines the office type in the division through observation and characterizes the different 

types of knowledge work performed through studies of Standing Operating Procedures, process charts and 

through semi structured interviews with division leaders and employees.  

The hypothesis is confirmed – there is a misalignment between the large open plan office used by the 

division and the primary types of knowledge work conducted by the employees. The large open plan office 

is designed to facilitate cooperation and creativity whereas the knowledge work, characterized by both a 

high degree of routine and assessment, calls for an office type designed to provide an opportunity for the 

individual to concentrate, in other words: the cell office. 

The secondary hypothesis is, that these “missing” cell offices can be substituted by systematically working 

at home – provided the presence of the necessary IT software and hardware etc. In this case the individual 

knowledge worker has two offices: The large open plan office which facilitates sharing knowledge with 

colleagues and the cell office (at home), which facilitates the knowledge work characterized by the need for 

concentration. This way, the best of both can be achieved – provided the systematical use of working at 

home.  

The thesis shows, that there are some barriers towards working more at home. They comprise the 

practicalities of not having access to the necessary IT systems from home and the question of how the 

phone in the office is to be answered, if the employees are at home. The more substantial barriers are 

about maintaining the very good social life in the division, about the way coordination of the work is done 

through mutual adjustment (a process of informal communication between people conducting 

interdependent work) and last but not least, the mistrust towards working at home hinted at by the 

leaders.  

The thesis suggests that these barriers can be dealt with by shifting the focus from coordination through 

mutual adjustment to that of standardization and planning. In this way the coordination mechanisms will 

actually fit the character of the work. This, however, demands a change of mind from both leaders and 

employees, as the misalignments through the years have institutionalized themselves in a dysfunctional 

way of understanding work and coordination.  

The current hype about working at home, with its benefits of reducing time commuting to and from work, 

reducing the emission of carbon dioxide and the increased flexibility for the individual may, however, be a 

lever for a paradigmatic change in the way work and coordination is understood. 
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There are three main perspectives based on the findings of the thesis. First, it is most likely that many other 

public and private organizations, which embrace the ideal of creativity and cooperation and as a result use 

large open plan offices, have the same misalignment as shown within the Consumer safety Division. 

Second, the findings suggest, that leaders lack the understanding of what motivates highly skilled 

knowledge workers and how to differentiate between them, and third, the suggestion, that misalignment 

between organizational elements over time will institutionalize a dysfunctional behavior in an organization, 

should make organizations look for other organizational misalignments – yet to be discovered. 

 

Christian Fredberg 

December 2011 
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1. Kapitel - 

Problemformuleringen 

  
I dette kapitel beskrives den 

undren, der har dannet grundlag 

for projektet - såvel som de 

overordnede baggrundsoplysninger 

der bruges til at forstå projektets 

problemstilling.  

Problemstillingens forskellige 

elementer udfoldes og leder ud i 

problemformuleringen.  

Afsluttende beskrives de 

afgrænsninger, der sættes op for 

det videre forløb. 

Samlet skal kapitlet således sætte 

rammen for projektet – dets 

undersøgelsesfelt og dets 

afgrænsninger. 
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1.1. Indledning 

Meget af den offentlige administration er blevet digitaliseret i de senere år. Dette giver en række fordele i 

forhold til tidligere. Blandt andet giver de digitale løsninger nye muligheder for at udføre kontorarbejde fra 

distancen, bare man er udstyret med en internetopkobling, adgang til virksomhedens it-systemer og en 

bærbar pc. 

Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning synes det interessant at få en større del af kontorarbejde udført 

i medarbejdernes bopæl, da man således vil kunne spare uproduktiv transporttid, reducere CO2 

udledningen, reducere belastningen af veje etc. Finansministeriet har også indgået en rammeaftale med 

centralorganisationerne om distancearbejde, således, at man er klar til distancearbejdet1.  

Virksomhedsøkonomisk er det ligeledes interessant at lade medarbejderne udføre mere arbejde hjemme, 

da udgifterne til at opretholde en kontorarbejdsplads er markant højere end ved at stille en 

internetforbindelse og/eller PC/laptop til rådighed. I centraladministrationen er det fx mellem 15 og 20 

gange dyrere pr. årsværk at drive en central arbejdsplads ift. en hjemmearbejdsplads 2. 

På individniveau viser en nylig undersøgelse om danskernes distancearbejde3,  

- at godt hver tredje dansker, der distancearbejder, mener, at det gør dem mere produktive,  

- at over halvdelen oplever, at det er mindre stressende, 

- at ni ud af ti oplever, at de er mere produktive, fordi de ikke bliver forstyrret af kollegaer, 

- at de største fordele ved distancearbejde er, at det er lettere at få familieliv og arbejde til at hænge 

sammen. 

På individniveau synes der således også at være fordele i at øge mængden af distancearbejde.  Disse 

oplevelser spiller naturligt direkte over på virksomhedsniveauet, ud fra betragtningen om, at en glad og 

ustresset medarbejder er en produktiv medarbejder, hvilket undersøgelsen også bekræfter. 

                                                           
1
 Se http://perst.dk/Publications/2006/Vejledning%20om%20distancearbejde%20i%20staten%202006/Bilag%201-

%20Cirkulaere%20om%20rammeaftale%20om%20distancearbejde.aspx 
2
 I evalueringen af SEA-reformen - 

http://www.ses.dk/da/kontorlokaler/om%20kontorvirksomheden/seareformen/~/media/197C594B403D4E13A0E2AC

5EEBB95510.ashx - fremgår det, at huslejeomkostninger i centraladministrationen i 2002 var godt kr. 37.000 pr. 

årsværk. Disse tal er eksklusiv øvrige driftsomkostninger som fx rengøring, renovation og interne servicefunktioner. De 

samlede lokaleomkostninger pr. årsværk ligger derfor væsentlig højere. Omkostninger til en internetforbindelse er 

aktuelt ca. kr. 3000 pr. år. Udgifter til it-udstyr m.v. anses, for overskuelighedens skyld, for at være ens, uanset om de 

stilles til rådighed i virksomheden eller i hjemmet. 
3
 Undersøgelsen er gennemført af Interresearch a | s i perioden 19.-26. april 2011 for Dansk Erhverv. 

Http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Documents/Distancearbejde-2011-befolkningsundersoegelse.pdf 

http://perst.dk/Publications/2006/Vejledning%20om%20distancearbejde%20i%20staten%202006/Bilag%201-%20Cirkulaere%20om%20rammeaftale%20om%20distancearbejde.aspx
http://perst.dk/Publications/2006/Vejledning%20om%20distancearbejde%20i%20staten%202006/Bilag%201-%20Cirkulaere%20om%20rammeaftale%20om%20distancearbejde.aspx
http://www.ses.dk/da/kontorlokaler/om%20kontorvirksomheden/seareformen/~/media/197C594B403D4E13A0E2AC5EEBB95510.ashx
http://www.ses.dk/da/kontorlokaler/om%20kontorvirksomheden/seareformen/~/media/197C594B403D4E13A0E2AC5EEBB95510.ashx
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Men er det så det rigtige for en virksomhed at benytte distancearbejde i større grad end i dag? 

Undersøgelsen viser, at hovedparten af det samlede arbejde foregår i virksomhederne (58 % af de 

distancearbejdende arbejder mindre end 10 % af tiden fra distancen). Ligeledes viser undersøgelsen, at kun 

21 % af virksomhederne har en politik eller retningslinjer for distancearbejde, hvilket tyder på, at 

distancearbejde ikke er noget, der anvendes systematisk i danske virksomheder.  

Arbejdet er tilsyneladende fortsat noget, der primært hører til i virksomhedens kontorfaciliteter, til trods 

for digitaliseringens muligheder for og fordelene ved distancearbejdet4. 

Alt dette vækker min undren – hvorfor bruges distancearbejde ikke mere end det gør?   

1.2. Baggrund 

Lægemiddelstyrelsen hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet og administrerer den danske 

lovgivning for lægemidler, medicintilskud, apoteker, medicinsk udstyr og euforiserende stoffer. Styrelsens 

hovedopgaver er at godkende og kontrollere lægemidler og virksomheder, herunder apoteker, og at 

overvåge lægemiddeløkonomi og -forbrug5.  

Styrelsen har knap 500 medarbejdere, alle samlet i én facilitet i København. Alle medarbejderne sidder i 

storrum af varierende størrelse - fra ca. 5 personer og op til ca. 50 personer – og har gjort det siden 2003, 

hvor det nuværende domicil blev taget i brug. Før det sad man i enkeltmandskontorer. 

For knapt ét år siden er der gennemført en større digitalisering, der understøtter alle faglige arbejdsgange, 

der samtidig blev standardiserede. Med digitaliseringen blev hovedparten af alle arbejdsgange, der foregik 

med papir, afskaffet6. 

Styrelsen har i en årrække givet medarbejdere mulighed for at arbejde på distancen, men grundholdningen 

har været, at hovedparten af arbejdet skulle foregå på arbejdspladsen – ud fra betragtninger om, at 

videndeling og den sociale interaktion mellem medarbejdere naturligt foregår på arbejdspladsen7. 

Styrelsens Forbrugersikkerhedsafdeling (FOS) håndterer en lang række administrative opgaver og har et 

aktuelt problem med at forøge sagsbehandlingskapaciteten. Traditionelt har dette kunne løses ved en 

forøgelse af medarbejderantallet. Denne mulighed er imidlertid meget begrænset som følge af den 

                                                           
4
 Distancearbejde forstås i dette projekt som det at arbejde hjemme. 

5
 Se http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/service-menu/om-os 

6
 Se http://laegemiddelstyrelsen.dk/~/media/1CEDF596AA174863B780D48979705CF4.ashx vedrørende 

digitaliseringen. 
7
 Se bilag 1: Lægemiddelstyrelsens retningslinjer for arbejde hjemmefra. 

 

http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/service-menu/om-os
http://laegemiddelstyrelsen.dk/~/media/1CEDF596AA174863B780D48979705CF4.ashx
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generelle samfundsmæssige situation samt en stram normeringsramme i forlængelse af indkasseringen af 

digitaliseringsgevinsten8.  

FOS har, som styrelsen generelt, i en årrække anvendt distancearbejde usystematisk og anvender det 

fortsat ad hoc.  

En del af afdelingens medarbejdere oplever jævnligt forskellige stressrelaterede symptomer. 

Personligt sidder jeg som styrelsens chef for drift og udvikling af faciliteten, herunder som ansvarlig for det 

fysiske arbejdsmiljø9, samt i et chefpartnerskab for HR-udviklingsaktiviteter. I disse funktioner mødes jeg 

dels af et pres for at spare penge på driften af faciliteten og dels af en mere eller mindre tydeligt udtalt 

opfattelse hos medarbejdere af, at hjemmearbejde er der, hvor man kan få lavet noget, ”for da bliver man 

ikke forstyrret”.  Derfor falder det mig naturligt, at undersøge mulighederne og barriererne for øget 

distancearbejde – både i forhold til øget produktivitet og besparelser på facility management10. 

1.3. Problemfelt 

Organisations- og motivationsforskeren Peter Holdt Christensen påpeger, at der i moderne 

ledelsesforestillinger er en række implicitte antagelser om, at samarbejde er altafgørende for arbejdet i 

moderne organisationer og at samarbejde styrkes ved at reducere individers fysiske adskillelse, hvorfor 

kontorlandskaber er den naturlige ramme om det moderne kontorarbejde (Christensen, 2009:15).  

Christensen påpeger endvidere, at de fleste organisationer i dag baserer sig på et kreativitetsideal, frem for 

tidligere tiders effektivitetsideal, hvorfor moderne kontorarbejdspladser designes til at facilitere 

samarbejde og kreativitet gennem kontorlandskabet (Christensen, 2009:52). 

Paradoksalt nok viser Dansk Erhvervs undersøgelse af distancearbejde, at 44 % vælger distancearbejde for 

at undgå at blive distraheret og 29 % for at blive mere produktive. Af de respondenter, der oplever højere 

produktivitet ved distancearbejde, angiver 52 %, at årsagen er, at det er mindre stressende og 91 % at det 

er fordi, at de ikke bliver forstyrret. Disse resultater peger i retning af, at medarbejderne mere søger 

effektivitetsidealet end kreativitetsidealet og bekræfter Christensens tese om, at kreativitetsidealet ofte 

kun har symbolsk værdi (Christensen, 2009:52). Tilsvarende antyder resultaterne, hvilket også Christensen 

                                                           
8
 Se http://www.ft.dk/samling/20081/aktstykke/aktstk.18/aktstykket/599698.pdf vedr. økonomi og forventet gevinst. 

9
 Arbejdsmiljølovgivningen er i øvrigt gældende, i reduceret omfang, ved hjemmearbejde – se 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/at-vejledninger-om-arbejdets-
udforelse/d2-enkelte-typer-af-arbejde/d29-hjemmearbejde.aspx?q=hjemmearbejde  
10

 Optimalt kan kontoret dimensioneres til et mindre antal medarbejdere, end der er i afdelingen, hvorved der kan 
spares husleje m.v. Flekskontoret er fx dimensioneret til, at 70 % af medarbejderne er til stede samtidig (Danielsson 
og Bodin, 2008).  

http://www.ft.dk/samling/20081/aktstykke/aktstk.18/aktstykket/599698.pdf
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/at-vejledninger-om-arbejdets-udforelse/d2-enkelte-typer-af-arbejde/d29-hjemmearbejde.aspx?q=hjemmearbejde
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/at-vejledninger-om-arbejdets-udforelse/d2-enkelte-typer-af-arbejde/d29-hjemmearbejde.aspx?q=hjemmearbejde
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(2009:125) påpeger, at hvis det ikke lykkes for individet at opretholde kontrol over sin privatsfære på 

arbejdet, så kan det lede til arbejdsrelateret stress. 

Dette samt de mere eller mindre udtalte udsagn i Lægemiddelstyrelsen om, at ”hjemme kan man da få 

lavet noget”, peger alt i alt på, at der kan opstilles en hypotese om, at den måde kontorarbejde faciliteres i 

organisationen, ikke fungerer optimalt – og at det at arbejde hjemme afbøder problemstillingen. Denne 

antagelse kan tænkes at gælde for FOS og de andre afdelinger i Lægemiddelstyrelsen - og for så vidt også 

mange andre offentlige og private organisationer, der har administrativt kontorarbejde som 

omdrejningspunkt og hvor arbejdet foregår i kontorlandskaber. 

Når FOS har et konkret behov for forøgelse af produktionskapaciteten, og der opleves stresssymptomer hos 

medarbejderne, kunne det umiddelbart pege i retning af en disharmoni mellem kontorform og det arbejde, 

der udføres, hvilket kan medføre arbejdsrelateret stress og at produktivitetspotentialet ikke udnyttes fuldt 

ud.  

 Det synes derfor oplagt at undersøge, om kontorlandskabet rent faktisk understøtter arbejdets karakter – 

og om distancearbejde/hjemmearbejde er det, der skal til for at (gen)skabe synergien mellem arbejdets 

karakter og kontorformen.  

1.4. Problemformulering 
På baggrund af denne undren, over hvorfor distancearbejde ikke anvendes mere end det gør (med de 

mange umiddelbare fordele), hypotesen om, at kontorlandskabet ikke nødvendigvis understøtter alle dele 

af det moderne arbejde optimalt (og at der således sker et produktivitetstab – og i nogle situationer skabes 

arbejdsrelateret stress) samt de konkrete udfordringer om at øge produktionskapaciteten i FOS, vælger jeg 

at undersøge følgende: 

Kan distancearbejde forbedre produktivitet og trivsel i Lægemiddelstyrelsens 

Forbrugersikkerhedsafdeling? 

1. 5. Afgrænsning 
Det grundlæggende spørgsmål i min problemstilling – kan distancearbejde forbedre produktivitet og trivsel 

– kan angribes fra tre forskellige positioner:  

1) Dysfunktionel kontorform: Med udgangspunkt i FOS nuværende kontorform – storrummet – som 

Christensen betegner som i mange tilfælde mere symbol end instrument (Christensen 2009), kan 

det antages, at der ikke er samspil mellem kontorformen og arbejdets karakter, hvilket betyder at 

produktivitetspotentialet ikke udnyttes. Hvis dette er tilfældet i FOS, kan man generelt arbejde med 
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at få kontorformen til at passe til arbejdet. Her er pointen i forhold til distancearbejdet, at nogle 

typer af arbejde fungerer bedst i enkeltmandskontoret – og at det i mange situationer ikke er 

muligt at ændre storrum til enkeltmandskontorer ud fra en økonomisk betragtning samt en 

symbolsk/signalmæssig betragtning (Christensen 2009). Hjemmearbejdspladsen kan så indgå som 

et næsten gratis enkeltmandskontor, som kan supplere storrummet. Nøglen ligger så i at finde det 

rette miks af at være til stede i organisationen til det arbejde, der passer til storrummet og være i 

enkeltmandskontoret (hjemme) til det arbejde, der passer til det. Det er altså ikke enten kun 

distancearbejde eller kun arbejde i kontoret, men et både og. 

2) Hensynet til de introverte: På individniveau kan storrummet for personer, der overvejende er 

introverte, betyde koncentrationsproblemer, stressrelaterede problemer etc. (Christensen 2009). 

Så uanset en eventuel dysfunktionel kontorform, så kan muligheden for de introverte til at ”slippe 

ud af storrummet” i sig selv øge deres produktivitet og trivsel.  

3) Personlig fleksibilitet: På individniveau kan den forøgede fleksibilitet ved at have fast 

hjemmearbejdsmulighed til rådighed – inkl. udstyr og diverse systemadgange – forøge 

produktiviteten. Fx ved ”barn syg” er det absolut sandsynligt, at de højt specialiserede 

videnarbejdere vil kunne arbejde måske 20 % hjemme – mod ingenting, hvis udstyret ikke var til 

rådighed.  

 

Figur 1: Model for produktivitetsforbedring gennem distancearbejde 

 

Det mest interessante i forhold til det videre undersøgelsesforløb er at undersøge om kontorformen 

”storrum” er dysfunktionel, da dette er generelt for FOS og således vil have generel effekt, mens hensynet 

til de introverte og den personlige fleksibilitet vil have mere specifik effekt.  
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Såfremt kontorformen viser at passe til arbejdets karakter kan der stadig hentes noget produktivitet og 

trivsel ved øget distancearbejde – på individniveau. Dette vil dog ikke have fokus i dette projekt. 

Jeg tager ikke stilling til baggrundsvariabler som, køn, branche, alder, afstand til arbejdspladsen fra 

hjemmet, geografi – uagtet at alle disse emner, hver i sær kunne være interessante. 
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2. Kapitel - Metoden 

  
I dette kapitel beskrives den 

samfundsvidenskabelige metode 

generelt med henblik på at sætte 

rammen for samfundsvidenskabelig 

vidensproduktion, der er 

væsensforskellig fra den natur-

videnskabelige. 

Den konkrete metode og model til 

at svare på problemstillingen 

beskrives sammen med 

undersøgelsesdesignet, der 

angiver, hvordan de enkelte 

elementer i metoden undersøges, 

hver i sær. 

Således skal kapitlet vise, 

hvorledes problemformuleringen 

besvares, såvel som det skal 

tydeliggøre, at projektets 

afsluttende svar er troværdigt. 
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2.1. Generelt om Samfundsvidenskabelig metode 

Samfundsvidenskabelig metode er en samlet betegnelse for de fremgangsmåder, der anvendes til at 

producere viden om samfundet, dets organisationer, grupper eller individer (Andersen, 2003:16). Dette er 

en systematisk måde at undersøge den menneskeskabte virkelighed på, for at vi bliver i stand til at forstå 

årsager bag hændelser, meninger bag handlinger og sociale/materielle strukturers betydninger for 

individers meninger og handlinger (Halvorsen, 1996 i Andersen 2003). Dette med henblik på at kunne 

tydeliggøre - for både undersøgeren selv og for læseren – kvaliteten af undersøgelsens resultater i form af 

reliabilitet og validitet11 (Andersen, 2003:17). Det der almindeligvis adskiller dagligdags tænkning og 

erfaringsslutninger fra egentlige forskningsaktiviteter er, at disse er underlagt mere systematik for at 

begrænse de fejlslutninger, vi ellers ville gøre os på grund af 

 den måde vores forestillingsverden er farvet af vores erfaringer,  

 at de data, vi indsamler, ikke er tilstrækkelige eller relevante,  

 at vi mangler evne til at sammenstykke informationerne på en fornuftig måde i en helhed,  

 at vi aldrig sætter ord på al den information vi instinktivt anvender og 

 på grund af, at der er forskel på, hvad vi tror, og hvad vi faktisk ved – og fordi vi handler på det vi 

tror (Andersen, 2003:21-22). 

Således skal undersøgeren til stadighed reflektere over kvaliteten og relevansen af de informationer 

(inklusiv det begrebsapparat der anvendes – teorierne), der anvendes og samtidig reflektere over 

holdbarheden af de slutninger der drages.  

Jeg tager udgangspunkt i Enderuds model om ”vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang” med 

henblik på at skabe struktur i projektet. Denne struktur afspejler sig efterfølgende i projektets overordnede 

disponering og forløb/struktur. 

  

                                                           
11

 Reliabiliteten angiver undersøgelsens præcision – blev det oprindelige spørgsmål for undersøgelsen reelt besvaret? 
Validiteten angiver undersøgelsen pålideligheden – vil den kunne genskabes med samme resultat? 
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Figur 2: Vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang (Enderud (1986) i Andersen, 2003:29) 

tilvirket til det konkrete projekt. 

 

Teori skal opfattes rummeligt som al eksisterende viden inden for det genstandsområde vi arbejder i. Teori 

er typisk forenklede billeder af en del af virkeligheden, der understreger visse træk og udelader andre træk 

med henblik på at kunne anvendes som hensigtsmæssige tænkeredskaber (Andersen, 2003:37).  

Empiri er de erfaringsbaserede observationer som forskeren gør sig i marken - og som skal fortolkes og 

årsagsforklares ved hjælp af bestående teorier (Andersen, 2003:30-31). Indsamling af empiri foregår via 

kvalitative og/eller kvantitative metoder. Uanset metode giver det den undersøgende data til videre 

bearbejdning. 

Data betyder ”det givne” eller ”kendsgerning”.  Om noget er givent eller en kendsgerning er imidlertid et 

spørgsmål, der skal udfordres yderligere. Alt hvad vi betegner som data er bearbejdet på en eller anden 

måde, enten gennem undersøgerens sansning og bevidsthed, gennem et måleinstrument eller en 

kombination af disse (Andersen, 2003:32). Når alt er påvirket af betragtningen er det væsentligt, at 

undersøgeren båndlægger sine sansninger med teoretiske begreber og metoder med henblik på at 

begrænse fejlslutninger. Dette er yderligere interessant med den stigende socialkonstruktivistiske tilgang til 

samfundsvidenskaberne. Socialkonstruktivismens (og diskursteoriernes) udgangspunkt er, at hvad noget er, 

afhænger af, hvordan vi iagttager det, hvilket igen afhænger af, hvordan vi taler om og opfatter emnet 

(Knudsen, 2009: 9). I forhold til dette vælger jeg samme ståsted som Andersen (2003:35), der antager, at 

der både er en materiel fysisk verden og en socialt konstrueret verden. Det fysiske kontor er således den 

materielle virkelighed, mens de relationer, der er i mellem personerne i kontoret er socialt konstruerede.  
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Metoden omkranser de enkelte elementer i modellen og forsørger at sikre sammenhænge - og dermed at 

mine slutninger er så holdbare/realiable og robuste/valide som muligt. 

2.2. Analysemodel 

Grundpræmisserne i min undersøgelse er, at det alt andet lige er arbejdet, altså de opgaver, der skal løses, 

der er de centrale i en virksomhed. Alt andet ligger rundt omkring dette og skal på forskellig vis 

understøtte, at arbejdet udføres mest hensigtsmæssigt og effektivt. Hvis man således taler om trivsel, så er 

trivsel i dette perspektiv med til at få mere produktive (og innovative, hvis det er dét arbejdet sigter mod) 

medarbejdere. At sideeffekten er, at medarbejdere har det godt – er rigtig fint – men altså en forudsætning 

for arbejdet og ikke et mål i sig selv. Denne forståelse kan lægges ned over mange andre begreber og 

forståelser i en organisation – og dette vil formentligt tydeliggøre sig senere i dette projekt. 

Jeg tager derfor udgangspunkt i organisationsteorierne, der oftest er normative i deres tilgang til 

forståelsen af arbejde og organisering. Konkret anvender jeg Davenport (2005) til at karakterisere arbejdet 

og Christensen (2009) til at vurdere kontorform og teste kontorform op i mod arbejdets karakter. I forhold 

til diskussionen af barrierer ved systematisk distancearbejde anvendes primært Mintzbergs begreber til at 

udfordre og håndtere de forskellige barrierer. Mintzbergs begreber supplerer endvidere karakteriseringen 

arbejdet.  

Besvarelsen af projektets spørgsmål kan samlet set afbilledes i denne model: 

Figur 3: Analysemodel 

 

Hypotesen er altså, at distancearbejde/hjemmearbejde kan skabe balance i mellem arbejdets karakter og 

kontorform og derved skabe mere produktivitet og trivsel. Men dette kan udfordres af de oplevede 
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barrierer i FOS, hvorfor de skal diskuteres – og håndteres realistisk – før jeg kan svare på projektets 

problemformulering. 

I projektet er en grundantagelse altså, at en hjemmearbejdsplads kan sidestilles med enkeltmandskontoret 

(cellekontoret), da disses karakteristika umiddelbart er de samme12. Forudsætningen er naturligvis, at den 

nødvendige kommunikationsmæssige infrastruktur er til stede i form af it- og telefonsystemer. 

2.3. Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet er den måde, hvorpå genstanden for undersøgelsen udforskes. Dette omfatter 

kombinationen af fremgangsmåderne til indsamling, analyse og tolkning af data med henblik på, at den 

dokumentation der fremskaffes er i stand til at besvare det oprindelige spørgsmål (Andersen, 2003:139). 

Hellevik opstiller, ud fra et antal undersøgelsesenheder og egenskaber hos disse, de overordnede 

undersøgelsesmuligheder i samfundsvidenskabelige studier. 

Tabel 1: Datamatriks over overordnede undersøgelsesmuligheder (Hellevik, 2002 i Andersen, 2003:142)  

 

Case-studiet er særligt anvendt i undersøgelsen af sociale delsystemer, da det dels ofte er meget svært at 

arbejde eksperimentelt med organisationsforskning (vi kan ikke tage en organisation ud af dens vante 

omgivelser og gennemføre kontrollerede eksperimenter – vi må studere den i dens vante omgivelser), dels 

er organisationssociologien begrænset teoretisk udviklet, hvilket betyder, at der hovedsageligt arbejdes 

eksplorativt og som udgangspunkt induktivt (vi søger ud fra studiet af nogle få enheder/fænomener at sige 

noget generelt om mange) og dels har organisationsforskningen tætte relationer til konsulentbranchen, 

                                                           
12

 Enkeltmandskontoret er nemlig den kontorform, der indgår i Christensens (2009) model om sammenhængen 
mellem arbejdets karakter og kontorform. 
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forstået på den måde, at mange studier har haft et forandrende/handlingsrettet formål i tilknytning til 

konkrete organisationer (Andersen, 2003:150-151). I forhold til mit konkrete projekt er det netop disse 

kendetegn, såvel som mange variabler og få enheder, der gør sig gældende, hvorfor case-studiet er mest 

velegnet i dette projekt. 

Konkret vil jeg undersøge den nuværende kontorform (i den materielle verden) i FOS gennem observation 

med henblik på at kunne klassificerede den jf. Christensen (2009). 

Undersøgelsen af arbejdets karakter og barrierer imod systematisk distancearbejde er i højere grad (socialt) 

konstrueret. Jeg vil derfor anvende interviews med henblik på at indsamle kvalitative data om 

medarbejderes og lederes oplevelser af arbejdets karakter, og dels gennem undersøgelse af sekundær data 

i form af organisationsdiagrammer, procesdiagrammer og Standard Operating Procedures (SOP).  

Der anvendes semistrukturerede interviews. Denne form er valgt for at udnytte balancepunktet mellem at 

ordet flyder frit og at der samtidigt holdes en rød tråd gennem interviewet (Kvale, 2002). Jeg anvender en 

interviewguide til støtte undervejs, med udgangspunkt i teoriafsnittet, for således at sikre afdækning af de 

relevante områder i forhold til teorier og modeller. 

Mit valg af dataindsamlingsteknik er på baggrund af Andersens sammenstilling af dataindsamlingsteknikker. 

Tabel 2: Oversigt over dataindsamlingsteknikkerne (Andersen 1990:141 i Andersen 2003:196) 

 

 



  19   

På baggrund af min induktive tilgang, hvor jeg dels ønsker at komme med konkrete forslag til forbedringer i 

FOS og dels at udlede noget generel viden, har jeg lagt vægt på, at FOS har en meget bred opgaveportefølje 

i form at sagsbehandling med varierende kompleksitet, tidsfrister, pressehåndtering, borgerhenvendelser, 

projektarbejde m.v., således at afdelingen – ud fra opgavetyper – er repræsentativ i forhold til mange andre 

offentlige (og private) administrative organisationer. Ligeledes har jeg lagt vægt på, at FOS i et vist omfang 

anvender distancearbejde og således har nogen erfaringer med dette, såvel som at FOS har en meget høj 

digitaliseringsgrad (som er forudsætningen for at enkeltmandskontoret kan sidestilles med 

hjemmearbejdspladsen).  

For at komme rundt om de forskellige emner i interviewene er der valgt respondenter, der både har 

distancearbejdsmulighed og nogle der ikke har, med henblik på at begge grupper kan komme med bud på 

barrierer og muligheder ved øget andel af distancearbejde.  

Ligeledes er der valgt tre forskellige processer (med forskellige karakteristika i forhold til kompleksitet, 

deadlines m.v) som udgangspunkt for spørgsmålene om arbejdets karakter. Til hver proces er der udvalgt 

den ansvarlige leder og to medarbejdere, der arbejder med processen, altså ni respondenter i alt, hvilket 

vurderes at være tilstrækkeligt (Kvale, 2002:109). 

Med disse udvælgelser har jeg søgt at sikre bredde i opgavernes karakter, såvel som dybde i forståelsen og 

oplevelsen af dem for således at kunne sikre det repræsentative, validitet og reliabilitet.  
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3. Kapitel - Teorien  

  
I dette kapitel præsenteres de 
teorier og begreber, som anvendes 
til at belyse, analysere og forstå 
problemstillingen. 

Der præsenteres to teoretiske 

vinkler, nemlig Christensens 

rumforskning, der kondenserer 

organisations-, ledelses- og 

arkitekturteori, og desuden 

Mintzbergs organisationsteori, der 

nuancerer forståelsen af 

organisationsform og koordination 

i organisationer. 

Afsluttende sættes teorier og 
begreber i forhold til projektets 
analysemodel.  

Samlet opstiller kapitlet de 
redskaber, der senere anvendes til 
at analysere interviewdata, kon-
torrum samt procesdiagrammer 
m.v.  
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3.1. Første teoretiske vinkel – Peter Holdt Christensens rumforsking 

3.1.1. Om Peter Holdt Christensen 

Organisationsforskeren Peter Holdt Christensen har i en årrække forsket i, hvordan organisationer fungerer, 

herunder især fokuseret på motivation, samarbejde og videndeling og har udgivet en række bøger om disse 

emner. Han har i forbindelse med forskningen i videndeling ofte hørt mantraet om, at storrumskontorer er 

den bedste løsning på videndeling, da storrum har en høj grad af gennemskuelighed - alle kan hele tiden se 

hinanden (Christensen, 2009:7). Han har på baggrund af dette forsket i emnet og i 2009 udgivet bogen 

”Rumforskning”, der samler ledelses- og organisationsteori samt arkitekturpsykologi og diskuterer 

videndeling og samarbejde i forhold til det fysiske rum, det foregår i. 

3.1.2. Centrale antagelser om det fysiske rum 

Når der i organisationer bruges fysiske omgivelser baserer det sig på – mindst – fire centrale antagelser, 

som ofte er mere eller mindre implicitte: 

 En glad medarbejder er en produktiv medarbejder 

 Fysiske omgivelser påvirker menneskers adfærd 

 Samarbejde er altafgørende for arbejdet i moderne organisationer 

 Samarbejde styrkes ved at reducere individers fysiske adskillelse (Christensen, 2009:15)  

Ledelsesteori forudsætter generelt, at den glade og tilfredse medarbejder er en produktiv medarbejder 

(Winemann, 1986 i Christensen, 2009), hvorfor det naturligvis ledelsesmæssigt er interessant at finde de 

faktorer, der producerer glade medarbejdere.  Der er dog ikke altid en lineær sammenhæng mellem 

tilfredshed og øget produktivitet – ofte er det, at man som medarbejder kan se, at man bidrager til noget 

(er produktiv), der fører til tilfredshed (Christensen, 2009:16). Tilfredshedsskabelse gennem fysiske 

omgivelser antages normalt som værende indirekte – rammerne faciliterer bedre kommunikation og 

derved sociale fællesskaber - og således tilfredse medarbejdere (Christensen, 2009:17).  

At de fysiske strukturer påvirker menneskers adfærd er det centrale omdrejningspunkt i det selvstændige 

forsknings- og teorifelt kaldet arkitekturpsykologien. Den centrale antagelse er, at individers adfærd 

påvirkes/kan påvirkes af den måde vi indretter os på. Fx vil en kopimaskine, der er anbragt, så den er svær 

at få adgang til, reducere kopieringsaktiviteterne (Christensen, 2009:19). Arkitekturpsykologien arbejder 

med både fordele og ulemper i forhold til disse emner - i modsætning til ledelseslitteraturen, der 

hovedsageligt fokuserer på fordele i form af øget videndeling, fleksibilitet etc. (Christensen, 2009:20).  

Arkitekturpsykologien arbejder med begreber som territorier og privatliv til at nuancere forståelsen af 

anvendelsen af rummet. 

En dominerende almen forståelse er, at det moderne arbejdsliv er kendetegnet ved lærende og kreative 

handlinger (Elbach & Bechky, 2007:18 i Christensen, 2009). Dette kræver, at man kan kommunikere her og 
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nu – og ikke ved fx e-mail, hvor man ikke ved, hvornår man får et svar. Samarbejdet er derfor afgørende for 

arbejdet i moderne organisationer. Derfor synes det selvfølgeligt at indrette sig i åbne kontorlandskaber, 

der muliggør ”her og nu” kommunikation (Christensen, 2009:21).  

Antagelsen om, at samarbejde styrkes ved at reducere individers fysiske adskillelse er centralt som 

argument for nødvendigheden af kontorlandskabet på baggrund af de bagvedliggende antagelser om, at 

det er nemmere at samarbejde med kollegaer, der sidder fysisk tæt på, at det sociale miljø forbedres, når 

man sidder fysisk tæt sammen, at der deles mere viden, når de befinder sig fysisk tæt sammen og at 

ansatte, der befinder sig fysisk tæt sammen bedre kan lide hinanden, end hvis de sad længere fra hinanden. 

Sandsynligheden for, at man kontakter nogen, der er mere end 50 meter væk er dog minimal (Allen, 1977 i 

Christensen, 2009), hvorfor moderne kontorlandskaber indrettes med ”vandhuller” som fx kaffe-øer, 

kopirum og postrum, hvor den sociale interaktion så kan finde sted. Kontorlandskabet er således udtryk for 

et opgør med kontorarbejdet som et individuelt studielignende arbejde og derimod et udtryk for fokus på 

øget kommunikation, fleksibilitet og videndeling (Christensen, 2009:24). 

3.1.3. Historisk gennemgang af kontorets udvikling 

Bevidst brug af de fysiske omgivelser har en lang historie. Kontoret, som vi kender det i dag, opstod 

omkring 1850’erne som følge af, at der efterhånden var opstået store organisationer, der havde brug for 

mange administrative arbejdere. Kontorernes kunne rumme op til 12 personer - p.g.a. datidens 

byggeteknologi (Christensen, 2009:39). Omkring år 1900 blev det teknisk muligt at bygge store kontorrum 

og hvad der blev betegnet som ”the american plan office” opstod. Dette var det enorme kontorrum med et 

enormt antal kontorarbejdere, som var placeret i et sirligt mønster, der afspejlede, at arbejdet skulle møde 

så lidt modstand på sin vej som muligt (Christensen, 2009:39). Grundtanken var, at kontorarbejdet var 

individuelt, og hvor det samlede arbejde flød fra arbejdsstation til arbejdsstation (fra skrivebord til 

skrivebord). Kontorarbejdet var underlagt klart opdelte og individuelle opgaver, der blev sat sammen i et 

samlet flow, hvor fokus var så få forstyrrelser og forhindringer i dette som muligt (Christensen, 2009:40). 

Som følge af dette var idealet også, at der skulle være maksimal ryddelighed, minimal opbevaringsplads og 

begrænset mulighed for personlig udsmykning, således at potentielle forstyrrelseskilder og forhindringer i 

at kunne udføre direkte overvågning blev reduceret. 

I slutningen af 50’erne kom der et markant brud med denne tænkning. Det såkaldte ”bürolandshaft” 

opstod i Tyskland. Det var konsekvensen af et ønske om mere kommunikation i kontorarbejdet og behovet 

for større fleksibilitet i forbindelse med forandringer (Christensen, 2009:42). Bürolandshaft var fortsat i et 

stort lokale, men det brød med tanken om, at kontorarbejde var individuelt - og således brød man med de 

geometriske mønstre og skillevægge (som havde sneget sig ind i ”the american plan office” for at skabe ro 
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om det individuelle arbejde), og skabte i stedet en tilsyneladende tilfældig organisk struktur (ofte med 

masser af planter = ”landshaft”), som indbød til kommunikation mellem medarbejderne og ikke som 

tidligere, hvor kommunikation, var ordreudgivelse fra ledelsen (Christensen, 2009:43). Bürolandshaft havde 

lederne placeret midt i det hele - og et minimum af opbevaringsplads. Siden da har kontorlandskabet 

domineret - og forskellige afarter, der har forsøgt at kompensere for dets ulemper (primært støj), er 

kommet til (Christensen, 2009:44).  

Kort tid efter introduktionen af ”bürolandshaft” introduceredes ”action office” i USA. Dette var fortsat et 

storrumskoncept, men med langt flere skillevægge, således at den enkelte medarbejder havde sin egen 

”cubicle”, hvor der var mulighed for at sætte sit personlige præg og for en vis form for privatliv 

(Christensen, 2009:45). Fokus her var også ønsket om horisontal frem for vertikal kommunikation og den 

fysiske udformning af kontorlandskaberne var udtryk for de reelle kommunikationsmønstre, således at 

dem, der havde brug for at kommunikere meget blev placeret tæt sammen (Pile, 1978:29 i Christensen, 

2009). 

Der er naturligvis mange afarter af disse tre arketyper - og anvendelsen af kontorer afhænger af størrelsen 

af organisationen, arbejdet der udføres og tradition (Christensen, 2009:46).  

Kontorets udvikling har således gået fra et effektivitetsideal, hvor fokus var på at minimere forstyrrelser i 

arbejdets vej gennem kontoret, til et kreativitetsideal, hvor fokus var kreativitet gennem kommunikation og 

videndeling . 

Tabel 3: To idealer for arbejdspladsens fysiske omgivelser (Christensen, 2009:53). 
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3.1.4. Rummet som ramme for samspillet mellem individer 

”Der er meget, der tyder på, at mennesker ligesom dyr er territoriale. Men hvor dyrs territorier i høj grad giver 

mulighed for [… tilfredsstillelse af…] biologiske behov – så anvendes menneskers territorier i højere grad i forbindelse 

med sociale behov, som fx at kontrollere, hvem der har adgang, eller hvornår der er adgang[…]For mennesker er 

territorier, og i særdeleshed det, der markerer territorier […], vigtigt for at kunne begå sig i en verden fyldt med andre 

mennesker” (Christensen, 2009:124).  

Mennesker har et grundlæggende behov for at ikke altid at være udsat for andre mennesker (Altman, 1975 

i Christensen, 2009). Dette kræver en række muligheder, som ofte kan være temmelig modstridende med 

kontorlandskabets evige forstyrrelser og konstante kommunikation (Christensen, 2009:125). De fysiske 

omgivelser skal give mulighed for ”privacy” og dette kan være svært at imødekomme i kontorlandskabet, 

hvorfor mange oplever dette som et umuligt sted at arbejde (Ding, 2008 i Christensen, 2009). Ansatte kan 

opleve rummet som ”overfyldt”, og hvis der ikke er tilstrækkelige muligheder for at trække sig til andre 

steder, hvor der kan opnås privacy, er der risiko for, at individet ikke kan koncentrere sig, ikke er motiveret 

eller oplever en eller anden form for arbejdsrelateret stress (Christensen, 2009:125).  Der er dog 

interpersonelle kontrolmekanismer, der skal balancere graden af overfyldthed med privacy. Fysisk 

afgrænsede ”territorier” og ”personal space” er udtryk herfor (Christensen, 2009:125-126). Det fysisk 

afgrænsede territorium markeres af skillevægge, personlige ejendele, billeder og udsmykning – og er 

karakteriseret ved, at nogen ejer territoriet – eller hævder, at eje det (Christensen, 2009:125). Der ligger så 

en mere eller mindre implicit forventning om, at territoriet respekteres. Personal space er derimod ikke 

markeret med fysiske markører. Det er derimod et mobilt og usynligt område, der hele tiden følger en med 

rundt, altså en slags mobilt territorium (Christensen, 2009:126). Ofte tales der også om, at ”han/hun brød 

ind i intimsfæren” – dette er udtryk for, hvordan personal space fungerer, med forskellige udbredelser 

afhængig af, hvem der nærmer sig. Ligesom med territoriet forventes det, at personal space respekteres og 

individet kan anvende en række markører, til at signalere, at rummet er lukket. Når man fx taler meget 

koncentreret i en telefon, tager høretelefonerne på, kigget meget koncentreret i skærmen, så markerer det 

adgang forbudt (Christensen, 2009:126). Ikke desto mindre er der altid en risiko for, at personal space 

krænkes - og så vil individet opleve overfyldthed, med alt hvad det medfører, såvel som en række potentielt 

pinlige episoder (Christensen, 2009:127). 
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Pointen er, at muligheden for at håndtere det sociale rum i de fysiske omgivelser er helt centralt i forhold til 

hvordan individet fungerer.  Således er det væsentligt at håndtere privacy, personal space, territorium og 

overfyldthed. Ofte fokuserer organisationer dog mere på fysiske stimuli, dimensionering og indretning end 

på det sociale rum  

”… fordi det sociale rum – og især konsekvensen af manglende muligheder for at håndtere det sociale rum – er langt 

mindre synlig og måske også langt mere ubehagelige for individer at erkende. Det kan således være nemmere at 

brokke sig over for meget støj, for lidt lysindfald eller en for dårlig kontorstol end at ytre ønske om lidt mere privatliv 

og – i perioder – lidt mindre kontakt med kollegaerne” (Christensen, 2009:128) 

3.1.5. Er samarbejde og fysisk nærhed altid godt? 

Christensen udfordrer, på baggrund af hans analyser af hvordan individer i organisationer samarbejder, de 

centrale almene antagelser om, at samarbejde altid er godt og at fysisk nærhed faciliterer samarbejde 

(Christensen, 2009:155).  

En væsentlig pointe er, at forskellige typer af arbejdsopgaver kræver forskellige former for samarbejde, og 

at forskellige former for samarbejde understøttes af forskellige former for kontorindretning (Christensen, 

2009:178+181).  

Organisationer fyldes med mennesker, der alle har begrænset kapacitet, hvorfor vi specialiserer os for at 

kunne løse de samlede opgaver. Derfor bliver organisationers grundlæggende problem at arbejdsdele og 

koordinere mellem de specialiserede medarbejdere.  

Opgaverne, der løses i en organisation, har forskellige typer af afhængigheder, der beskriver den grad af 

samarbejde, der skal til for at opgaverne kan løses. Thompson (1967) definerer tre typer af afhængigheder 

(aggregeret, sekventiel og gensidig), der hver i sær kræver forskellige koordineringsmekanismer: 

Aggregeret afhængighed beskriver en proces bestående af en række delprocesser, der samles/aggregeres 

for at opnå organisatorisk output.  

Sekventiel afhængighed beskriver en proces, der ligeledes består af en række delprocesser, men i dette 

tilfælde er delprocessernes rækkefølge væsentlig for det samlede organisatoriske output.  

Gensidig afhængighed er når flere forskellige aktiviteter konstant bidrager med input til hinanden – 

arbejdsopgaverne udføres på en og samme tid og har på samme tid afgørende indflydelse på hinanden 

(Christensen, 2009:171).  
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I forhold til den fysiske indretning og kontorformen udleder Christensen sammenhængene, som fremgår af 

tabellen: 

Tabel 4: Afhængigheder og fysiske omgivelser (Christensen, 2009:173 tilvirkning af Christensen, 2004:59) 

 

Nutidens arbejdsopgaver, som præger mange organisationer består ofte af komplekse arbejdsopgaver, som 

løses af individet, men som på et eller andet tidspunkt kræver en eller anden form for samarbejde. Dette 

kaldes ofte videnarbejde, uden der dog er nogen entydig definition på, hvad dette præcist er (Christensen, 

2009: 173). Videnarbejde kan både være individuelt eller gruppebaseret, ligesom det kan være ensformigt 

eller udfordrende (Christensen, 2009: 174). Davenport (2005) etablerer fire forskellige forståelser for, hvad 

videnintensive processer er og sondrer mellem om arbejdet kan betragtes som rutinepræget eller kompleks 

og om det er noget, som primært udføres individuelt eller i samarbejde mellem videnarbejdere (Davenport, 

2005: 27).  
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Tabel 5: Typer af videnarbejde (Davenport, 2005:27 oversat i Christensen, 2009) 

 

 

Christensen kobler disse former for videnarbejde til de arketypiske kontorlokaler med henblik på at finde 

de mest optimale kombinationer. Typisk er arbejdet med at skabe nye ideer bedst understøttet i 

kontorlandskabet, mens det individuelle og komplekse arbejde (ekspertarbejdet) absolut ikke er egnet til 

kontorlandskabet (Christensen, 2009: 179). Men som Christensen pointerer (2009:179) ”Dette individuelle 

arbejde er absolut ikke egnet til forstyrrelser, hvilket dog oftest ignoreres til fordel for det retorisk mere 

tiltalende, nemlig samarbejde”.  

Tabel 6: Arbejdets karakter og den fysiske indretning (Christensen, 2009: 181) 
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I bedste fald skaber samarbejdet mellem mennesker i organisationer synergi (Christensen, 2009:175). I 

værste fald skaber organisationen social loafing, som betyder, at gruppen samlet set producerer mindre 

end hvad individerne hver især tilsammen kan producere. Individets produktivitet bliver altså gennem 

gruppearbejdet mindre, hvilket jo er problematisk i forhold til forventningen om, at gruppearbejdet skaber 

synergi (Sundstrom, 1999 i Christensen, 2009:158). Forklaringen på dette er bl.a., at der i gruppearbejdet 

sker det, at den enkelte tænker, at han/hun ikke behøver at yde sit bedste, for der er jo andre, der kan 

kompensere for dette.  Social loafing er endnu mere udpræget i grupper, hvor man ikke kan se, hvordan 

det enkelte individ bidrager til processen – så kan han/hun bevidst lave mindre, uden at det kan udpeges 

(Guerin, 1993:177 i Christensen, 2009).). Imidlertid er der andre effekter af at mennesker er tæt fysisk 

sammen som kaldes social facilitation. Dette betegner bl.a. den situation, hvor andres tilstedeværelse får 

individet til at yde mere, end hvis der ikke havde været andre tilstede (Christensen, 2009:185). Sanders 

(1981:223 i Christensen, 2009) understreger dog, at den positive effekt kun var i situationer, hvor der 

udførtes simple opgaver, mens det havde negative konsekvenser ved komplekse opgaver. 

3.2. Anden teoretiske vinkel – Mintzbergs organisationsteori 

3.2.1. Om Mintzberg (og Sørensen) 

Henry Mintzberg er en kendt canadisk professor og forfatter inden for ledelse og organisation. Han har 

været ansat på McGill University i Montreal siden 1968 efter at have fået sin MBA og Ph.d. fra MIT Sloan 

School og Management. Han har skrevet mere end 150 artikler og 15 bøger, især om organisationsteori.  

Henry Mintzberg har en nuanceret tilgang til studiet af organisationer og antager, at effektive 

organisationer har en snæver tilpasning mellem situationsfaktorer og designparametre og fremhæver en 

række indre og ydre situationsfaktorer, som strukturen skal matche – organisationens alder, størrelse, 

tekniske system, omgivelser og magtfordeling (Sørensen, 2006:11). Han lægger desuden vægt på, at en 

effektiv strukturering kræver konsistens mellem de forskellige designparametre som fx jobspecialisering og 

formalisering af arbejdet.  

Niels Bo Sørensen har bearbejdet Mintzbergs to væsentlige værker ”Structure in Five. Designing effective 

Organizations” (1983) og ”The structuring of Organizations” (1979) i bogen “Organisationers form og 

funktion” (2006) og præsenterer her de væsentligste elementer og konklusioner i Mintzbergs strukturelle 

tilgang til studiet af organisationer og har sat dem i forhold til danske forhold. 
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3.2.2. Mintzbergs organisationsformer 

Mintzberg har gennem sin forskning udviklet en teori, hvori det centrale tema er, at seks 

organisationsformer, kan forklare de fleste af de forhold der gør, at effektive organisationer organiserer sig 

som de gør (Sørensen, 2006:13). Dette drejer sig om: 

 Den simple struktur, der er kendetegnet ved, at strukturen ikke er udviklet og elaboreret (Sørensen, 

2006:121)  

 Maskinbureakratiet, der er kendetegnet ved, højt specialiserede rutinemæssige operative opgaver 

og meget formaliserede procedurer i produktionen (Sørensen, 2006:124) 

 Fagbureakratiet, der karakteriseret ved at det operative arbejde er stabilt, men samtidig 

komplekst, og må derfor kontrolleres direkte af operatørerne. Den nødvendige koordinering 

mellem de professionelle sker via standardisering af viden og færdigheder, som de gennem 

uddannelse og træning har lært at forvente af deres kollegaer. Opgavernes kompleksitet sikrer, at 

mange selvstændige skøn forbliver hos den professionelle (Sørensen, 2006:131-132) 

 Den divisionaliserede form, der er kendetegnet ved, at grupperingen af enheder tager 

udgangspunkt i markedsgrundlaget, således at divisionen kan arbejde selvstændigt i sit marked og 

har kontrol over de operative funktioner, der kræves for at betjene markedet (Sørensen, 2006:138) 

 Adhocratiet, der er kendetegnet ved at være organisationsformen, der understøtter sofistikeret 

innovation og har mulighed for at sammenbringe eksperter fra forskellige fagområder i 

velfungerende ad hoc projektgrupper (Sørensen, 2006:148) 

 Idé-organisationen, der er kendetegnet ved at være en organisation, der er domineret af et træk i 

retning af at udbrede dens basale budskab, som fx religiøse bevægelser (sekter), visse 

miljøbevægelser og lignende (Sørensen, 2006:154). 

Enhver organisations struktur defineres i denne sammenhæng som summen af dels de måder, hvorpå 

arbejdskraften opdeles i bestemte aktiviteter og dels de måder, hvorpå disse koordineres (Sørensen, 

2006:13). Forståelsen af de seks former er endvidere anvendelig til at diagnosticere problemer i mange 

ineffektive organisationer (Sørensen, 2006), hvorfor det er relevant at tage udgangspunkt i disse i forhold til 

projektets konkrete problemstilling. 
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3.2.3. Koordinationsformer  

Mintzberg opererer med begrebet koordineringsmekanismer, hvorved der forstås de mekanismer, der 

koordinerer delprocesser og aktiviteter i et produkts tilblivelse (Sørensen, 2006:13).  

Figur 4: Koordineringsmekanismer – et kontinuum af kompleksitet (Mintzberg, 1983) 

  

Ved gensidig tilpasning foregår koordinationen løbende ved at medarbejderne taler sammen via uformelle 

kontakter. Denne form anvendes i de mest simple sammenhænge, og, paradoksalt nok, også i de mest 

komplekse. 

Direkte overvågning er kendetegnet ved, at én person koordinerer arbejdet ved overvågning og 

korrektionen af de underordnedes arbejde via retningslinjer og ordrer. 

Standardisering af arbejdet er den strammeste koordinationsform og består i, at arbejdets indhold er 

specificeret eller programmeret.  

Standardisering af output beskriver, at arbejdsresultatet, fx produktionsomfanget eller – adfærden er 

specificeret.  

Ved standardisering af faglig kunnen (færdigheder og viden) foregår koordinationen via det, at personerne, 

der indgår i en proces, har samme uddannelse/oplæring og således ”forstår” hinanden (fx læger).  

Standardisering af normer beskriver, at medarbejderne deler en fælles overbevisning, der gør, at deres 

indsats koordineres (Sørensen, 2006:15). 

Mintzberg påpeger, at der altid er et miks af alle koordinationsformer i spil, men at nogle er mere 

fremherskende end andre (Sørensen, 2006:16).  
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Mintzberg sammenstiller organisationsform med deres fremherskende koordineringsmekanisme i 

nedenstående tabel.  

Tabel 7: Sammenhæng mellem organisationsform og koordineringsmekanisme (Sørensen, 2006:16) 

 

3.2.4. Sammenhæng mellem struktur og situationsfaktorer 

Mintzberg betragter situationsfaktorerne som uafhængige variabler, der er givet, mens designparametrene 

som afhængige variabler, der kan vælges/bestemmes efter forholdene (Sørensen, 2006:99).  

Således er det designparametrene med tilknyttede aspekter, der skal ”skrues på” i forhold til de givne 

situationsfaktorer.   

I denne sammenhæng er især situationsfaktoren organisationens omgivelser interessant, idet den i 

væsentlig grad påvirker mulighederne for standardisering. 

Organisationens omgivelser omfatter alt, hvad der ligger uden for organisationen. Det, der er fokus på er:  

- omgivelsernes stabilitet, hvorved forstås forudsigeligheden i de faktorer, der påvirker 

produktionen, 

- omgivelsernes kompleksitet, hvorved forstås, at omgivelserne er komplekse, når der kræves 

sofistikeret viden for at forstå produkter, kunder, brugere m.v. 

- markedets forskelligartethed, hvorved forstås, antallet af produkter organisationen producerer og 

antallet af aftagere af produkterne, 

- og fjendtlighed, hvorved forstås hvor stor fjendtligheden er i forhold til fagforeninger, til 

konkurrenter, til myndigheder og hvorledes tilgængeligheden er til de ressourcer organisationen 

behøver (Sørensen, 2006:108). 
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3.3 Sammenfatning af teori 
Med teorien har jeg forsøgt at tydeliggøre de begreber, der hjælper til at kigge på empirien og hjælpe til at 

besvare problemstillingen.  

Ved at rekapitulere analysemodellen fra kapitel 2 vil jeg placere de teoretiske begreber i forhold til 

projektet. 

 

Christensens (2009) typologi om kontorformerne The american plan office, bürolandshaft, action office og 

enkeltmandskontoret anvendes til at analysere kontoformen. 

Mintzbergs (1983) koordineringsmekanismebegreber gensidig tilpasning, direkte overvågning og de 

forskellige former for standardisering anvendes sammen med Thompsons (1967) aggregerede, sekventielle 

og gensidige afhængighed til at give forståelse af koordinering, afhængigheder og graden af samarbejde. 

Sørensens (2006) beskrivelse af organisationens omgivelser kombineret med Christensens (2009) 

sammenstilling af afhængigheder og fysiske omgivelser medvirker til at karakterisere arbejdet.  

Arbejdets karakter, typerne af videnarbejde, beskrives jf. Davenport (2005) på baggrund af graden af 

kompleksitet og graden af samarbejde som integration, samarbejde, transaktioner og ekspert og kobles til 

kontorformen i Christensens (2009) model. 

Mintzbergs organisationsformer og sammenstillingen med koordineringsmekanismer anvendes til at forstå 

og håndtere barrierer ved øget distancearbejde, mens Christensens (2009) begreber privacy, personal 

space, territorium og overfyldthed anvendes til at forstå trivselsspørgsmålene. 
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4. Kapitel – Casen 

Forbrugersikkerhed 
  

Dette kapitel er en kort 

præsentation af casen, 

Forbrugersikkerhedsafdelingen i 

Lægemiddelstyrelsen. 

Formålet med kapitlet er at 

skærpe forståelsen af de rammer 

og vilkår, der er for den 

efterfølgende analyse. 
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4.1. Præsentation af Forbrugersikkerhed 
Forbrugersikkerhed (FOS) overvåger sikkerheden ved lægemidler og medicinsk udstyr og varetager 

indberetninger af bivirkninger både ved lægemidler og ved medicinsk udstyr. Afdelingen har også ansvaret 

for at godkende kliniske forsøg med lægemidler og afprøvning af medicinsk udstyr. Afdelingen overvåger 

desuden reklamer for lægemidler13. Således opererer FOS i en myndighedsrolle over for primært 

producenter af lægemidler og medicinsk udstyr og i en rolle, hvor data om lægemidlers virkning og 

bivirkning indsamles fra virksomheder, læger og borgere.  

Organisationsstrukturen i FOS ser således ud14: 

 

 

Afdelingen har i alt ca. 130 medarbejdere, hvoraf 18 er i Medicinsk Udstyr (MU), 33 er i Kliniske Forsøg (KF), 

og 75 er i Overvågning af bivirkninger og lægemiddelsikkerhed (OBS). De 130 medarbejdere dækker dog 

over 43 studentermedhjælpere og 11 medicinske sekretærer, som er en slags faste eksterne lægefaglige 

konsulenter, der anvendes til lægefaglige vurderinger.  

OBS er underopdelt i fire enheder, hvoraf den ene har en leder. Enhederne er Vurdering af 

lægemiddelsikkerhed (VIS), Registrering og kvalitetssikring af Bivirkningsdata (RAB) (med egen leder), 

Formidling, Analyse og Beredskab (FAB) samt Signaler og Registerstudier (SIG).   

VIS varetager blandt andet processen for periodiske sikkerhedsopdateringsrapporter (PSUR)15 .  

                                                           
13

 Fra http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/service-menu/om-os/organisation/forbrugersikkerhed.aspx december 2011  
14

 Fra http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/service-menu/om-os/organisation/forbrugersikkerhed.aspx  

http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/service-menu/om-os/organisation/forbrugersikkerhed.aspx
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/service-menu/om-os/organisation/forbrugersikkerhed.aspx
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RAB varetager blandt andet bivirkningsindberetningsprocessen. Denne proces håndterer indberetninger fra 

læger og borgere og registrerer herunder indberetningen i dansk og fælleseuropæisk database. 

Producenten orienteres, og denne vurderer herefter, om der er kausal sammenhæng mellem bivirkning og 

lægemidlet. Bivirkningen, og evt. kausal sammenhæng, beskrives i PSUR. En eventuel kausal sammenhæng 

kan betyde ændringer i indlægssedlen, særlige advarsler om brugen af lægemidlet og i yderste konsekvens 

inddragelse af markedsføringstilladelsen. 

KF varetager processen for godkendelse af nye kliniske forsøg. Kliniske forsøg er en afprøvning af 

lægemidlers virkning og bivirkninger og gennemføres for at finde ud af, hvordan et lægemiddel virker, 

hvilke bivirkninger det har, og hvordan det omsættes i kroppen. De lægemidler, der bliver undersøgt, kan 

både være nye lægemidler og kendte lægemidler, der allerede er på markedet i Danmark. KF vurderer både 

kvaliteten af undersøgelsen og patientsikkerheden i forsøget og gennemfører inspektioner af kliniske forsøg 

for at sikre, at forsøgene overholder retningslinjerne for god klinisk praksis, GCP. 

FOS sidder samlet i et åbent kontorlandskab, hvor hver medarbejder har sit eget bord. Afdelingen har 

siddet i kontorlandskab siden det nye domicil blev taget i brug i 2003. I perioden efter indflytningen var der 

generelt i styrelsen mange klager over kontorlandskabet i forhold til de tidligere enkeltmandskontorer i det 

gamle domicil.  

Dog er de medicinske sekretærer meget sjældent til stede i afdelingen, da de normalt arbejder på 

hospitaler m.v. og kun udfører opgaver for FOS ad hoc. De er derfor ikke tildelt et bord. 

Studentermedhjælperne er typisk tilstede 10-15 timer pr. uge og er ligeledes ikke tildelt et bord. De 

arbejder typisk på ledige pladser (hvis nogen faste medarbejdere ikke er til stede) alternativt om aftenen, 

når kontoret er tomt. Der er således ikke pladser til alle medarbejdere.  

Systemmæssigt er alle arbejdsgange understøttet i digitale flows og med elektroniske tjeklister m.v. Alle 

medarbejdere har adgang til alle systemer fra stationære arbejdsstationer. Styrelsen stiller en webbaseret 

mail-løsning til rådighed for alle medarbejdere, hvor man via internettet kan få adgang til sin 

arbejdsmailkonto hjemmefra. Styrelsen stiller endvidere en VPN-løsning16 til rådighed for udvalgte 

                                                                                                                                                                                                 
15

 PSURs are a regulatory requirement for authorized medicines in the EU and some other countries. They are 
generated by companies for each of their products at specified intervals – in the EU every 6 months for the first 2 years 
of marketing, then annually until the first renewal (at 4.5 years) and then every 3 years 
(http://www.pharmacovigilance.org.uk/reporting/pharmacovigilance-periodic-safety-update-reports-psur) 

16
 VPN eller Virtual Private Network, på dansk "virtuelt privat datanet", er betegnelsen på en teknik, som anvendes for 

at skabe "punkt-til-punkt"-forbindelser, såkaldte "tunneler", gennem et andet datanet (såsom internettet) 
(Wikipedia). 

http://www.pharmacovigilance.org.uk/reporting/pharmacovigilance-periodic-safety-update-reports-psur
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtuel&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Datanet
http://da.wikipedia.org/wiki/Teknik
http://da.wikipedia.org/wiki/Internet


36 

medarbejdere. Denne løsning er installeret på en bærbar PC og medfører, at medarbejderen har adgang til 

alle systemer, databaser m.v. fra distancen. 

Medarbejderstaben er hovedsageligt akademiske medarbejdere med farmaceutisk, human-biologisk eller 

lægelig baggrund. Der er en mindre gruppe kontorfunktionærer, der løser en række administrative og 

sekretærmæssige opgaver.  
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5. Kapitel - Analysen  

I dette kapitel møder teorien 

empirien, og analysen gennemføres 

for at kunne svare på problemet:  

Kan distancearbejde forbedre produktivitet og 

trivsel i FOS? 

Indledningsvis analyseres 

kontorarealet i FOS ud fra de fire 

kontortyper. 

Dernæst analyseres processerne 

for PSUR, humane bivirkninger og 

godkendelse af nye kliniske forsøg 

med henblik på at kategorisere 

dem i forhold til arbejdets 

karakter/typer af videnarbejde. 

Kontorformen og arbejdets 

karakter vurderes i forhold til 

hinanden med henblik på at teste 

hypotesen om, at der er et 

misforhold i mellem disse. 

Barrierer imod øget 

distancearbejde analyseres og 

diskuteres afslutningsvis med 

henblik på at vurdere om 

barriererne vil kunne hindre en 

forøgelse af mængden af 

distancearbejde. 

Samlet skaber kapitlet således 

grundlaget for svaret på 

problemformuleringen. 
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5.1. Analyse af nuværende kontorform 

De nuværende kontorarealer, der rummer Klinisk Forsøg (KF), Vurdering af Lægemiddelsikkerhed (VIS), 

Registrering og kvalitetssikring af Bivirkningsdata (RAB) er udformet som ét storrum med i alt ca. 50 

arbejdspladser. I midten af området er der en kerne med et studierum og et mødelokale, der bryder det 

store rum. 

 

Storrummet set fra KF – bemærk kernen i midten, der opdeler rummet. 

Herudover har afdelingen yderligere to mødelokaler og et studierum. Studierummene er indrettet med to 

kontorarbejdspladser hver med henblik på, at man kan anvende disse til fordybelsesarbejde. 

Indretningen bærer præg af, at der ikke er skillevægge og at bordene oftest er placeret i grupper af fire. 

 

Typisk placering af borde i firemandsgrupper – her i RAB. 

Der er forholdsvis mange arkiver og reoler i området. Som det også fremgår af billedet benyttes reoler i en 

vis grad som afskærmning - og er ikke som sådan nødvendige til opbevaring. Bemærk endvidere, hvordan 
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medarbejderne forsøger at skabe privacy med sideafskærmingen på bordene. Bordene måler 160 cm i 

bredden, hvilket således betyder, at afstanden til nærmeste kollega maksimalt er 160 cm i 

firemandsgrupperne. 

Især i den del af storrummet, der huser KF, synes at være uden særlige geometriske linjer, idet 

bordgrupperne er vendt og ikke står symmetrisk. 

 

Indretningen i KF 

Området, der huser RAB, synes mere symmetrisk med rækker af fire-bordsgrupper.  

 

Indretningen i RAB – bemærk rækkerne af fire-bordsgrupper. 

Ligeledes synes området, der huser OBS, at være mere symmetrisk end området til KF. 
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OBS set ned mod KF – bemærk rækkerne af fire-bordsgrupper. 

Lederne sidder integreret i områderne, men sidder, så de har et vist overblik over deres medarbejdere – og 

så medarbejderne har et overblik over deres leder.  

Figur 5: Skitse over lokalet inkl. lederplacering 

 

Der er kun få tegn på noget, der ligner en ”cubicle”, nemlig hos afdelingschefen samt én yderligere 

disponibel ”cubicle” til særligt belastede medarbejdere.  
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Afdelingschefens plads. Det lille bord benyttes af og til af studentermedhjælpere. 

Samlet må kontoret karakteriseres som hovedsageligt bürolandshaft ud fra dets centrale formål om 

horisontal kommunikation og tydeligheden i, at arbejdet ikke er en individuel proces (firemandsgrupperne). 

At der er en del opbevaringsplads må vurderes at være en reminiscens fra før digitaliseringen, hvor 

sagsbehandlingen foregik i papir og diverse opslagsværker/huskelister ligeledes var i papir – og er 

formentlig også et forsøg på at opretholde et territorium. At der desuden er en vis symmetri i 

bordopstillingerne er nok snarere et udtryk for at få ”presset nogle flere borde ind”, end at det er et udtryk 

for american plan office – og man kan alt andet lige bedre få plads til flere borde med symmetri i 

opstillingen. Interessant nok, er det kun chefen, der tilgodeses med privacy i form af en vis afskærmning af 

reoler – altså træk fra action office. 

5.2. Analyse af arbejdets karakter 

5.2.1. Generelt 

Analysen af arbejdets karakter er væsentligt i forhold til anvendelsen i Christensens model om 

sammenhængen mellem arbejdets karakter og bedst passende kontorform. Som bekendt opdeltes arbejdet 

i fire kategorier – transaktioner, ekspert, integration og samarbejde ud fra henholdsvis en 

kompleksitetsakse og en samarbejdsakse. Således vil denne analyse søge at kategorisere arbejdet i forhold 

til disse - med henblik på at skabe forudsætningen for den efterfølgende diskussion af kontorform. 

Analysen af kompleksitetsgraden og grad af samarbejde gennemføres med udgangspunkt i henholdsvis 

procesdiagrammerne samt interviewdata med henblik på at kategorisere processerne PSUR, 

bivirkningsindberetning og godkendelse af nye forsøg samt at kategorisere pressehåndtering og håndtering 

af forespørgsler fra øvrige myndigheder, virksomheder og borgere, som fylder rigtig meget i bevidstheden 

om kontorarbejdet i FOS.  
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5.2.2. PSUR-processen 

Som det fremgår af bilag 4 (PSUR-processen) er processens afhængigheder alene sekventielle, det vil altså 

sige, at et element i processen skal gennemføres før et andet – og som en forudsætning for dette. 

Herudover afspejler procesdiagrammerne og de tilknyttede arbejdsbeskrivelser, at alle opgaver og 

delprocesser er individuelle opgaver. Proces- og arbejdsbeskrivelser er meget udførlige og er understøttet 

af digitale tjeklister og opslagsdatabaser m.v. via links. Meget få steder i beskrivelserne er der tale om, at 

videndeing/sparring foregår mundtligt/personligt: 

”Hvis den ATC-ansvarlige mangler en eller flere PSURs, spørges kontorfunktionæren…” (PSUR-Vurdering P-RMS s.2.) 

”Hvis der er noget unormalt[…]tages den ATC-ansvarlige med på råd” (PSUR-Vurdering af MRP/DCP, s. 2),  

”Ved foruroligende oplysninger…høres ATC-ansvarlig AC’er inden udsendelse af brev…” (PSUR-Vurdering af nat incl. 

Genreg, s 2).  

Således er der tre steder i de ellers meget omfattende processer lagt op til videndeling personligt – 

resterende videndeling foregår digitalt via systemer og mails.  

I forhold til situationsfaktorer synes omgivelserne at være stabile, men samtidig komplekse, i og med, at 

det er et forholdsvist afgrænset marked med primært velkendte og stabile aktører 

(lægemiddelvirksomheder, andre myndigheder, sygehuse og læger) kombineret med komplekse faglige 

vurderinger.  

Forudsigeligheden og kompleksiteten i omgivelsernes påvirkning i form af indsendelse af PSUR er 

nogenlunde kendt – og kompleks, for som lederen siger 

”Forudsigeligheden er ret stor og kompleksiteten er ret høj, det tager over et år at blive oplært i PSUR-vurdering, så det 

er en faglig vanskelig øvelse” (Lydklip 6, 12.03).  

En medarbejder supplerer  

”Pressehenvendelser kan jo godt være forudsigelige, men tit er det bare noget, der popper op - men man kan dog godt 

nogen gange se det lidt før (Lydklip 8, 24.50) og senere 

 ” […]selvfølgelig er det faglige indhold komplekst, men det er som regel ikke det, der fylder så meget” (Lydklip 8, 

30.15). 

Ligeledes siger en medarbejder  
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 ”Man kan sige, at sådan noget som PSUR er forudsigeligt, men […] sådan noget som pressesager – det kan vælte det 

hele – så må man rydde det hele” (Lydklip 5, 21.00). 

Omkring graden af samarbejde og individuelt arbejde synes arbejdet at være udpræget individuelt, ganske 

som det er beskrevet i procesdokumentationen, men med en høj grad af sparring om de faglige og 

procesmæssige dele af de individuelle opgaver:  

”Langt langt størstedelen af mit arbejde er noget, der stort set ikke er nogen inde over” (Lydklip 8, 34.01), ”men det 

kan være, at hvis jeg er lidt i tvivl, så spørger jeg en kollega om et eller andet” (Lydklip 8, 34.10).  

”Vi har mange individuelle opgaver, […]men jeg kan altid sparre med mine kollegaer om hvordan de ville takle det her, 

og hvad de har gjort tidligere[…]vi videndeler mest med dem vi sidder i grupper med, men vi kan også gå hen til dem, vi 

ved, har mere styr på lovgivning – så går vi hen til dem – på den måde fungerer det rigtig godt at vi bare kan gå hen og 

spørge” (Lydklip 5, 26.40). 

Omkring graden af rutinearbejde, som jf. procesdokumentationen er høj på grund af den meget detaljerede 

og udførlige arbejdsbeskrivelse, suppleres denne observation med perspektivet på, at processen er en helt 

fast rutine, men at den faglige vurdering, bestemt ikke er, for som en medarbejder siger 

”Til tider er der meget rutine, men det er ikke mere rutine, end at jeg skal tage stilling i den enkelte sag (Lydklip 8, 

36.01). 

”En stor del af opgaverne er rutine […] alt PSUR-arbejdet er jo driftsopgaver […] nok er 85 % er driftsarbejde - de sidste 

15 % er forespørgsler og presse, når der lige kommer et lægebrev, der skal godkendes, hvis der skal laves en rapport til 

Doris, sådan nogle ting, kan du ikke lige vide, hvornår de kommer ind – og så kan det ændre sig til 50/50 eller 60/40” 

(Lydklip 5, 28.50). 

Hvis rutinespørgsmålet suppleres med spørgsmålet om behovet for kreativitet/udvikling, er dette ikke 

udpræget, for som en medarbejder siger  

”Som situationen er, så er det (udviklingsopgaver/kreative opgaveløsninger) nok ikke så vigtigt – at man kunne ønske 

sig noget andet er så en anden ting – som det fungerer i praksis er det ikke så vigtigt” (Lydklip 8, 39.45). 

En anden supplerer  

”Mhp PSUR tror jeg ikke det (kreative opgaveløsninger) er så vigtigt, der er jo en standardmåde, det skal gøres på” 

(Lydklip 5, 31.00). 

Koordineringen af arbejdsopgaverne beskrives således  

” […] det er jo ret enkelt fordi vi er delt op på ATC-koder (hvor én medarbejder er ansvarlig for én kode) […] og så har vi 

vores ugentlige møder, hvor vi ser på hvad der ligger af opgaver og om der er nogen der skal aflastes […]vi går listen 

igennem og så kan nogen melde ud, hvis de ikke kan klare det her *…+ og så er der som regel nogen, der træder til 

(Lydklip 8, 8.50). 

”(Arbejdsopgaverne) er ikke indbyrdes afhængige […] så man arbejder man arbejder ekstremt selvstændigt, så det du 

har brug for fra dine kollegaer er noget sparring om opgaver” (Lydklip 6, 2.35).  
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Samlet tegner der sig et billede af en gennemreguleret sekventiel afhængig proces, hvor processen i sig selv 

er kompleks, og lagt i en helt fast systemunderstøttet rutine, og hvor det faglige indhold – vurderingen – 

ligeledes er kompleks. Processen er en del af et relativt stabilt og forudsigelige system for så vidt angår 

selve PSUR, men medarbejderne påvirkes af andre ting, der gør, at ”bordet må ryddes” – dette er 

forespørgsler og pressehenvendelser. Der anvendes en høj grad af faglig sparring om de individuelle 

opgaver, og det synes at være noget, der sættes pris på. 

Samarbejdsgraden må derfor siges at være individ, mens graden af kompleksitet er høj, om end selve 

processen er rutine. Samlet må arbejdets karakteriseres som overvejende transaktioner og ekspert, hvor 

transaktioner beskriver den høje standardiseringsgrad og ekspert beskriver den høje faglige kompleksitet i 

vurderingen.  

5.2.3. Bivirkningsindberetningsprocessen 

Som det fremgår af bilag 4 (processen for humane indberetninger) er processen ligeledes sekventiel 

afhængig, om end selve processen er langt mindre kompleks end PSUR-processen. Dokumentationen viser 

desuden, at arbejdet udføres individuelt, og at der ikke er tale om nævneværdige vurderinger - der er mere 

tale om indtastning og indlæsning i forskellige og komplekse systemer. Der nævnes ikke noget om behov 

for sparring i dokumentationen. 

I forhold til situationsfaktorer synes omgivelserne at være stabile – det er igen et begrænset marked med 

kendte aktører og en begrænset mængde af påvirkningstyper. 

I forhold til forudsigeligheden er frekvensen for og antallet af indberetninger ikke kendt, selv om der dog er 

erfaringstal og en sammenhæng mellem kampagner og efterfølgende indberetninger. Lederen siger: 

”Langt hen ad vejen kører det sit eget stille liv, men det er klart, at når vi så har en sag, som er oppe og vende i 

medierne […] så er der flere, der skriver ind til os” (Lydklip 9, 12.45). 

og supplerer 

”Vi ved, hvor mange vi har fået ind de foregående år, og det er en jævn stigende kurve, og det kan vi forholde os til” 

(Lydklip 9, 15.45). 

I forhold til kompleksiteten i bivirkningsindberetninger er det tydeligt, at kompleksiteten i forhold til PSUR 

er lav, medarbejderne siger fx: 

”Meget af det er, ja 80 % er rutineagtigt, ja enten er det Panodil eller også er det Pinex, og det kan man ikke fortolke 

så meget på” (Lydklip 4, 32.35). 

Det gode ved RAB er, at vi jo ikke har de her fordybelsesopgaver […] en sag kan måske tage max en time, hvor man så 

har gennemarbejdet den og så er den afsluttet […] det er ikke som en PSUR, som man kan sidde med i en eller to uger i 

træk” (Lydklip 11, 7.30). 
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Imidlertid synes der, at være en del indberetninger, som ikke umiddelbart kan rubriceres, hvilket øger 

kompleksiteten og stiller krav om vurdering – en medarbejder udtaler: 

”Og så er der så de sager som falder mellem to stole, hvor vi så må gå ind og vurdere på det” (Lydklip 4, 32.58) 

Lederen beskriver endvidere kompleksiteten således: 

”Når vi snakker forespørgsler er det ikke særlig komplekst – det er rimelig dagligdags – men når der kommer øget 

opmærksomhed på et produkt er det rimelig komplekst, der er mange faktorer i det, som rækker langt ud over RAB […] 

langt hen ad vejen står vi jo bare for inddateringen […] men problemet er jo, at når du putter en indberetning ind i 

databasen, så skal du helst kunne finde den frem igen ved en søgning (derfor er det vigtigt, at inddateringen gøres 

korrekt)” (Lydklip 9, 17.05). 

Her synes der altså at være tale om komplekse processer/systemer, der skal betjenes korrekt – men selve 

det faglige indhold/vurderingen omtales ikke. 

Omkring graden af samarbejde og individuelt arbejde er der, tilsvarende PSUR, tale om individuelt arbejde, 

hvor man bruger hinanden som sparring. Opgaverne i processen roterer mellem AC’erne på ugebasis for at 

sikre en vis afveksling i arbejdet, der jo er rutinepræget. Der gennemføres to faste ugentlige 

opsamlingsmøder med henblik på at drøfte svære sager, som medarbejderne ønsker kollegaernes syn på 

(Lydklip 9, 18.18) (Lydklip 11, 28.10). 

Andelen af rutinearbejde i processen er høj – lederen udtaler:  

”80 % (er rutine)”(Lydklip 9, 20.39) 

 og en medarbejder supplerer: 

”Alting kunne være rutine, hvis du bare fulgte de der procedurer man nu har, men det er der ikke nogen der gør for der 

er hele tiden et eller andet der er mærkeligt og en sag, der ikke er som de andre man har måske fire ud af fem sager, 

som er rimeligt straight forward og så har du en hvor du er nødt til at involvere alle” (Lydklip 11, 30.05). 

Det kreative og udviklingsorienterede fylder ikke så meget og synes mere at blive brugt som instrument til 

at skabe udfordringer og afbræk i rutinearbejdet og ikke så meget som et behov i selve processen (Lydklip 

4, 33.15) (Lydklip 11, 32.33). 

Arbejdsopgaverne koordineres gennem rotationsordningen (som er pålagt på ugebasis) og en kollegial 

ordning, hvor man forventes selv at tage fat i fællesskabets opgaver såvel som at hjælpe, dem der har 

funktionen som hhv. primær og sekundær AC (Lydklip 9, 7.20). Gennem it-systemerne kan alle følge med i 

alt og derved træde til og støtte, overtage mv. (Lydklip 4, 4.56). Der sættes pris på rotationen, da det bryder 

rutinen, men har været problemer med at folk frivilligt hjælper i den kollegiale hjælpeordning (Lydklip 11, 

8.15).  
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Sammenfattende må bivirkningsindberetningsprocessen betegnes som en gennemreguleret sekventiel 

afhængig proces, hvor systemerne, der skal betjenes i sig selv er komplekse, men hvor den faglige 

vurdering har en relativt lav kompleksitet. Omgivelserne er relativt stabile, men ikke helt forudsigelige i 

forhold til, hvornår indberetningerne kommer. Ligesom ved PSUR påvirkes medarbejderne af andre ting i 

form af forespørgsler, pressefokus m.v. Arbejdet er individuelt men der sparres mellem medarbejderne – 

både hen over bordene og ved de to faste ugentlige møder. 

Samarbejdsgraden må derfor siges at være individ, mens kompleksitetsgraden må betegnes som lav. Dette 

med udgangspunkt i den høje grad af rutine sammenstillet med, at det er AC’ere, der bestrider opgaverne 

og således må kunne forventes at kunne betjene de komplicerede systemer. Samlet må arbejdet 

karakteriseres som overvejende transaktioner. 

5.2.4. Processen for godkendelse af nye forsøg 

Lige som de to andre processer er også processen for godkendelse af nye forsøg (GNF) en sekventiel 

afhængig proces. Der er dog en langt større grad af vurdering end de øvrige processer. Selve processen er 

lagt helt fast og systemunderstøttet. Den markante forskel i forhold til de øvrige processer er den 

farmaceutiske vurdering, vurderingen af om andre skal vurdere, den lægefaglige vurdering, den 

farmaceutisk kliniske vurdering og den prækliniske vurdering (GNF-Vurdere ansøgning vha. relevante 

votører, s.1.). 

Herudover afspejler procesdiagrammerne og de tilknyttede arbejdsbeskrivelser, at alle opgaver og 

delprocesser er individuelle opgaver. Proces- og arbejdsbeskrivelser er, for så vidt angår de delprocesser, 

der ikke er vurdering, udførlige - og er understøttet af digitale tjeklister m.v. via links. Meget få steder i 

beskrivelserne er der tale om, at videndeling/sparring foregår mundtligt/personligt: 

”Relevant sagsbehandler orienteres mundtligt eller pr. mail om, at der er kommet svar (til Lægemiddelstyrelsen på 

begrundet indsigelse) (GNF-Vurdere og besvare svar på begrundet indsigelse (Dag 60)/vilkår, s.1.) 

”Skal der gives et afslag, skal de andre i KF orienteres – dog ikke nødvendigvis inden der skrives afslag. Det kan ske på 

et AC-møde eller KF-møde. Såfremt der er behov for at vende sagen, inden der skrives afslag, kan dette gøres på et AC-

møde” (GNF-Besvare ansøgning (60 dage), s. 5)  

Således er der kun i begrænset omfang lagt op til videndeling/sparring undervejs i processen – den 

afsluttende orientering om et eventuelt afslag virker mere som en orientering til kollegaer i forhold til at 

alle ”kender linjen”, end at det synes at være som udtryk for, at beslutningen om afslag træffes i 

samarbejde. 
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I forhold til situationsfaktorer synes omgivelserne til godkendelsesprocessen at være stabile, men samtidig 

komplekse, i og med, at det er et forholdsvist afgrænset marked med velkendte og stabile aktører 

(lægemiddelvirksomheder, andre myndigheder og læger), men samtidig meget kompleks i forhold til, at der 

ofte er tale om godkendelse af forsøg med helt nye lægemidler. Imidlertid påvirkes medarbejderne også af 

andre hændelser i form af henvendelser og forespørgsler. En medarbejder udtaler: 

” […] forsøgene, det kan jo være alt fra helt nye ”first in human” til forsøg med allerede markedsførte lægemidler - så 

der er rigtig stor spændvidde, og mht. de uforudsete henvendelser kan det jo også være alt fra, at vi skal slå noget data 

op til at vi skal ud og spørge en masse folk og skive noget sammen og finde ud af hvordan det hænger sammen, så den 

er rimelig stor […]” (Lydklip 14, 14.27). 

Der er en forudsigelighed i, hvornår ansøgningerne om godkendelser modtages i styrelsen og derved en 

mulighed for planlægning af arbejdet. En medarbejder beskriver det sådan her 

”Vi ved cirka hvornår de kommer (ansøgningerne om nye forsøg), så derfor forsøger vi at rydde skrivebordene op til det 

- og prøver at planlægge ferie i forhold til det” (Lydklip 12, 13.22). 

Processerne er som nævnt helt faste, men er i forhold til de andre processer anderledes i form af den høje 

grad af vurdering. Dette beskrives således: 

”Jeg har været her i syv år nu og jeg ser stadig nye sager og nye spørgsmål […] vi sidder et sted, hvor det er meget 

komplekst, det er ikke rutinearbejde, rullet og flowet er rutine, men opgaverne, der ligger i det, varierer med 

udviklingen af præparater, lovgivningen o.s.v., så det er meget dynamisk” (Lydklip 12, 14.12). 

Der foregår, ganske som i de øvrige processer, sparring hen over bordet undervejs i sagsbehandlingen, men 

det ændrer ikke ved forholdet, at det er individuelt arbejde. Samarbejde beskrives mere som, at flere 

personer indgår i en fælles sekventiel proces af individuelle opgaver. 

” […] godt nok, så er vi flere, der er inde over en opgave som en ansøgning, men hvor vi løser det som et team, dem er 

der ikke så mange af, men alligevel er det lidt af det […] man løser det lige hen over bordet og ”har I lige noget input til 

det og det”, ellers har vi det ikke, vi har jo ikke projektopgaver på den måde, vi har ikke noget, hvor vi sætter os ned og 

finder ud af, at nu skal vi den vej […] ikke i dagligdagen, andet at vi sparrer hen over bordet” (Lydklip 14, 17.17). 

Lederen lægger meget vægt på denne sparring og kobler kvalitet med sparring hen over bordet, men 

anerkender samtidigt det individuelle i selve opgavernes løsning og at de derfor kan løses fra distancen, 

men dog med risiko for faldende kvalitet (Lydklip 13, 19.50). 

I og med, at processerne er så faste og systemunderstøttede, er der rutinearbejde i selve flowet. Men som 

en medarbejder fremhæver, så er det vurderingen, der gør det forskelligt (og interessant).   

” […] indpakningen er ens, men indholdet er forskelligt […] men det er ikke rutinearbejde, nogle af opgaverne(de 

administrative) i det her rul kan være lidt træls” (Lydklip 12, 20.18). 
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Det kreative og udviklingsorienterede fylder en hel del i bevidstheden og forstås i rammen af, at det, der 

modtages fra ansøgerne (om godkendelse af forsøg med nye lægemidler) jo ofte pr. definition er nyt og 

derfor ikke passer i etablerede ”kasser”: 

”Jeg synes, at det er vigtigt, fordi vi har så forskellige sager, så du kan ikke behandle dem helt ens og samtidig skal vi jo 

have en ramme på, at vi bedømmer ens og med at få alt det til at passe, der skal man være kreativ… det kan være med 

at lægge en procedure om […] vi følger jo industrien og deres ønsker […] men selve flowet ligger rimelig fast”. (Lydklip 

12, 22.15). 

Arbejdet koordineres gennem faste rutiner/aftaler. Lederen beskriver det sådan her: 

”Vi er et meget selvstyrende team, tingene ligger i systemet og medarbejderne tager sagerne fra toppen og de er selv 

opmærksomme på deadlines mv. - og så en gang om ugen på sektionsmøde diskuterer vi hvad vi har af deadlines og 

bunker og hvad vi ellers skal kigge på – og så prioriterer vi i fællesskab. Og på det faglige område har vi et ugentligt 

AC-møde, hvor vi diskuterer mere faglige spørgsmål”. (Lydklip 13, 2.47). 

Samlet er processen for nye forsøg en sekventiel afhængig proces med individuelt arbejde. Flowet er rutine 

og systemunderstøttet, mens det faglige indhold (vurderingerne) er meget komplekst. Som ved øvrige 

processer påvirkes medarbejderne af forespørgsler m.v. Den samlede karakteristik må derfor være ekspert, 

med en vis andel af transaktioner i forhold til selve flowet. 

5.2.5. Håndtering af pressehenvendelser og forespørgsler m.v. 

Alle medarbejdere omtaler de opgaver der kommer ind og påvirker, det ellers nogenlunde stabile arbejde, 

nemlig forespørgsler fra borgere, læger, virksomheder, andre myndigheder eller pressen. Disse er 

uforudsigelige i sin karakter og hastigheden, hvormed de skal håndteres, er ofte meget kort i forhold til de 

øvrige procedurer. 

”Vi ved jo aldrig, hvornår det rammer, pressen det kan jo være hvad som helst… det samme med folketingsspørgsmål, 

så uforudsigelig ja – og med kort deadline” (Lydklip 14, 12.14). 

”Det er meget uforudsigeligt, vi aner jo ikke hvornår vi er på forsiden af Ekstrabladet, og så kører der et eller andet i 

departementet, alle de her pressesager, der er jo et meget politisk hot område […] det er en heksekedel nu […] 

pressehåndtering er kæmpestort […] vi har nu lavet en hel gruppe (FAB) hvor de sidder 5-6 årsværk og håndterer 

presseberedskabet” (Lydklip 6, 7.30). 

Lægemiddelområdet har naturligt nok stor mediebevågenhed, hvorfor sådanne sager skal håndteres på en 

ordentlig måde.  

”Man føler at man har stor bevågenhed fra offentligheden, vi har jo hele tiden sager kørende om noget, der er skrevet i 

Ekstrabladet […] vi snakker tit om, at vi skal have styr på det her, hvis vi får en pressehenvendelse […] så det er en 

stressfaktor for os, at vi har nogen derude, der har meget fokus på, hvad vi laver […] lige i øjeblikket der kører det med 

fosterskader og lykkepiller og det får vi rigtig mange sager ind på” (Lydklip 11, 19.45). 
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Forespørgslerne og pressesagerne varierer i kompleksitet fra simple generelle henvendelser om procedurer 

m.v. til mere komplekse konkrete spørgsmål til sagsbehandlingen og til håndtering af komplekse 

pressesager, hvor der skal kommunikeres koordineret – både med andre interne afdelinger og ofte også 

med andre myndigheder: 

”Den største udfordring er ofte hvordan man skal kommunikere tingene ud […] man skal lige tænke over hvad man 

sende ud af huset (om forespørgsler og pressehenvendelser) […]så man ikke roder sig ind i noget, man ikke kan rode 

sig ud af […] der er også det kommunikationsmæssige, politiske i det” (Lydklip 8, 30.30). 

Således kommer begge ender af både kompleksitets- og forudsigelighedsskalaen i spil. Håndteringen af det 

mindre komplekse og mere forudsigelige kan standardiseres og håndteres i et flow, mens det 

uforudsigelige af gode grunde ikke kan standardiseres og således må håndteres som en unik hændelse. 

Pressehåndteringen er dog efterhånden formaliseret/standardiseret, bl.a. med etableringen af FAB. En 

medarbejder bemærker desuden, at presse er noget primært lederne beskæftiger sig med (Lydklip 12, 

11.25) 

Forespørgsler synes at fylde meget i bevidstheden og der er da også taget strukturelle tiltag til at skabe ro 

om produktionsprocesserne (Lydklip 4, 24.11), bl.a. ved at etablere FAB (Lydklip 6, 10.50) samt ved at have 

de faste ”rul” i RAB (Lydklip 4, 24.20). 

Arbejdets karakter spænder således vidt fra transaktioner i forhold til simple forespørgsler til samarbejde 

ved de allermest komplekse unikke hændelser. 
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5.2.4. Sammenfatning – karakteristik af arbejdet 

Analysen af processerne viser altså, at arbejdet kan karakteriseres hovedsageligt som transaktioner og 

ekspertarbejde og kun i tilfældene omkring særlig komplekse og uforudsigelige pressesager karakteriseres 

som samarbejde. Den væsentligste argumentation for dette er, at arbejdet foregår individuelt, uanset, at 

der til stadig omtales ”at vi samarbejder og sparrer hen over bordene”, idet at dette ikke ændrer ved, at 

arbejdet udføres individuelt. Selv på møderne, hvor der omtales, at ”opgaverne løses i fællesskab” foregår 

det ved, at den ansvarlige fremlægger sin sag/sine spørgsmål og de andre så kommer med kommentarer. I 

al væsentlighed er dette en udløber af en, fra en effektivitetsbetragtning, hensigtsmæssig organisering og 

arbejdsmåde, da der er tale om standardiserede/kendte ydelser. Kategoriseringen samarbejde er til den 

situation, hvor man står over for noget fuldstændig ukendt og som man må håndtere i fællesskab og på 

samme tid – i denne organisation præsenteret som de allermest unikke og komplekse henvendelser.  

Sammenstillet i tabelform, ser karakteristikken af arbejdet således ud: 

Tabel 8: Arbejdets karakter i caseprocesserne 

 Arbejdets karakter 

PSUR-processen Transaktioner - Ekspert 

Bivirkningsindberetningsprocessen Transaktioner 

Processen for godkendelse af nye forsøg Ekspert - transaktioner 

Pressehåndtering og forespørgsler Transaktioner - samarbejde 

 

5.3. Diskussion af nuværende kontorform i forhold til arbejdets karakter 

Med disse karakteristikker af henholdsvis kontorform og arbejdets karakter kan jeg med udgangspunkt i 

Davenports (2005) typer af videnarbejde og Christensens (2009) sammenstilling af arbejdets karakter og 

den fysiske indretning diskutere om kontorform og arbejde ”passer” sammen eller om der er et misforhold, 

hvilket resulterer i en reduceret udnyttelse af produktivitets- og effektivitetspotentialet og kan lede til 

negative følger i form af mistrivsel, stress m.v. 

I figur 6 er caseprocesserne sat i forhold til Christensens model om sammenhængen mellem arbejdets 

karakter og den fysiske indretning og det er markeret, hvordan tyngden i arbejdets karakter er placeret. Fx 

er PSUR-processen ”tykkere” ved transaktioner end ved ekspert, hvorved forstås at processen overvejende 

er karakteriseret ved transaktioner og i mindre grad ved ekspert. 
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Figur 6: Caseprocessernes placering i forhold til arbejdets karakter og den fysiske indretning. 

  

  
 

Da den nuværende kontorform blev karakteriseret som primært bürolandshaft kan det ud af figuren ses, at 

der overvejende ikke er samspil mellem kontorform og arbejdets karakter, hvilket i dette perspektiv peger 

på, at potentialet i forhold til produktivitet og effektivitet ikke udnyttes. Ligeledes vil det kunne forklare 

mistrivsel m.v. Kun ved de særlige komplekse pressesager synes bürolandschaft at passe. Imidlertid er dette 

dog ofte sager, der, som tidligere citeret, rækker langt ud over afdelingen, hvorfor kontortype bliver mindre 

relevant, da det er andre afdelinger og evt. myndigheder, der skal inddrages i arbejdet. Derudover udgør 

pressehåndtering m.v. en lille andel af den samlede arbejdsbyrde – som citeret max. 20 % og hovedsageligt 

ved det komplekse, noget lederne beskæftiger sig med. 

Det påfaldende i forhold til hjemmearbejde i forhold til dette er, at enkeltmandskontoret er den 

kontorform, der går igen som ideel for alle processerne. Derved synes det at være oplagt, at anvende dette 

”enkeltmandskontor” i langt højere grad end i dag.  

Således den teoretiske argumentation for distancearbejde. Empirisk synes interviewdata at understøtte 

dette, omend der er flere tegn på, en vis identifikation med det kreative ideal/samarbejde. Tilsvarende viser 

undersøgelsen fra Dansk Erhverv den forøgende produktivitet ved hjemmearbejde og kobler den til 

reduktionen i forstyrrelser.  
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I forhold til interviewdata udtaler en erfaren medarbejder i KF følgende helt centrale budskab: 

”Når du kommer hjem, kan du nå to-tre stykker (på en dag – om Investigators brochure), hvor du kan nå to på en uge, 

når man er herinde” (Lydklip 14, 3.55). 

Det er jo helt centralt i forhold til produktivitet – et lille regnestykke viser jo, at der så ved hjemmearbejde 

kan laves 10-15 stk. på en uge mod to – altså en produktivitetsforbedring på mindst 500 %. Det er 

selvfølgelig forsimplet og sat på spidsen, men det viser, at potentialet er enormt. En produktivitets-

forbedring på ”kun” 100 % er jo i sig selv enorm. 

”Du bliver så meget afbrudt, når du sidder herinde, du har svært ved at koncentrere dig, mails tikker ind, telefoner 

ringer, folk kommer og spørger dig om et eller andet […] det er meget mere belastende at gøre det herinde, fordi man 

hele tiden skal stikke fingrene i ørene eller tage hovedtelefoner på eller et eller andet” (Lydklip 14, 4.28). 

En tilsvarende central pointe lyder således:  

”Når jeg arbejder hjemme, så sender jeg flere opgaver hjem til mig selv end jeg normalt ville løse herinde, det er rigtig 

skønt, så får man noget fra hånden […] jeg kan nå mere, når jeg sidder derhjemme” (Lydklip 12, 2.49). 

Yderligere kommentarer bekræfter dette billede, om end argumenterne varierer. 

”Jeg er meget positiv over for hjemmearbejde […] vi har mange problemer med vores indeklima […] det påvirker 

effektiviteten i stor stil […] der er rigtig mange sygemeldinger, migræne, og dårlig luft og alt muligt […] der er rigtig 

meget støj, mange mennesker og mange computere og vi sidder tæt” (Lydklip 4, 36.58). 

”Jeg får selv mere fra hånden, helt klart – det er svært at svare på andres vegne, men mit indtryk er, at de 

(medarbejderne) […] sparer tid ved det (hjemmearbejde)” (Lydklip 6, 30.05). 

”Med de ting jeg skulle sidde og skrive, der er produktiviteten højere fordi det kræver ro og at man sidder uforstyrret” 

(Lydklip 11, 54.27). 

”Når det (hjemmearbejde) bliver brugt rigtigt, doseret rigtigt, så tror jeg, at det øger produktiviteten” (Lydklip 6, 

31.30). 

Således bekræfter også interviewene med både ledere og medarbejdere, i tråd med Dansk Erhverv og den 

teoretiske vurdering, at der er betydelige gevinster i produktivitet ved at arbejde hjemme. Argumenterne 

er at der er ro, mulighed for fordybelse og at man ikke bliver forstyrret.  

Men samtidig er der også enighed om, at det er givtigt at være sammen med kollegaerne på arbejdspladsen 

– både fagligt, idet man lærer meget af at være på kontoret (Lydklip 8, 47.30) og på grund af det sociale 

(Lydklip 12, 15.19). En medarbejder bemærker desuden, at når man sidder i et storrum, så føler man ikke at 

man forstyrrer de andre, når man går hen og spørger om et eller andet. 
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Der er mange, der sætter pris på sparringen hen over bordene, og på at man kan afklare meget tvivl her og 

nu, ved lige at gå hen og spørge om et eller andet (Lydklip 11, 12.15). Omvendt kunne man argumentere, at 

dette kunne understøttes via forskellige systemer som Skype, Messenger og andre ”gratis systemer”. 

Men man kan så spørge, om ikke denne værdsættelse af samarbejde i virkeligheden er en konsekvens af, at 

den fysiske indretning er som den er – forstået på den måde, at når man sætter mennesker ind i et kontor, 

der er designet til integration og samarbejde så begynder menneskerne deri at samarbejde – altså at 

spørge hinanden om alt muligt – til trods for, at det i virkeligheden ikke burde være nødvendigt. Oprindeligt 

ved indflytningen var der jo modstand mod storrummene. Nogle gange er det jo lettere lige at spørge én 

end selv at finde ud af det. I dette perspektiv kan kontorformen tænkes at fastholde medarbejderne i et 

lavere kompetenceniveau, fordi læringen ved selv at tage ansvar begrænses, fordi kontorformen tilsiger, at 

man konstant bruger ”livliner”. En anden konsekvens er jo, at dem der spørges om et eller andet konstant 

afbrydes og derved mister koncentrationen og må starte forfra. Og dette vil ofte være kernemedarbejdere, 

hvorved sparsomme kompetencer ”spildes”. En medarbejder bemærker i øvrigt, at godt nok er der 

indrettet studierum, hvor der er meningen, at man skal have ro til fordybelse – men, meget firkantet 

formuleret, så er der en følelse af, at det er socialt uacceptabelt at gå der ind – for man er jo på arbejde for 

at samarbejde om tingene.  

Så, hvis man vil øge produktiviteten, må det være et spørgsmål om, at dosere hjemmearbejdet i en eller 

anden mængde, således at det bedste fra begge verdener opnås. 

Rammen i alt dette er fortsat, at det ikke er praktisk og økonomisk muligt at ombygge storrumskontoret til 

enkeltmandskontorer, hvorfor det eksisterende skal udnyttes bedst muligt.  Samtidig må signalværdien i at 

have et kontormiljø, der lægger op til samarbejde ikke underkendes. Der er fortsat den dominerende 

holdning, at samarbejde er godt og moderne – og den bølge har styrelsen naturligvis en interesse i at ride 

med på i forhold til at fremstå som en moderne arbejdsplads. Så i dette perspektiv er det ikke 

interessant/realistisk at indrette med enkeltmandskontorer.  

Opgaverne med de allermest komplekse pressehåndteringer m.v., som fordrer samarbejde, kan i et vist 

omfang berettige den nuværende kontorform. Men, når det holdes op imod mængderne i opgavetyperne – 

som jo jf. ovenfor nævnes som værende 60-90 % rutine/drift, kan det ikke forsvare kontorformen.  

5.4. Barrierer i forhold til at forøge andelen af distancearbejde 

5.4.1. Analyse 

Dansk Erhvervs undersøgelse peger på, at ulemperne ved distancearbejde er, at man ikke har det sociale 

fællesskab med kollegaerne, at det bliver sværere at skelne arbejdsliv og fritid, at det er sværere, at 
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motivere sig selv, at man bliver distraheret af private gøremål og at der ofte ikke er adgang til al den 

teknologi/software eller lignende, som der er på arbejdspladsen. 

I alle interviews fylder det positive sociale fællesskab rigtig meget og opfattes som noget meget særligt og 

værdifuldt, der gør at man altid er tilgængelig for faglig og personlig sparring. Der er tydeligt en 

overbevisning om, at dette i høj grad understøtter det faglige.  

”*…+ det at man mangler folk til lige at spørge hen over bordet *…+ og så er der også den sociale faktor – det er helt 

vildt rart, når alle er her, så er det meget sjovere at gå til frokost *…+ det giver en bedre fornemmelse af, at man er en 

gruppe ”(Lydklip 11, 44.50). 

I forhold til mængden af distancearbejdet kommenterer en medarbejder, at 

”Jeg synes stadigvæk godt at jeg kan have et forhold til mine kollegaer uden, at jeg skal være sammen med dem hver 

dag” (Lydklip 4, 45.38). 

Flere nævner, at hvis mængden af distancearbejde sættes op, vil man jo risikere aldrig at møde visse 

kollegaer, og det vil være rigtig skidt (Lydklip 8, 45.11). 

Flere nævner, at der er en grænse for, hvor meget man vil arbejde hjemme, herunder at mere end to dage 

om ugen er for meget (Lydklip 4, 45.49) og at niveauet nok snarere bør være én dag pr. uge (Lydklip 6, 

32.18) (Lydklip 5, 48.15). Argumenterne for dette ligger i det sociale og behovet for sparring.  

Udfordringen med at motivere sig selv nævnes ikke som en barriere i forhold til at øge mængden af 

distancearbejde. Dette skal nok forstås i rammen af, at der er tale om højtuddannede og meget fagligt 

engagerede medarbejdere. Udfordringen er nok snarere, at sørge for, at der ikke arbejdes for meget. En 

medarbejder nævner, at hun nogle gange glemmer at spise frokost, fordi hun er så engageret i arbejdet 

(Lydklip 14, 42.00). Andre nævner, at nogle medarbejdere ikke kan styre at have hjemmearbejdsplads, da 

de så vil arbejde alt for meget (Lydklip 9, 28.11). 

Tilsvarende træder problemer med at skelne arbejdsliv og fritid ikke frem som en barriere. Tværtimod 

fremhæves fordelen ved fleksibiliteten i, at man selv kan placere arbejdstimerne og spare transporten som 

en væsentlig fordel (Lydklip 11, 46.50) 

I forlængelse af dette anføres dog, at der er behov for en eller anden koordination af, hvornår man er 

tilgængelig via telefon/mail/chat i løbet af dagen, hvis der er behov for koordination/sparring. 

”Forstyrrelser ”på hjemmearbejdspladsen i form på private gøremål er noget, der kan være en barriere. 

Flere medarbejder peger på, at det lige at få ordnet en vask eller tømme opvaskemaskinen kan forstyrre 
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arbejdet. Men samtidig påpeger de, at de, når de arbejder hjemme, anvender det som et afbræk/hvil i 

forhold til det tunge tankemæssige arbejde, de ellers var i gang med.  

”Der er vel altid noget, der forstyrrer derhjemme, man skal lige kigge i køleskabet, eller hænge nogle strømper op, men 

der er vel også et meget godt afbræk – i forhold til herinde, hvor man arbejdere langsommere fordi der er så mange 

forstyrrelser – så går man ind og arbejder mere effektivt bagefter” (Lydklip 4, 52.12). 

Flere påpeger, at det jo ikke er anderledes end på arbejdspladsen, hvor man ofte indleder samtaler om alt 

muligt med kollegaerne inden man går i gang med en arbejdsopgave. 

”Det gør man jo også herinde (om overspringshandlinger, når noget er lidt svært) så går man ud og får en kop kaffe, 

eller går lige over til en kollega, så der er også overspringshandlinger herinde” (Lydklip 4, 53.09). 

I forhold til systemadgange m.v. bekræfter interviewene, at det hindrer den fulde udnyttelse af potentialet 

i distancearbejde. Det er kun et fåtal af de distancearbejdende medarbejdere, der har VPN-adgang til 

systemerne og VPN-adgangen er typisk forbeholdt ledere og særlige nøglemedarbejdere (se bilag 3).  

”Der har ikke været tradition for at man fik VPN som menig medarbejder […] det var ligesom om, at det kun var 

lederne der skulle have det […] jeg har på fornemmelsen, at det var en prestige ting ” (Lydklip 14, 5.46). 

Når der alligevel distancearbejdes foregår det ved, at medarbejderen dagen før sender dokumenter til sig 

selv via webmail – men dette betyder således, at hjemmearbejde skal ske planlagt, samt at alle de digitale 

opslagsmuligheder, databaser m.v. ikke kan benyttes. I forhold til bivirkningsindberetningsprocessen 

betyder dette, at distancearbejde ikke kan udføres, da de væsentlige arbejdsredskaber i denne proces 

netop er databaserne.  Og når de digitale opslagsmuligheder ikke er til stede, vil behovet for sparring hen 

over bordet efterfølgende naturligt øges/alternativt kan man forestille sig, at den distancearbejdende 

foretager nogle ufunderede skøn. 

Omvendt argumenterer en enkelt medarbejder, at det er en fordel ikke at have adgang til systemerne, da 

man så i højere grad er ”fredet” – forstået på den måde, at kollegaer ikke vil henvende sig til én under 

hjemmearbejdet, da den hjemmearbejdende jo ikke kan hjælpe på grund af de manglende systemadgange 

(Lydklip 14, 26.10). 

I forhold til den måde hjemmearbejde omtales i afdelingen, synes der at være en barriere i forhold til at 

forøge andelen af distancearbejde. Afdelingschefen bruger ofte vendingen ”god fridag”, når en 

medarbejder skal arbejde hjemme (Lydklip 6, 30.15), en anden oplever at blive mødt med ”skal du nu 

arbejde hjemme igen” (Lydklip 14, 38.10) og flere omtaler, at direktøren ikke vil have, at der skal arbejdes 

hjemme (Lydklip 8, 6.38).  
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Desuden antyder en leder, at der nok vil ryge en time hist og her - i medarbejderne favør - ved øget 

hjemmearbejde, da oplevelsen er, at den hjemmearbejdende ofte bliver familiens koordinator for 

lægebesøg, frisøraftaler m.v. 

Dette peger på en forståelse af arbejde og ledelse, som er, at der er behov for direkte fysisk overvågning af 

medarbejderne, for at de arbejder hele tiden og i den tid, der gives løn for. Det er klart, at når der ligger 

sådanne mere eller mindre udtalte forestillinger om hjemmearbejde hos lederne, så er det en væsentlig 

barriere for at forøge mængden af distancearbejde. 

Flere nævner, at bemandingen af kontoret i forhold til at yde telefonservice, håndtering af forespørgsler 

m.v. er en væsentlig barriere – i og med, at henvendelserne jo kommer uforudset og man således ikke ved, 

hvilke kompetencer, der skal i spil for at klare forespørgslen. Desuden antydes det også, at forespørgsler 

kun kan håndteres i kontoret, da det jo er her telefonen ringer (Lydklip 13, 47.30).  

Tilsvarende nævner en medarbejder, at det er svært for en superbruger på systemerne at være hjemme, 

når man egentlig konstant skal være til rådighed som support, men omvendt peges der på, at alle kan se 

hinandens skærmbilleder, således at supporten i princippet kan foregå på afstand (Lydklip 4,36.17). 

En anden barriere, der nævnes flere gange er, at man betragter en hjemmearbejdende kollega som 

utilgængelig, hvilket kan hindre videndeling/sparring i løbet af dagen (Lydklip 11, 13.05). Tilsvarende 

nævner flere, at det er et problem, at man ikke lige kan se, hvem, der er på arbejde og derfor ikke ved, 

hvem man kan sparre med. 

Lederen for bivirkningsindberetningsprocessen nævner det motivationsmæssige aspekt ved at sidde 

sammen og arbejde med den ensformige bivirkningsindberetningsproces og betragter derved denne type 

arbejde som mindre egnet til distancearbejde (Lydklip 9, 22.48).  

En leder beskriver det motivationsmæssige i den måde der udøves ”management” på, hvor der tidligere har 

været fokus på den enkeltes præstationer, hvilket ansporede nogle, men ikke andre (der i højere grad 

ansporedes af den faglige sparring), hvorfor det ikke er noget der tillægges stort fokus længere. En 

medarbejder påpeger dog, at tildelingen af det rigtige antal opgaver gør, man kan måle på, om man har 

lavet nok (ved hjemmearbejde), hvilket er interessant i forhold til lederens opfattelse. 

Interviewene peger på, at arbejdet i høj grad koordineres ad hoc ved, at man lige kommer over til hinanden 

og afklarer tingene her og nu blandt kollegaer. Dette er noget, som mange sætter pris på. Det påpeges 

også, at det er nødvendigt for nogle medarbejdere, at få afklaret tingene her og nu, da uafklarethed over fx 

en weekend vil stresse (Lydklip 4, 18.26).   
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Tilsvarende gennemføres ledelse helst i øjenkontakt og her og nu, når der er noget aktuelt (Lydklip 13, 

37.30).  

Der synes at være en vis planlægning af produktionen i form af faste aftaler om opgavefordeling samt 

gennem den løbende opfølgning på møderne.  Men der tegner sig et billede af, at meget af det øvrige 

håndteres ad hoc ved direkte kontakt mellem kollegaer og mellem ledere og medarbejdere. 

5.4.2. Sammenfatning af analyse af barrierer 

Omkring barrierer for øget distancearbejde tegner der sig sammenfattende et billede af, at de manglende 

systemadgange reducerer muligheden for fleksibilitet og fuld udnyttelse af de digitale opslagsværker m.v.  

Desuden synes systemadgang/hjemmearbejdsplads at være en slags statussymbol for ledere og 

nøglemedarbejdere, hvilket tegner et billede af, at distancearbejde ikke er noget der tilskyndes blandt 

almindelige medarbejdere. Denne holdning i ledelsen afspejles også på andre måder og vil naturligt lægge 

en begrænsning på mængden af distancearbejde. 

Det, der til gengæld fylder, er spørgsmålet om håndtering af forespørgsler, pressehåndtering m.v., hvor der 

synes at være en fælles forståelse af, at dette skal foregå i kontoret. 

Som barrierer træder det også frem, at det at man ikke kan se hinanden gør, at kontakten og 

interaktionen/sparringen falder. Der peges desuden på et behov for planlægning af, hvornår man er 

tilgængelig i løbet af dagen. 

Det gode bevaringsværdige sociale liv trives rigtig godt og det frygtes, at øget distancearbejde vil reducere 

dette.  

Som barrierer synes der ligeledes at være en opfattelse af, at samarbejdsmåden, hvor man lige løser 

tingene her og nu ikke i samme grad vil kunne fungere med øget distancearbejde og betyde problemer med 

kvaliteten, hvilket begrænser ønsket om en større mængde distancearbejde.  

5.4.3. Diskussion af barrierer i forhold til at forøge andelen af distancearbejde 

Generelt synes der i forhold til barriererne at være en oplevelse og opfattelse af, at samarbejde er godt, at 

det er godt at håndtere tingene her og nu, samt, at det, at man kan se hinanden, gør, at man vil sparre og 

koordinere mere. Men hvad der ikke træder så tydeligt frem, er, at det meget samarbejde og sparring 

måske ikke passer så godt til det arbejde, der faktisk skal udføres. Kun symptomerne - forstyrrelser, støj og 

stress – nævnes. 
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Set med Mintzbergs øjne betinger den dominerende koordineringsmekanisme gensidig tilpasning 

organisationsformen adhocrati. Adhocratiet er den organisationsform, der først og fremmest passer til 

sofistikeret innovation, hvilket ikke er tilfældet for det arbejde, der udføres i FOS.  

Hvis man omvendt tager udgangspunkt i FOS organisationsform, der ud fra alder, omgivelser og tekniske 

delsystemer ville være delvist maskinbureaukrati (ud fra den høje grad af standardisering og 

systemunderstøttelse af processerne), delvist fagbureaukrati (ud fra den høje grad af faglige ekspertise, der 

er forudsætning for arbejdets udførelse) og til dels divisionaliseret form (ud fra det, at FOS har helt 

selvstændige produktområder og til dels egne stabsfunktioner), så burde de primære 

koordineringsmekanismer være standardisering. Det væsentligste argument for dette er forudsigeligheden 

og omgivelsesstabiliteten, som jo gør, ud fra en effektivitetsbetragtning, at arbejdet kan planlægges og 

standardiseres.   

Så i Mintzbergs perspektiv er den store vægt på ”her og nu sparring” og ledelse ved ”her og nu kontakt” et 

udtryk for, at der ikke er samspil mellem koordineringsmekanisme og størstedelen af arbejdet. FOS er 

således ikke effektiv ifølge Mintzberg.  

De nævnte ledelsesmæssige barrierer tegner et billede af, at ledelsen, mere eller mindre bevidst, lægger 

vægt på direkte overvågning, som jo i et storrum kan foregå ganske diskret ved at lederen kan se ud i 

lokalet eller gå rundt blandt medarbejderne og samtale. Opgavestyringen af driftsopgaverne foregår jo 

hovedsageligt ved at man selvstændigt tager opgaver fra den fælles liste – og altså uden, at der en 

præstationsplanlægning eller -opfølgning på individniveau. Derved behovet for direkte overvågning 

koordinering ”her og nu”. Dette betyder jo så – som antydet – flere afbrydelser, mindre planlægning etc. – 

til trods for, at de tekniske systemer til planlægning og opgavestyring m.v. faktisk er tilstede.  

Det store fokus på samarbejde, hvilket er tiltalende og som værdsættes blandt medarbejderne, samt den 

kollektive opgavestyring giver samtidig grobund for social loafing, altså reduceret produktivitet i forhold til 

potentialet. 

Det må dog anerkendes, at der er behov for gensidig tilpasning til nogle typer af opgaver, hovedsageligt de 

særligt komplekse uforudsigelige pressesager. Men set lyset af volumen af den type opgaver i forhold til de 

øvrige opgavetyper, bør dette ikke betinge gensidig afhængighed som den dominerende 

koordineringsmekanisme.  

Med Christensen (2009) og Thompson (1967) peger processernes sekventielle afhængighed på 

koordinering gennem standardisering og planlægning - og ikke på koordinering ved ”her og nu” 
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kommunikation, som er kendetegnende for processer med gensidig afhængighed, hvor de forskellige 

aktiviteter konstant giver input til hinanden, og opgaverne løses på én og samme tid.  

Så i disse perspektiver kan barriererne overkommes ved at ændre den dominerende 

koordineringsmekanisme og fokusere mere på standardisering og planlægning.  

De nævnte barrierer bærer i et eller andet omfang præg af vanetænkning, når det for eksempel antages, at 

man ved øget distancearbejde kan risikere aldrig at se visse af sine kollegaer, hvilket jo ville få afgørende 

betydning for det sociale. Dette kunne være tilfældet, hvis man fortsat anvendte distancearbejdet ad hoc. 

Men pointen er jo netop, at der bør ske et skift til systematik/planlægning – således, at det ikke er den 

enkelte, der ad hoc arbejder hjemmefra, men at det styres centralt, hvornår alle er hjemme – på én gang – 

således, at alle er til stede – på én gang! Således kan den nødvendige videndeling, sparring og sociale 

interaktion foregå på møder, hen over bordet og i kantinen. 

Ligeledes peger bekymringerne om, at telefonerne skal tages på arbejdspladsen på en form for 

vanetænkning, idet man ikke overvejer, at telefonen jo ligeså godt kan ringe derhjemme. Dette kan til en 

vis grad forklares med, at det nødvendige udstyr (mobiltelefon) ikke, indtil nu i hvert fald, har været stillet 

til rådighed for ”menige” medarbejdere. 

Ved at tænke i disse baner vil også det mere komplekse som presseberedskab kunne håndteres, i hvert fald 

initialt, via telefon og en form for pressevagtplanlægning. 

Et væsentligt spørgsmål er spørgsmålet om doseringen af distancearbejdet – altså, hvor meget 

distancearbejde, der skal gennemføres. Det er ingen tvivl om, at for at det hele skal give menig, skal 

distancearbejdet være systematisk og koordineres centralt. Men spørgsmålet om mængden er åbent. Hvis 

man betragter det ud fra mængden af opgaver, der betegnes som rutine og som udføres individuelt, kunne 

man argumentere for, at op mod 60-80 % af arbejdet skulle udføres fra distancen, altså tre-fire 

hjemmearbejdsdage om uge. Omvendt peger interviewene på, at ”smertegrænsen” nok er to dage, men 

helst én – og dette er ud fra betragtningerne om det sociale og den faglige sparring. Så mellem disse poler, 

er en balanceret model nok nærmere to dage om ugen, således at der kan være tilstedeværelse hver anden 

dag med henblik på opsamling, sparring og opretholdelse af det gode sociale klima. Doseringen bør 

naturligvis også vurderes i forhold til arbejdets karakter, hvor det kan argumenteres, at mængden bør være 

mindre for transaktioner end for ekspert, ud fra betragtningen om, at det ensformige arbejde kan 

stimuleres af samværet med kollegaer samt betragtningen om, at ekspertarbejdet udføres af eksperter, der 

i højere grad kan arbejde selvstændigt. 
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Bekymringen om, at kvaliteten vil falde, når den faglige sparring hen over bordet ikke kan finde sted kan -

med en fagbureaukratiforståelse - synes overdrevet. Tværtimod kan der argumenteres for, at man 

fastholder en grad af inkompetence, når man ikke anvender en passende koordineringsmekanisme – og 

som nævnt ovenfor tilskynder, at der konstant bruges ”livliner”. Medarbejderne er højtuddannede og 

burde kunne håndtere de arbejdsopgaver der er – forudsat en god oplæring. Men netop dette, den gode 

oplæring, kan give problemer, hvis medarbejderomsætningen er høj og ad hoc, for så vil oplæringen også få 

ad hoc karakter, typisk gennem forskellige former for sidemandsoplæring. Og sidemandsoplæring fungerer 

ikke så godt på distancen.  

5.5. Sammenfatning af analysen – kontorform, arbejdets karakter og barrierer 

for distancearbejde  

Sammenfattende viser der sig, i de undersøgte områder i FOS, en kontorform – bürolandshaft – der 

understøtter samarbejde, mens arbejdet hovedsageligt synes at kunne karakteriseres som transaktioner og 

ekspert. Disse kategorier understøttes bedst af kontorformerne enkeltmandskontor og The American plan 

office.  

Den dominerende koordineringsmekanisme i FOS synes at være gensidig tilpasning, som ikke optimalt 

understøtter de sekventielt afhængige processer. Disse fungerer mere optimalt med standardisering og 

planlægning. Dominansen af gensidig tilpasning får en række barrierer over for forøgelse af mængden af 

distancearbejde til at træde frem, da den store afhængighed af ”her og nu kommunikation” og sparring hen 

over bordene, naturligt nok udfordres af mere distancearbejde. Bekymringen er også, om det sociale kan 

opretholdes med mere distancearbejde. Der viser sig desuden nogle praktiske barrierer i form af at have de 

rette it-adgange og det praktiske i at kunne få taget telefonen i kontoret. Men væsentligst er nok den mere 

eller mindre tydeligt kommunikerede ledelsesmæssige holdning til distancearbejde – den rammesætter det 

øvrige. 

Således synes der at være en sammenhæng i tingene, forstået på den måde, at en kontorform, der ikke 

passer til arbejdets karakter, afføder en koordineringsmekanisme, der ikke egner sig til arbejdet, hvilket 

betyder, at produktivitetspotentialet ikke opnås – og at der kan opstå negative følgevirkninger i form af 

stress m.v.  
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6. Kapitel - Konklusionen og 

anbefalingerne 

  

På baggrund af analyser og 

diskussioner besvarer dette kapitel 

problemformuleringen  

”kan distancearbejde forbedre produktivitet og 

trivsel i FOS?” 

Desuden opstilles en række 

anbefalinger til at komme videre – 

på baggrund af den viden, der er 

opstået undervejs i undersøgelsen.  

Projektet er således nået til sin 

afslutning – og forløsning! 
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Konklusionen 

Problemformuleringen dækker to forhold – henholdsvis produktivitetsforbedringer og trivselsforbedringer 

gennem distancearbejde.  

Det korte svar på problemformuleringen er:  

”Ja”, både produktivitet og trivsel kan forbedres gennem distancearbejde - såfremt de trods alt 

overkommelige barrierer håndteres. 

Dette korte svar hviler naturligt på en række forbehold overfor det, som undersøgelsen ikke har taget højde 

for, som fx andre interessenter i styrelsen, og at nogle medarbejdere måske ikke har de rette faciliteter til 

at arbejde hjemme. 

Undersøgelsen har afdækket en række forhold, der peger på, at der er et misforhold mellem kontorformen 

og arbejdets karakter, hvilket direkte fører til, at produktiviteten falder markant. Misforholdet er 

sandsynliggjort gennem den teoretiske vinkel og bekræftet i interviewene.  Dette misforhold betyder 

indirekte, at der er større potentiale for mistrivsel end der ellers ville være: Lav produktivitet stresser, 

konstante afbrydelser (som ikke er konstruktive) stresser og den konstante summen (støj) stresser, når man 

forsøger at fordybe sig. Der er begrænsede muligheder for at opretholde privacy, hvilket kan føre til en 

oplevelse af overfyldthed, hvilket ligeledes fører til stress. 

I lyset af disse forhold kan det systematiske distancearbejde skabe synergi mellem elementerne. Ved at 

anvende ”hjemmekontoret” som enkeltmandskontor, og således give mulighed for at tilbyde den 

kontorform, der passer til hovedparten af arbejdets karakter, vil produktiviteten øges markant (et meget 

konservativt skøn er et to-cifret procental) og stresssymptomerne vil samtidig blive reduceret. Kvaliteten vil 

ikke blive negativt påvirket, snarere tværtimod. Med ”hjemmekontoret” har man således faktisk to 

kontorer pr. medarbejder – ét kontor der passer til hver sin til hver sin type videnarbejde. På denne måde 

høstes også de generelle gevinster ved distancearbejdet, så som sparet transporttid, reduktion i CO2, større 

individuel fleksibilitet etc. 

Spørgsmålet om trivslen er dog lidt mere kompliceret end produktivitetsforbedringerne - for opfattelsen af 

trivsel er i højere grad socialt konstrueret. Og her kan der opstå problemer i forhold til det øgede 

distancearbejde, da medarbejderne synes at sætte meget pris på samarbejdet og det sociale med 

kollegaerne. Men paradoksalt nok træder ønsket om ro og fordybelse frem, mens den løbende sparring hen 
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over bordene tilsvarende fremhæves positivt. Så ønsket om at undgå forstyrrelser (at få ro) går hånd i hånd 

med ønsket om hele tiden at kunne sparre med (og altså forstyrre) andre. Det er nok mest i situationen, 

hvor man selv har behov for sparring, at det er fint, mens at det i situationerne, hvor de andre forstyrrer, 

nok ikke er lige så fint. Men i det gode kollegaskabs og det kreative ideals ånd - og i det kommunikerende 

kontormiljø - er man jo, og skal være, tilgængelig for sparring hele tiden. Og det kan være stressende, hvis 

man faktisk prøver at koncentrere sig om en kompleks opgave. 

For at den øgede mængde af distancearbejde overhovedet kan lade sig gøre, bør der skiftes fokus fra en ad 

hoc tilgang til planlægning. Uden dette, vil en væsentlig barriere være, at de relevante personer ikke ville 

være til stede samtidig i kontoret og således ikke ville kunne gennemføre nødvendig sparring/mødeaktivitet 

eller opretholde de sociale relationer. Således skal det styres centralt, hvilke dage alle er til stede, og hvilke 

dage alle arbejder hjemme17. Udfordringen i dette lys er at ændre den måde, der arbejdes på, og altså, 

meget karikeret, gå fra ad hoc til planlægning/systematik. Helt praktisk kan man beslutte, at alle 

fremadrettet, fra en given dato, blokerer fx alle tirsdage og torsdage i deres kalender, således at det sikres, 

at mødeaktiviteten derefter lægges på de øvrige dage.  

Ligeledes skal den ledelsesmæssige barriere omkring distancearbejde håndteres, således at medarbejderne 

ikke føler, at de skal ”tigge” om at få lov til at arbejde hjemme eller i øvrigt mødes af mistillid til, at de 

arbejder hjemme. Og dette gør, at lederne skal til at lede på en anden måde end i dag. Det er i øvrigt lidt 

paradoksalt, at lederne udtrykker stort fokus på samarbejde, team og fælles prioriteringer, men samtidig 

udtrykker mistillid i forhold til den enkeltes hjemmearbejde. 

Der er ingen tvivl om, at den socialt konstruerede opfattelse af arbejdet og det sociale fællesskab kan være 

en barriere i forhold til den mere ”hårde” tilgang til øget hjemmearbejde. Men omvendt kan det 

argumenteres, at netop hjemmearbejde, med dets mange tiltalende fordele og generelle 

samfundsmæssige hype, måske netop kan være anledningen til at lave et paradigmeskift i forhold til den 

måde arbejdet forstås, koordineres og udføres. 

Hovedparten af respondenterne vil i øvrigt opfatte FOS som en meget mere attraktiv arbejdsplads at søge 

arbejde i, hvis arbejdet indbefattede systematisk hjemmearbejde … så alt i alt er det bare at komme i gang 

med denne ”gratis” win-win øvelse …  

                                                           
17

 Et perspektiv på dette er – jf. kapitel 7 – at man muligvis på sigt kan lave en deleordning om skrivebordene, så to 

afdelinger deler de samme borde, men er til stede på skift. Generelt ser respondenterne i øvrigt ikke væsentlige 

barrierer i dette 
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7. Kapitel - Perspektiverne 

  Til slut opstilles tre perspektiver på 

baggrund af den viden, der er 

produceret i det foregående, 

nemlig perspektivet omkring andre 

offentlige og private 

organisationer, perspektivet 

omkring hvordan motivation og 

ledelse forstås og anvendes i FOS 

samt perspektivet om hvordan 

organisationselementer, der ikke er 

afstemt i forhold til hinanden, kan 

konstruere og institutionalisere 

dysfunktionalitet.  

Således åbnes der op for nye 

overvejelser og diskussioner med 

afsæt i den viden, der er frembragt 

af dette projekt. 
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Perspektiverne 

Den bekræftede hypotese om, at der er et misforhold mellem kontorform og videnarbejdets karakter, 

åbner op for spørgsmålet, om ikke dette kunne være tilfældet i mange andre offentlige og private 

vidensorganisationer. Som beskrevet tidligere er det alment accepteret, at det er kreativitetsidealet, der 

dominerer opfattelsen af det moderne arbejde. Dette kombineret med de isolerede økonomiske fordele i 

storrumskontorer i form af færre etableringsomkostninger, mindre kvadratmeterforbrug etc., gør det 

overvejende sandsynligt, at der etableres storrum uden at analysere arbejdets karakter. Og dette er et 

problem for de videnstunge virksomheder, som ikke er reklamebureauer, nyhedsredaktioner eller lignende 

organisationer, hvor der skal produceres innovation. 

Et tilsvarende generelt perspektiv åbner sig op oven erkendelsen af, at uafstemte organisationselementer 

konstruerer og institutionaliserer dysfunktionalitet i organisationen. I casen var det anvendelsen af 

bürolandshaft til transaktions- og ekspertarbejde, der indledningsvis skabte røre (i perioden efter flytningen 

til det nye domicil, men sidenhen etablerede sig i samarbejdsformen gensidig tilpasning og konstruerede en 

opfattelse af, at arbejdet krævede konstant samarbejde – og sådan blev det så. Organisationseksperten J.R. 

Galbraith (2002) beskriver fx at en organisation skal afstemme dens strategi, struktur, processer, 

belønningssystemer og HR-politikker fuldstændigt og gensidigt med hinanden for at fungere effektivt. Da 

de fleste af disse områder normalt er placeret i forskellige organisatoriske afdelinger, er det sandsynligt, at 

virksomheder generelt har uafstemthed, og at der derfor konstrueres dysfunktionalitet. 

Et mere lokalt perspektiv åbner sig op i forhold til ledelse og motivation af videnmedarbejdere i FOS. 

Projektet tegnede et billede af en ensidig måde at forstå ledelse, motivation og opgavestyring på – og dette 

åbner en debat om motivation, hvor blandt andet Helle Hedegaard Hein (2009) identificerer fire 

arketypiske motivationsprofiler for højt specialiserede medarbejdere: Primadonnaen, præstationstripperen 

(der både kan være ekstrovert og introvert), pragmatikeren og lønmodtageren. Pointen er, at disse 

motiveres af vidt forskellige ting og har brug for forskellige former for ledelse. 

Og et sidste perspektiv, i min helt egen interesse er, hvis det systematiske distancearbejde fungerer (med 

en høj andel) – så vil det blive interessant at arbejde med en kontortype som flekskontoret, hvor der 

etableres max 70 % pladser i forhold til antal medarbejdere – for så er der penge at spare i mit budget. 

Denne kontorform scorer i øvrigt højest (sammen med enkeltmandskontoret) i en undersøgelse om 

sundhed og jobtilfredshed i forhold til kontorform (Danielsson og Bodin, 2008).  
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Bilag 1: Lægemiddelstyrelsens retningslinjer for arbejde hjemmefra 
 

Arbejde hjemmefra 

 

Vi ønsker at have en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og balance mellem arbejde og fritid til 

gavn for både medarbejder og arbejdspladsen.  

Vi giver medarbejderne mulighed for at tilrettelægge arbejdet fleksibelt og effektivt ved at kunne 

arbejde hjemme, hvis og når arbejdet tillader det. 

Videndeling er en af forudsætningerne for, at vi kan løse vores arbejdsopgaver, og sammen med det 

sociale og kollegiale liv på arbejdspladsen er det grundlaget for et godt arbejdsmiljø. Derfor ønsker 

vi megen tilstedeværelse på arbejdspladsen og kun i mindre omfang, at medarbejderne arbejder 

hjemme. 

Har du brug for at arbejde hjemme, skal du aftale det med din nærmeste leder. En aftale 

forudsætter, at I tager hensyn til muligheden for at de øvrige opgaver kan løses og til det kollegiale 

samvær i sektionen. 

I bilag 1 kan du læse, hvilke regler der gælder, når du arbejder hjemme. 

Bilag 1 

1. Ønsker du at arbejde hjemme en gang imellem, skal du aftale det med din nærmeste leder. 

2. Aftal med din nærmeste leder, hvilke opgaver du løser hjemmefra. 

3. Du må som udgangspunkt ikke fjerne sager fra Lægemiddelstyrelsen. Hvis arbejdet alligevel 

kræver det, skal du orientere din nærmeste leder om det og sikre, at du kan bringe sagen til 

Lægemiddelstyrelsen indenfor rimelig tid. 

4. Der gælder de samme regler for arbejdstid, når du arbejder hjemme, som når du arbejder fra 

Lægemiddelstyrelsen. Reglerne om god sagsbehandling (herunder tavshedspligt) gælder 

også. 

5. Hvis du har planlagt at arbejde hjemme og bliver syg, skal du sygemelde dig på samme 

måde som, hvis du skulle have været på arbejde. 

6. Man skal kunne kontakte dig, når du arbejder hjemme: 

a. du skal besvare din e-post. Alle ansatte i Lægemiddelstyrelsen har via outlook-web 

access adgang til deres postkasse og kalender hjemmefra. Se her 

b. du skal stille din arbejdstelefon om til din private telefon eller mobiltelefon, så du 

kan kontaktes telefonisk og dermed svare kunder og kolleger Se her 

c. du skal sikre, at din kalender i outlook er opdateret, så alle andre kan se, at du 

arbejder hjemme. 

7. Hvis du har brug for support af PC udlånt fra LMS, kan du kontakte Fujitsu. Support af  

privat udstyr er dit eget ansvar. 

 

Revideret den 21. maj 2007 

http://intranet/C2/SOS/Fanebladssider/SOS.aspx
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Bilag 2: Interviewguide og skriftligt oplæg til interviewpersoner 

 

Interviewguide 
 

1. Beskriv kort hvem du er og hvad du laver? 
 
2. Beskriv kort FOS 
 
3. Beskriv kort, hvordan I bruger distancearbejde i dag  
 
4. Hvordan vil du beskrive den måde arbejdsopgaverne koordineres i mellem medarbejderne i dag? 
 
5. Hvilke typer opgaver mener du er de bedste til at arbejde med hjemmefra? – hvorfor? 
 
6. Hvilke metoder anvender I til at følge op på, om man har nået det man skal på sine opgaver? 
 
7. Hvordan vil du beskrive de omgivelser som Forbrugersikkerhed har – det der ligger uden om FOS og 

som påvirker afdelingen? 
 
8. Hvordan vil du beskrive de påvirkninger der kommer fra omgivelserne 

a. I forhold til foudsigelighed? 
b. I forhold til kompleksitet ? 

 
9. Hvordan vil du beskrive forholdet mellem arbejdsopgaver der løses individuelt og som gruppearbejde? 
 
10. Hvordan koordinerer I imellem jer, når opgaverne løses som gruppearbejde? 
 
11. Hvor stor en del af opgaverne vil du betegne som ”rutine” henholdsvis ”ikke rutine”? 
 
12. Hvor vigtig er udviklingsopgaver/kreative opgaveløsninger for det samlede arbejde? 
 
13. Hvordan vil du beskrive den afhængighed der er imellem delopgaver i de samlede processer? 
 
14. Hvornår har du oplevet barrierer ved distancearbejde? 
 
15. Hvis distancearbejde skulle anvendes mere, hvilke udfordringer ville du så se? 
 
16. Hvad ville du opleve som fordele ved systematisk anvendelse af distancearbejde? 
 
17. Forestil dig en model med systematisk distancearbejde, hvor du måske fast tirsdag og torsdag 

arbejdede hjemme med komplekse individuelle opgaver, mens du de andre dage var i afdelingen og 
løse opgaver, der var mere ”gruppeorienterede” – hvilke fordele og ulemper vil du se i det? 
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18. Forudsat, at FOS har den plads den har nu, vil en sådan model ville betyde, at måske 40 % af afdelingen 
altid var hjemme, hvilket ville muliggøre, at der blev rykket rundt på indretningen, således at der bliver 
bedre plads, til dem der er tilbage – og altså en eller anden form for deling af borde – hvordan vil du 
vurdere dette – altså bedre plads/hensigtsmæssig indretning i f.t. at dele borde på en eller anden 
måde?  

 
19. Hvordan vil du vurdere dine kollegaers muligheder for at arbejde i en systematisk 

distancearbejdsmodel? 
 
20. Hvilke ændringer skulle I lave for at en sådan model kunne lade sig gøre? 
 
21. Hvordan oplever du produktiviteten ved hjemmearbejde? 
 
22. Forstil dig, at du skal søge job i LMS – og at jobbet medfører systematisk hjemmearbejde – vil det gøre 

jobbet mere eller mindre attraktivt? – hvorfor? 
 
23. hvordan vil du beskrive den kultur I har omkring arbejdets organisering, samarbejde og  kollegaskab? 
 
24. Forestil dig om 20 år at man kigger tilbage på 2011 og spørgsmålet om distancearbejde – hvordan tror 

du, man vil beskrive det? 
 
25. Mange gange taler man om, at storrummet er godt for videndeling men samtidig, at der er mange 

forstyrrelser – men hvis man sidder hjemme, hvordan vurderer du så det med videndeling og 
forstyrrelser? – hvilke ting forstyrrer hjemme? 

 
Opsummering/sammenfatning 
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Oplæg til interviewpersoner 

Du har en masse erfaring som jeg gerne vil høre om! 

Baggrund: 
Jeg er ved at færdiggøre en masterafhandling fra Copenhagen Business School inden for linjen Master of 

Public Govenance (MPG). 

Min interesse ligger inden for feltet anvendelse af distancearbejde og tilknyttede mekanismer til at 

koordinere arbejdet. 

Jeg har sat mig for at undersøge, hvorfor distancearbejde anvendes som det gør med henblik på at 

diskutere, om det – anvendt mere systematisk – kan bidrage til bedre trivsel og samtidig bedre 

produktivitet. 

En del undersøgelser peger på, at både trivsel og produktivitet øges ved distancearbejde – og altså giver 

gevinster på både samfunds, virksomhed og individniveau. 

Undersøgelserne peger også på, at det kan være svært at skelne arbejde og privatliv og at det sociale på 

arbejdspladsen ikke er lige så godt. 

 

Hvad jeg ønsker? 
Min ambition er at vise et så realistisk billede af distancearbejde som muligt, herunder at finde ud af, 

hvordan arbejdet i dag koordineres mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem   - og måske 

finde en model, der kombinerer det bedste fra begge sider til gavn for alle. 

 

Hvad skal der til? 
Jeg behøver max en time til at foretage interviewet. 

Interviewet vil bære præg af at være en løs samtale, uden faste spørgsmål og rammer, hvor jeg vil prøve at 

danne mig et generelt billede af din opfattelse og erfaring. 

Jeg vil, hvis du tillader det, anvende en båndoptager undervejs med henblik på at støtte mig i den 

efterfølgende analyse.  

 

Det er helt frivilligt at om du ønsker at være anonym og om du ønsker at din sektion skal holdes anonym. 

 

Som udgangspunkt er det hensigten, at den samlede afhandling skal offentliggøres. Imidlertid kan 

afhandlingen gøres fortrolig, hvis det viser sig nødvendigt for at sikre, at de nødvendige data kommer frem. 

Dette vil jeg drøfte med dig inden en eventuel offentliggørelse. 

 

Jeg vil indlede med en kort introduktion til projektet og opsummere med hvad jeg har fundet at have særlig 

interesse for projektet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Fredberg 
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Bilag 3: CD-rom (FORTROLIG) indeholdende  

 PSUR-processen 

 Bivirkningsindberetningsprocessen 

 Processen for godkendelse af nye kliniske forsøg 

 Interviewdata – samling af lydfiler 

 Oversigt over lydfiler  

 Oversigt over VPN-adgang og ADSL-forbindelse i FOS 


