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Forord 

 

Tak til: 

 

Odsherred Kommune 

Vi vil gerne indlede med en stor tak til de ledere og medarbejdere i Odsherred Kommune, 

som prioriterede at stille op til interviews og berige denne afhandling med så spændende et 

empirisk datamateriale. Videre vil vi også gerne sige en stor tak til vores kontaktperson i 

kommunens HR-afdeling, for at arrangere og koordinere vores interviews, og løbende svare 

på de spørgsmål, vi måtte have haft brug for at få uddybet. Uden adgang til kommunen og 

interviewpersonernes initiativrige fortællelyst kunne denne afhandling ikke lade sig gøre. 

 

Vores vejleder - Michael Pedersen 

En stor tak skal det desuden lyde til vores kyndige vejleder Michael Pedersen for faglig 

vejledning, konstruktiv feedback og for at være en navigerende hånd igennem et landskab af 

empiri, teori og viden. Michael har igennem hele processen, og under meget anderledes 

omstændigheder, stået til rådighed for faglig sparring og formået at give os klarhed, når 

usikkerheden meldte sig. Vi er gået fra hver vejledning med en klar fornemmelse af, hvad 

næste skridt i vores proces var. Dette er en evne, som vi værdsætter meget og har draget stor 

nytte af. 

 

Familie og venner 

Slutteligt vil vi gerne takke vores familier og venner for at have udvist stor forståelse gennem 

det sidste halve år. Uden støtte  og opmuntrende bemærkninger fra dem, ville det have været 

meget vanskeligt at komme igennem denne lange proces. 
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Abstract 

The 4 day workweek is a phenomenon that, over the last years, has reawakened interest 

among international and national companies and organizations in both the private and public 

labor markets. With workers' demand for more flexibility and a better work-life balance, and 

in response to increased stress among many employees, several companies has in different 

ways chosen to implement a 4 day workweek as a pilot project. Existing research literature in 

the field bears witness to a number of different working time models, each with a 4 day 

workweek as the focal point. Much of this previous research examines the effects on work-

life balance, flexibility and productivity. However, there is not much research on the effect on 

self-management. In this dissertation, we will examine the significance of a 4 day workweek 

for employees' self-management and managers who must lead the self-management 

employees. It is a case study of Odsherred Municipality's pilot project, which was launched in 

September 2019. Using a narrative approach and self-management theory, the selected 

employees and managers' narratives about self-management and management of self-

management in a 4 day workweek are analyzed and discussed. Finally, it is found that the 4 

day workweek has created a change in employees’ need of management, as they expect to be 

led differently depending on their own way of self-managing. This can be a challenging task 

for the managers, who lead themselves different from the employees, which can lead to 

misunderstandings and conflicts. The managers therefore face the complex task of having to 

constantly navigate the conflicting needs.    
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1. Indledning 

De seneste 100 år har vi løbende set et fald i arbejdstiden, og diskussionen omkring 

arbejdstidsmodeller har således altid eksisteret både internationalt og nationalt. I mange dele 

af verden opererer man med den traditionelle 5 dages arbejdsuge, men en sammenligning viser, 

at vi i Danmark har nogle af de korteste arbejdsdage globalt set. I Danmark har vi en 37 timers 

arbejdsuge, men flere og flere steder ses der en tendens, hvor der de senere år er begyndt at 

vise sig virksomheder, som på den ene eller anden måde reducerer arbejdstiden og/eller 

komprimerer arbejdsugen for deres ansatte. Hovedsageligt ses de reducerede arbejdstider og  

komprimerede arbejdsuger i private virksomheder, såsom it- og softwarevirksomheder, 

designvirksomheder og i byggebranchen, som forsøger sig med en ny arbejdstidsmodel og som 

umiddelbart har gode erfaringer med, at en 4 dages arbejdsuge øger omsætning, produktivitet 

og trivsel. Virksomhederne har indført forskellige konstellationer af en 4 dages arbejdsuge, 

herunder reduceret arbejdstid med fuld lønkompensation, reduceret arbejdstid med en 

tilsvarende reducering i løn og en komprimeret arbejdstid. I den kommunale sektor har man 

fundet en 4 dages arbejdsuge interessant og ladet sig inspirere af de private virksomheder, 

hvilket har resulteret i, at Odsherred Kommune, som de første i den danske offentlige sektor, 

har valgt at indføre en 4 dages arbejdsuge som et 3-årigt pilotprojekt. Tiltaget i Odsherred 

Kommune har vakt stor interesse og inspireret andre danske kommuner, til at forsøge sig med 

en lignende arbejdstidsmodel. Pilotprojektet i Odsherred kommunes bliver fulgt tæt af både en 

forskningsgruppe fra Roskilde Universitet samt HK Kommunal, som i samarbejde med 

Odsherred Kommune har indgået lokalaftalen om 4 dages arbejdsuge i kommunen. Forsøget 

har ikke til formål at øge produktiviteten, fordi Odsherred kommune ønsker høj opbakning fra 

medarbejderne og fra start har Odsherred kommune derfor inddraget medarbejderperspektivet 

(Ejlertsen 2020). Andre kommuner har allerede ladet sig inspirere af den 4 dages arbejdsuge 

og er i startfasen af mulige arbejdstidsmodeller (Bøttcher 2019; Skou-Hansen 2020). 

Arbejdstidsmodellen i Odsherred Kommune skiller sig ud fra hidtidige arbejdstidsmodeller, da 

de forsøger sig med en blanding af både en komprimeret arbejdsuge, ved at lægge flere timer 

på kun 4 arbejdsdage samt en mindre reducering i arbejdstiden (Ejlertsen 2020). De har valgt 

en konstellation der hedder 35 timers reelt arbejde på en 4 dages arbejdsuge med yderligere to 

kompetencetimer som fleksibelt kan afvikles, når det passer medarbejderne bedst. Da denne 

arbejdstidsmodel ikke er set før og slet ikke inden for den offentlige sektor, finder vi forsøget 

med 4 dages arbejdsuge i Odsherred kommune interessant. 



6 

1.1 Problemfelt 

Erfaringerne fra de private virksomheder synes at fokuserer på at nedbringe udgifter, øge 

produktivitet og give bedre trivsel. Resultaterne fra virksomhederne selv, er overvejende 

positive, men der findes ikke meget videnskabelig viden på området. Desuden er den forskning 

som hidtil er set, primært baseret på forsøg fra 1970’erne og 1980’erne, hvor dele af den 

offentlige sektor i Amerika forsøgte sig med nedsat arbejdstid (Ejlertsen 2020). I Odsherred 

Kommune fokuserer i deres pilotprojekt på tre primære aspekter: bedre trivsel,  fastholdelse og 

rekruttering, samt bedre borgerservice. Samtidig forsøger de sig med en arbejdstidsmodel, som 

heller ikke er set før, nemlig en 4/35 + 2 model. På baggrund af den sparsomme viden på 

området og at Odsherred Kommune er de første til at afprøve denne type arbejdstidsmodel, 

finder vi det interessant og yderst relevant at se nærmere på 4 dages arbejdsuge i en offentlig 

kontekst indenfor nyere tid. Desuden formoder vi, at en 4 dages arbejdsuge påvirker 

arbejdsgange og metoder hos medarbejdere og ledere, som i dag i høj grad er selvledende. Da 

vi netop ser et gap i forskningen omkring selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere i 

forbindelse med en 4 dages arbejdsuge, er det en interessant vinkel at dykke ned i. 

Afhandlingens formål bliver derfor at få indblik i de ansattes oplevelse af selvledelse i en 4 

dages arbejdsuge, og hvilken betydning det har for ledelsesbehovet set ud fra både et 

medarbejder- og ledelsesmæssigt perspektiv, samt hvilke implikationer det kan have for 

Odsherred kommune. Ved hjælp af en narrativ tilgang, ønsker vi således at undersøge:  

 

Hvordan medarbejdere og ledere i Odsherred Kommune oplever selvledelse i en 4 dages 

arbejdsuge, og hvilken betydning det har for medarbejdernes ledelsesbehov samt ledernes 

måde at lede dem på. 

1.2 Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen består af ni dele med tilhørende afsnit. I del 1 ‘Indledning’ introduceres og 

afgrænses afhandlingens emneområde. Dertil præsenteres Odsherred Kommune som case, 

hvad deres forsøg om en 4 dages arbejdsuge har til hensigt og hvorfor vi synes, de som case er 

relevant at se på i forhold til selvledelse. I del 2 ‘Literature review’ præsenteres den 

eksisterende viden om 4 dages arbejdsuge og arbejdstid. Del 3 ‘Teori’ beskriver vores 

teoretiske blik, som baseres på Anders Raastrup Kristensens og Michael Pedersens (2013) teori 

om strategisk selvledelse. Teorien vil benyttes til at analysere de udvalgte medarbejderes og 

lederes oplevelse af forpligtelse og frihed i arbejdet. Til at se nærmere på de interviewedes 
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fortællinger, anvender vi narrativ teori, herunder Catherine Kohler Riessman (Riessman, 2017) 

tre analytiske greb og Greimas’ (1974) aktantmodel. I del 4 ‘Videnskabsteoretisk 

positionering’ forklares afhandlingens socialkonstruktivistiske ståsted og hvilken indflydelse 

det har på afhandlingens øvrige dele. I del 5 ‘Metode’ gennemgås undersøgelsens design og 

empiriske data, samt behandlingen af disse. I del 6 og 7 udfoldes analysen. Del 6 ‘Analyse - 

del 1’ har fokus på de større fortællinger omkring arbejdet i en 4 dages arbejdsuge, mens der i 

del 7 ‘Analyse - del 2’ ses nærmere på medarbejdernes ledelsesbehov og hvordan lederne 

oplever det at være leder under en 4 dages arbejdsuge. I del 8 ‘Diskussion’, diskuteres de 

analyserede resultater samt andre interessante vinkler, som er relevante i forhold til en 4 dages 

arbejdsuge. Til slut opsamles afhandlingens fund i del 9 ‘Konklusion’. 

1.3 Casebeskrivelse: Odsherred Kommune 

Odsherred Kommune har 2630 kommunalt ansatte og består af otte centre med i alt 34 

afdelinger samt to stabsfunktioner med fire afdelinger (se bilag 1). Kommunen er en stor 

offentlig organisation og som alle andre offentlige institutioner er de underlagt offentlig 

bevågenhed samt love, politikker, retningslinjer osv. Alt dette spiller også ind, når en kommune 

som Odsherred meddeler, at de vil gå i gang med et treårigt forsøg, hvor arbejdsugen reduceres 

fra fem dage til fire dage. Formålet med forsøget om at eksperimentere med en 4 dages 

arbejdsuge er flersidet og i udgangspunktet formuleret af borgmester Thomas Adelskov og 

ledelseslaget i Odsherred kommune. Et centralt motiv bag forsøget handler om at afprøve nye 

muligheder for at fremme trivsel, arbejdsglæde og livskvalitet blandt kommunens ansatte. Med 

inspiration fra international forskning er man fra politisk og ledelsesmæssig side interesseret i 

at afprøve, om en 4 dages arbejdsuge, fulgt af tre fridage, kan skabe et arbejdsliv hvor øget 

trivsel og effektiv anvendelse af fire fleksibelt tilrettelagt arbejdsdage går hånd i hånd. Et andet 

sigte for afprøvningen af en 4 dages arbejdsuge bunder i ønsket om, at fremme fastholdelse og 

rekruttering i kommunen, som geografisk er placeret i et yderområde, hvilket vanskeliggøre 

rekruttering af medarbejdere, som ikke allerede bor i lokalområdet. Det tredje argument og 

ønske for forsøget handler om at øge servicen for kommunens borgere og virksomheder 

gennem en øget og mere fleksibel tilgængelighed. Med fire længere arbejdsdage kan 

kommunen således tilbyde længere åbningstider og dermed mødemuligheder efter traditionel 

arbejdstid fire dage om ugen. 

Pilotprojektet har været længe undervejs med en forberedelsestid på to år inden start den 15. 

september 2019. Forberedelsesprocessen har været omfattet af forhandlinger med HK omkring 
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den lokale arbejdstidsaftale, hvor også medarbejdere er blevet inddraget for at finde frem til de 

rette rammer for projektet (Wieland, 2019). Pilotprojektet er frivilligt for kommunens 

medarbejdere, hvilket betyder at de til enhver tid kan vælge at træde ud af ordningen. I alt har 

ca. 300 af kommunens administrative medarbejdere valgt at indgå i forsøget, som varer tre år 

med slut i sommeren 2022. Forsøget med en 4 dages arbejdsuge betyder ikke, at medarbejderne 

går ned i tid. Arbejdstiden fra mandag til torsdag er 35 timer, hvortil der er to ugentlige 

kompetencertimer, som kan lægges enten indenfor eller udenfor arbejdstiden (Ibid.). De 35 

timer planlægger den enkelte medarbejder selv i tidsrummet 7-19 over de fire dage. Odsherred 

kommune indførte samtidig et nyt tidsbestillingssystem, hvor borgerne i tidsrummet 8-18 kan 

booke telefonmøder, for at understøtte fleksibiliteten for både borgere og medarbejdere i deres 

arbejdsplanlægning. 

Som led i evalueringen af forsøget, følger to forskere fra Roskilde Universitet pilotprojektet 

fra start til slut. Gennem løbende afrapporteringer fra fremtidsværksteder, 

fokusgruppeinterviews mm. (Lund & Gleerup, 2019) evaluerer forskerne forskellige aspekter 

ved forsøget og dets implikationer for Odsherred kommune. En baselinerapport udarbejdet af 

de to forskere forud for pilotprojektet, vil blive inddraget i afhandlingen, herunder deres 

afsøgning i eksisterende forskningslitteratur om arbejdstid og 4 dages arbejdsuge. 

2. Literature review 

Den eksisterende forskning i 4 dages arbejdsuge har primært beskæftiget sig med trivsel, 

produktivitet og work-life balance, men ikke meget med selvledelse. Følgende afsnit vil derfor 

bestå af en gennemgang af de trivsels-, produktivitets- og work-life balance diskussioner der 

er omkring 4 dages arbejdsuge, da der mangler forskning i, hvordan enkelte individer leder sig 

selv i en 4 dages arbejdsuge. Foruden den manglende forskning i selvledelse, er der generelt 

en mangel på videnskabelig peer-reviewed artikler om virksomheder der har forsøgt sig med 4 

dages arbejdsuge, hvor en femtedel af arbejdstiden er reduceret. Vi har i vores afsøgning af 

forskningslitteraturen derfor udvalgt de studier, der lægger sig mest op ad forsøget i Odsherred 

kommune. Gennemgangen af litteraturen vil primært være baseret på videnskabelige peer-

review artikler. Derudover vil bogen “The four-day workweek” af Robert Grosse (2018) blive 

inddraget, som sammenfatter en omfattende mængde forskningslitteratur om fordele og 

faldgruber ved den 4 dages arbejdsuge. 
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2.1 Eksisterende viden om arbejdstid 

Konceptet om en 4 dages arbejdsuge er ikke et nyt fænomen. Tværtimod har konceptet 

eksisteret siden anden verdenskrig sluttede i 1945 (Grosse, 2018). Det er et historisk faktum, 

at folk arbejder færre timer i dag end tidligere, hvilket ifølge Grosse (Ibid.: 1) antyder, at den 

4 dages arbejdsuge er en fortsættelse af en tendens snarere end en radikal afvigelse fra historisk 

praksis. Den traditionelle 5 dages arbejdsuge, som størstedelen af verdens befolkning kender 

fra deres nuværende dagligdag, er også et eksempel i denne historiske tendens. 5 dages 

arbejdsuge blev afløst af en endnu længere arbejdsuge i sin tid og det er netop denne tendens i 

udviklingen, Grosse peger på. Robert Bird (2010) påpeger en anden tendens i forbindelse med 

4 dages arbejdsuge: interessen. For blot 40 år siden var der en bred interesse for dette 

arbejdsdesign, der dog, som mange tendenser gør, toppede og døde ud igen inden 1975 (Ibid.: 

1079). Et spørgsmål mange forskere på området sandsynligvis spørger sig selv om i dag er, 

hvorvidt den 4 dages arbejdsuge bliver ny praksis, som erstatter den traditionelle 5 dages 

arbejdsuge – ligesom det var tilfældet med den 6 dages arbejdsuge, der blev erstattet af en 5 

dages arbejdsuge – eller om der blot er tale om endnu en bølge af fascination, der på et tidspunkt 

dør ud igen og forsvinder? 

 

4 dages arbejdsuge har udmøntet sig på adskillige måder op igennem historien. Der er tale om 

flere forskellige arbejdstidsmodeller, men ingen der ligner den arbejdstidsmodel som 

Odsherred kommune har valgt at indføre. Den mest analytisk stringente betegnelse for forsøget 

i Odsherred kommune er ’4/35 modellen’ (4 arbejdsdage og 35 timer om ugen). Denne 

arbejdstidsmodel kan med andre ord ikke genfindes direkte i eksisterende forskning, og vi må 

derfor kigge på forskning i forskellige arbejdstidsmodeller for at indkredse den eksisterende 

samt relevante viden. To lektorer fra Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet, 

som følger forsøget i Odsherred kommune, har udarbejdet en pilotundersøgelse forud for 

forsøget, hvor de har fundet frem til seks områder inden for forskningen i arbejdstid. Disse 

områder rummer relevant viden i forhold til forsøget i kommunen og omfatter: 4 dages 

arbejdsuge; komprimeret arbejdsuge; 35 timers arbejdsuge; fleksibel arbejdsuge; tid og 

organisation; og arbejde i vagter (Lund & Gleerup, 2019: 11). Vi vil trække på Henrik Lund 

og Janne Gleerups afsøgning af forskningslitteraturen og kort beskrive nogle af de enkelte 

områder i forhold til forsøget i Odsherred kommune, for derefter at gennemgå 

forskningsresultaterne inden for det pågældende område. 
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2.1.1 En 4 dages arbejdsuge 

Arbejdstidsmodellen inden for forskningen i 4 dages arbejdsuge er oftest baseret på, at 

arbejdstiden reduceres med en femtedel, hvilket svarer til en dags arbejde (Ibid.). I en dansk 

kontekst svarer det til en reduktion i arbejdstiden fra 37 timer til ca. 30 timer for en fuldtidsansat 

(4/30 model). IT-virksomheden IIH Nordic er et efterhånden kendt eksempel i Danmark på 

denne arbejdstidsmodel. I Odsherred kommune tager man et skridt i denne retning, i og med 

den formelle arbejdstid reduceres fra 37 timer til 35 timer (4/35 model). Hvis man kigger ud 

over Danmarks grænser har man altid arbejdet flere timer end man har gjort i Danmark. Meget 

af den internationale forskning i 4 dages arbejdsuge har derfor afsæt i en 40 timers arbejdsuge 

svarende til en 32 timers arbejdsuge (4/32 model), hvilket er tættere på Odsherreds 4/35 model. 

I den eksisterende forskning skelner man skarpt mellem 4 dages arbejdsuge som én 

arbejdstidsmodel og komprimeret arbejdsuge som en anden arbejdstidsmodel. 

  

Det er vanskeligt at finde videnskabelige valide resultater for denne form for arbejdstidsmodel 

i den eksisterende forskning. Grosse (2018) fremhæver to amerikanske virksomheder, hvis 

direktører rapporterede om øget produktivitet i forbindelse med reduceringen af arbejdstimer 

og antallet af arbejdsdage. Dog understreger han også, at disse eksempler blot er anekdotiske 

observationer, idet der ikke blev foretaget nogen direkte måling for at understøtte og 

demonstrere direktørernes melding om øget produktivitet. Adskillige internationale såvel som 

nationale virksomheder, der har forsøgt sig med en 4 dages arbejdsuge og færre arbejdstimer, 

rapporterer ligeledes positive resultater både ift. medarbejderengagement, trivsel, sygefravær, 

stress, omsætning etc. IHH Nordic og det britiske reklamebureau The Mix er eksempler herpå. 

De har begge målt på forskellige indikatorer og indsamlet data for at determinerer, hvordan 

den 4 dages arbejdsuge påvirker medarbejderne og virksomheden generelt. Et andet eksempel 

er den australske virksomhed Perpetual Guardian, hvis forsøg med en 4/30 arbejdstidsmodel 

blev fulgt af deres akademiske partnere fra The University of Auckland og Auckland 

University of Technology. Resultaterne viste bl.a. forbedringer i medarbejdertilfredsheden, 

work-life balance og stressniveauet (Perpetual Guardian et al., n.d.). 

 

Ifølge Lund og Gleerup kan den 4 dages arbejdsuge, med en femtedel reduceret arbejdstid, til 

dels sammenlignes med en generel nedsættelse af arbejdstiden (Ibid.: 17). Et svensk forsøg 

med generel nedsættelse af arbejdstiden til en 30 timers arbejdsuge viser særdeles positive 

resultater på en lang række helbredsparametre (Lorentzon, 2017, i Lund & Gleerup, 2019: 17). 
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4 dages arbejdsuge drøftes internationalt i to modeller, henholdsvis med lønkompensation eller 

uden lønkompensation for den ugentlige fridag. Med lønkompensation betyder, at ansatte 

stadig får den samme løn selvom de arbejder færre timer om ugen. Uden lønkompensation 

betyder omvendt, at ansatte går ned i løn svarende til den pågældende nedsættelse i arbejdstid 

om ugen, hvilket i princippet kan kaldes en ret til at arbejde deltid i en arbejdstidsmodel, der 

giver en ugentlig fridag. 

2.1.2 En komprimeret arbejdsuge 

Arbejdstidsmodellen inden for forskningen i komprimerede arbejdsuger er oftest baseret på, at 

antallet af arbejdsdage reduceres og timerne flyttes over på de øvrige dage, som det f.eks. er 

tilfældet med 4/40 modellen, der er forholdsvis velafprøvet og udbredt i USA (Lund & Gleerup, 

2019: 11). 4/40 modellen svarer i dansk kontekst til en komprimering af 37 timer fordelt over 

fem dage til 37 timer fordelt på fire dage. Den komprimerede arbejdsuge er det 

arbejdstidsdesign, der bedst indfanger Odsherred kommunes 4/35 model. Dog udgør 

kompetencetimerne i kommunen en afvigelse i forhold til den arbejdstidsmodel, der knytter sig 

til en komprimeret arbejdsuge1. I forsøget i kommunen er det 35 timer der skal komprimeres 

til fire dage, hvilket svarer til en arbejdsdag der i gennemsnit er 8,75 timer lang. Grundet de to 

ugentlige kompetencetimer, som ligger udenfor de 35 arbejdstimer, kan der således siges at 

være tale om en blanding af arbejdstidsmodellen for en komprimeret arbejdsuge og for en 

reduceret arbejdsuge. Betydningen af den komprimerede 4 dages arbejdsuge afhænger selvsagt 

af, hvorvidt medarbejderne faktisk holder fri om fredagen eller ej. Det samme gør sig gældende 

for lørdag og søndag, som også Lund og Gleerup gør opmærksom på i deres rapport (Ibid.). 

Dog vil der ved en udbredelse af forsøget til hele kommunen være adskillige afdelinger, hvor 

medarbejderne ikke alle vil kunne have fri om fredagen grundet service og generelt hensyn til 

det omgivende samfund. Denne problemstilling er også relevant for visse medarbejdere, der 

deltager i forsøget. 

  

I den eksisterende forskning findes studier, hvor der er fundet mange af de fordele som 

Odsherred kommune ønsker sig af forsøget. Uddraget i nedenstående tabel viser, at der i studier 

af en komprimeret arbejdsuge er fundet sammenhæng med f.eks. bedre kundeservice, øget 

jobtilfredshed, bedre fastholdelse, lavere fravær, øget produktivitet, mindre transport, reduceret 

 
1 Kompetencetimerne registreres ikke og anvendelsen af timerne håndteres i et samarbejde mellem 

den enkelte medarbejder og leder. Ud af de ca. 95 kompetencetimer kan 16 timer være obligatoriske 
heldagsarrangementer i centeret. 
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stress og øget opfattet social støtte. Det skal understreges, at det ikke er alle fordele, der er 

fundet i alle studier, samt at der i den eksisterende forskning trækkes på en del meget gamle, 

primært amerikanske, studier. 

 

 

Udover ovenstående har den komprimerede arbejdsuge samme fordel som den 4 dages 

arbejdsuge med en femtedel reduceret arbejdstid, i form af den lange weekend. Et studie fra 

USA fandt, at det er den lange weekend, der bidrager til en større tilfredshed blandt 

medarbejderne (Hodge & Tellier, 1975, i Grosse, 2018), hvilket nok ikke kommer som en 

overraskelse for nogen. Den komprimerede arbejdsuge giver dog ikke mere fritid, hvis man 

måler i timer, men medarbejderne føler, de har mere fritid (Grosse, 2018). Grosse (Ibid.) 

nævner flere studier, der fandt, at størstedelen af de adspurgte medarbejdere ikke ønskede at 

gå tilbage til en 5 dages arbejdsuge efter at have arbejdet med en komprimeret arbejdsuge. 

Samtidig fremhæver både Grosse (Ibid.) og Bird (2010) studier, der viste, at 

medarbejdertilfredsheden reducerede over tid, som den komprimerede arbejdsuge fortsatte. Det 

skal dog understreges, at disse studier ikke undersøgte, hvad der var årsag til denne faldende 

tilfredshed blandt medarbejdere. 

Udover de nævnte fordele ved den komprimerede arbejdsuge, findes også ulemper knyttet til 

denne model i den eksisterende forskning. Nogle af de organisatoriske ulemper der påpeges, er 

bl.a. vanskeligheder med planlægning og nedsat fysisk kontakt med medarbejdere (Facer et al., 
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2009, i Wadsworth & Facer, 2016), samt træthed som følge af længere arbejdsdage (Ono, 

Watanabe, Kaneko, Matsumoto, & Miyako, 1991, i Wadsworth & Facer, 2016). Træthed er en 

af de to centrale udfordringer, der fremhæves på tværs af adskillige studier sammen med work-

life balance i de fire arbejdsdage. Træthed som følge af længere arbejdsdage er entydigt 

negativt relateret til den komprimerede arbejdsuge, hvilket flere studier har vist, er et væsentligt 

problem (Ronen & Primps, 1981; Baltes, Briggs and Huff, 1999, i Lund & Gleerup, 2019).  I 

forhold til work-life balance i den komprimerede arbejdsuge konstaterer nogle studier, at 

medarbejdere oplever lavere niveauer af arbejds-/familiekonflikter, alt imens forskningen også 

antyder, at medarbejdere med de mest akutte arbejds-/familiekonflikter måske er mindst 

sandsynlige for at drage fordel af en 4 dages arbejdsuge (Travis, 2010: 2). Omvendt kan 

familier og singler, der godt kan klare en mere presset hverdag, lettere høste fordelene ved de 

sammenhængende fridage. Dette dilemma spiller en stor rolle når det kommer til eventuelle 

muligheder for at blive fritaget fra at holde fri om fredagen i forsøget i Odsherred kommune. I 

litteraturen om work-life balance betragtes energi brugt på arbejde, at gå ud over energien til 

aktiviteter i fritiden. Det ser vi dog som en lidt simpel betragtning, da fritid kan være med til at 

give energi til arbejdet og omvendt. Vi vil dog ikke argumentere for, at det modsatte ikke kan 

ske, i og med der er et videnshul når det kommer til, hvad sammenhængende fritid betyder for 

vores mentale restitution og energi. Eksisterende forskning kan med andre ord ikke påvise 

eventuelle positive konsekvenser af 3 sammenhængende fridage, men kun de negative 

konsekvenser af lange arbejdsdage. Forklaringen på det er, at forskningen om arbejdstid 

historisk har været mere optaget af spørgsmålet om, hvornår arbejdsdagene bliver så lange, at 

det er farligt for medarbejderne og omgivelserne. Lange arbejdsdage defineres i forskningen 

om arbejdstid som enten mere end ni timer på en dag eller mere end 45 timer på en uge 

(Albertsen et al., 2007). 

Lund og Gleerup (2019) har undersøgt, hvad forskningsresultater viser i forhold til, hvornår 

der opstår negative konsekvenser af lange arbejdsdage. Her fandt de, at mere end 12 timers 

arbejde på én dag entydigt viser negative konsekvenser, mens problemer med belastninger i 

arbejdet mellem 9 og 12 timer afhænger af det konkrete arbejde og de lokale forhold (Ibid.: 

20). Det handler dermed om de fysiske og kognitive krav som f.eks. koncentration, fysisk tungt 

eller stillesiddende arbejde etc. Forskningsresultater viste også, at hvis man arbejder mere end 

10 timer er det særligt vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt trætheden medfører 

sundhedsrisici, fejl, ulykker, utilsigtede hændelser, eller om den tager til og bliver værre fra 

dag til dag (Ibid.). Forsøget i Odsherred kommune kan risikere at medføre så lange arbejdsdage, 
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at der opstår negative sociale og helbredsmæssige konsekvenser, i og med medarbejdernes 

faktiske arbejdstid ikke kendes og de måske ikke engang selv kender deres reelle arbejdstid. 

Hvis en medarbejder reelt set arbejder mere end 40 timer om ugen, vil komprimeringen til en 

4 dages arbejdsuge, ifølge forskningen, sandsynligvis medføre nogle af de tidligere nævnte 

belastningsproblemer. På samme måde indikerer forskningen, at medarbejdere der arbejder 

over 45 timer om ugen ikke vil have/drage gavn af at arbejde med en komprimeret arbejdsuge 

– faktisk betegnes modellen som uegnet og uansvarlig i sådanne tilfælde. For medarbejdere i 

kommunen med så mange timer om ugen, vil det være nødvendigt at bruge fredagen for på den 

måde at undgå alt for lange arbejdsdage. 

2.1.3 Fleksible arbejdstider 

Fleksible arbejdstider findes i et utal af former og er relevant at kigge på i forbindelse med 

forsøget i Odsherred kommune. De fleksible arbejdstider i den nye arbejdstidsmodel antages 

at afvige fra den eksisterende arbejdstidsmodel i kommunen. Odsherred kommune har allerede 

et stærkt fundament, på grund af flekstidsordningen, når det handler om at praktisere fleksible 

arbejdstider. 

Fleksible arbejdstider kan være begrundet i arbejdsgiverens bemandingsbehov eller 

medarbejdernes behov for indflydelse på arbejdstiden. Samarbejde om fleksible arbejdstider 

handler overordnet set om at mediere de to behov (Ibid.: 13). Ifølge lokalaftalen for forsøget 

med 4/35 modellen er der angivet 48 timer om ugen (7-19 mandag-torsdag), som 

medarbejderne skal placere sine 35 timer indenfor. Denne lokalaftale giver medarbejderne en 

overordnet ramme, men samtidig også egen råderet over placeringen af deres timer. Når 

arbejdsgiveren ikke blander sig i medarbejdernes arbejdstid, bliver begrebet ’tillidsbaseret 

arbejdstid’ ofte brugt. På samme måde bruges begrebet ’opgavebestemt arbejdstid’, når 

medarbejderne selv tilrettelægger deres arbejdstid, men ud fra opgaver som, mere eller mindre, 

bestemmer deres arbejdstider. Det betyder, at det i praksis er opgaverne, der styrer 

medarbejdernes arbejdstider og ikke den formelle arbejdstidsaftale. Når arbejde foregår andre 

steder end på arbejdspladsen, f.eks. i hjemmet eller under transport, bruges betegnelsen 

’grænseløshed i tid og rum’. Denne form for distancearbejde er ikke konkretiseret i forsøgets 

lokalaftale, men er i stedet lagt ud til de enkelte centre, hvor der kan siges at være forskellig 

praksis. Fleksible arbejdstider omhandler foruden varierende placering også varierende antal 

timer per dag samt svingende antal arbejdstimer fra uge til uge. Eftersom kommunen opererer 

med en flekstidsordning kombineret med de nye fleksible arbejdstider, har medarbejderne 
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mulighed for at tilrettelægge deres arbejdstimer med stor fleksibilitet. Disse varierende antal 

timer har betydning for emnet omkring lange arbejdsdage (Ibid.). Som tidligere nævnt vil 

arbejdsdagen være 8,75 timer om dagen, forudsat 4/35 modellen er stabil over ugen og over 

længere tid. I den eksisterende forskning er der ikke nogen fælles forståelse af hvor lang en 

arbejdsdag skal være, før den kan kategoriseres som en lang arbejdsdag. Men som oftest 

betegnes disse som ni timer eller derover, mens 10 timer eller mere betegnes som ’meget lange’ 

arbejdsdage (jf. ovenstående afsnit om komprimeret arbejdsuge). 

Ud fra en gennemsnitlig betragtning, hvor arbejdstiden er stabil, ligger forsøget i kommunen 

lidt under timeantallet for forskningen i lange arbejdsdage. Hvis der er udsving i 

arbejdsmængden vil det kunne resultere i flere lange arbejdsdage for medarbejderne, når 

gennemsnittet er 8,75 sammenlignet med den almindelige arbejdsuge, hvor gennemsnittet er 

7,4. Der skal således kun et udsving på et kvarter til, før en arbejdsdag bliver en lang 

arbejdsdag, forudsat man betegner en lang arbejdsdag som minimum ni timer. Skulle 

kommunen ønske at minmere antallet af lange arbejdsdage vil arbejdstidens fleksibilitet således 

også minimeres, i og med brug af flextid eller overarbejde hurtigt vil medføre lange 

arbejdsdage. Lange arbejdsdage er midlertidigt ikke ukendt for kommunens medarbejdere, som 

altid har været vant til en lang torsdag. For medarbejderne med direkte borgerbetjening kan 

torsdag være en arbejdsdag på 10 timer og 9,5 timer for medarbejderne uden direkte 

borgerbetjening. I den nye arbejdstidsaftale om 4 dages arbejdsuge er borgerbetjeningen som 

udgangspunkt placeret i tidsrummet 8-18 og i ydertimer mellem 7-8 og 18-19, når borgere har 

særligt behov for det. Hvis dette arbejdstidsdesign, i perioder med særlig mange opgaver eller 

fravær, medfører arbejdsdage på over 10 timer, er der et øget behov for at være opmærksom 

på medarbejdere der mistrives, som følge af for mange lange arbejdsdage. 

Som tidligere nævnt viser den eksisterende forskning, at der er en risiko for at medarbejderne 

bliver trætte og udmattede, som følge af de lange arbejdsdage, der kan være en konsekvens af 

fleksibiliteten i 4/35 modellen. Omvendt har tidligere studier vist, at medarbejdere, der arbejder 

med fleksible arbejdstider, er mere tilbøjelige til at rapportere højere niveauer af work-life 

balance (Ezra & Deckman, 1996; McNall, Masuda & Nicklin, 2010, i Wadsworth & Facer, 

2010: 385). Ældre studier der har undersøgt produktiviteten i forbindelse med forskellige 

former for fleksible arbejdstider, har ikke systematisk kunnet påvise nogle 

produktivitetsfordele (De Menezes and Kelliher, 2011, i Lund & Gleerup, 2019: 29). Dog viser 

studierne af fleksible arbejdstider sjældent giver negative konsekvenser for produktiviteten, og 
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eftersom fleksible arbejdstider for mange medarbejdere er værdsat og ikke er blevet påvist at 

have omkostninger for arbejdsgiverne, kan man argumentere, at der ikke er grund til, ikke at 

tilbyde det. Afhængigt af hvordan der måles på produktiviteten, viser nogle studier mest 

positive effekter, mens andre viser mest neutrale effekter. Lund & Gleerup (2019) har læst på 

tværs af studierne og fundet, at der er cirka lige mange studier, der viser positive og neutrale 

effekter. Produktivitet er svært at måle på, og specielt indirekte effekter, hvilket er derfor 

medarbejderes og lederes oplevede produktivitet kan være en vigtig informationskilde (Ibid.: 

29-30). 

2.1.4 En 35 timers arbejdsuge 

Arbejdstidsmodellen for den 35 timers arbejdsuge er i den eksisterende forskning baseret på 5 

arbejdsdage, og rammer derfor en del ved siden af, når det kommer til forsøget i Odsherred 

kommune. Alligevel antages nedgangen i planlagt arbejdstid fra 37 timer til 35 timer at have 

en afgørende betydning, idet det svarer til en halv arbejdstime om dagen, når de to timer mindre 

arbejdstid fordeles ud på de fire hverdage. Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke er tale 

om en egentlig reduktion i arbejdstiden, eftersom de to timer er reserveret til selvtilrettelagt 

kompetenceudvikling, hvorfor de to timer derfor ikke indgår i den ugentlige normtid (Lund & 

Gleerup, 2019). 

  

I den eksisterende forskning om 35 timers arbejdsuge fremgår Frankrigs indførelse af en 35 

timers arbejdsuge mod tidligere 39 timer. Der er tale om en 5/35 arbejdstidsmodel, idet de 

reducerede arbejdstiden, men ikke antallet af ugentlige arbejdsdage. Flere studier af Frankrigs 

35 timers arbejdsuge viste positive resultater. Bl.a. fandt nogle studier, at størstedelen af de 

adspurgte medarbejdere rapporterede en større tilfredshed med kvaliteten i deres daglige liv 

(Lehndorff, 2014; Estrade & meda, 2002, i Grosse, 2018). Adskillige studier viste også 

marginale, men positive forbedringer i produktivitet efter den første fase af implementeringen 

i 2000 (Grosse, 2018). Et af disse studier, understreger dog samtidig, at indvirkningen på 

produktiviteten var enormt nuanceret, da ikke alle virksomheder i Frankrig deltog i den 35 

timers arbejdsuge, og fordi fleksibiliteten i arbejdstid, for de virksomheder der deltog, i høj 

grad blev øget for arbejdsgiverne i mange tilfælde (Azkenazy, 2013, i Grosse, 2018). Positive, 

men mindre entydige, resultater blev fundet i studier, der undersøgte indvirkningen af den 35 

timers arbejdsuge på en lang række helbredsparametre. Disse mindre entydige resultater i 

Frankrig kan tildeles manglen på konsistens i forhold til faktisk at arbejde 35 timer om ugen 
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(den gennemsnitlige arbejdstid er stadig langt højere end i Danmark) og nye belastninger som 

f.eks. stress, som følge af intensiveringen af arbejdet (Albertsen et al., 2007; Grosse, 2018). 

2.1.5 Opsamling 

Vores viden om 4 dages arbejdsuge og dens effekter er generelt ikke meget mere endelig end 

den var for 40 år siden, som også Bird (2010) pointerer. Men i lyset af den genvakte store 

interesse for 4 dages arbejdsuge, både nationalt og internationalt, kan man forestille sig, at der 

sandsynligvis inden for få år kommer flere validerede forskningsresultater. Vi vil forsøge at 

bidrage til forskningen, ved at lade empirien og resultaterne fra denne afhandling indgå i et 

større forskningsprojekt omkring 4 dages arbejdsuge. På lige fod med vores bidrag til 

forskningsfeltet om 4 dages arbejdsuge, vil vi forsøge at bidrage til forskningsfeltet om 

selvledelse. Den gennemgåede eksisterende forskning kan sige noget om trivsel, work-life 

balance og produktivitet i forhold til forskellige arbejdstidsmodeller, men ikke noget om, 

hvordan individer leder sig selv eller hvordan ledere leder selvledende medarbejdere og slet 

ikke i forhold til 4/35 modellen. For at blive klogere på det må vi se nærmere på, hvad 

selvledelse er for en størrelse. I følgende teoriafsnit vil vi gennemgå selvledelsesteori med 

henblik på, hvad selvledelse er og hvordan vi kan bruge teorien til at sige noget om selvledelse 

i forhold til 4 dages arbejdsuge. 

3. Teori 

I dette afsnit vil det teoretiske grundlag for afhandlingen blive præsenteret. Første afsnit udgør 

en redegørelse og uddybning af Kristensens og Pedersens selvledende medarbejdere. 

Efterfølgende vil narrativ teori i en socialkonstruktivistisk forståelse samt fortællinger i 

organisationer blive uddybet. Teoriafsnittet indeholder både teori i den klassiske forstand samt 

teori i en socialkonstruktivistisk forstand. Sidstnævnte skal forstås som udfoldelsen af 

begreber, der påvirker konstruktionen af den sociale virkelighed (Esmark, Laustsen og 

Andersen, 2005: 11). Sagt med andre ord, bruges den narrative teori som et værktøj på linje 

med forskningsinterviewet til at sige noget om selvledelse og ledelse af selvledelse. Formålet 

med denne afhandling er netop ikke at bidrage til forskningslitteraturen om narrativ teori, men 

derimod til selvledelse og ledelse af selvledelse samt 4 dages arbejdsuge.  
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3.1 Selvledelsesteori 

I afhandlingen tages udgangspunkt i Kristensen & Pedersens (2013) teori om strategisk 

selvledelse. Selvledelse skal i denne henseende forstås som en måde, hvorpå medarbejdere 

gives frihed til selv at tage ansvar og lede sig selv i arbejdet. Den selvledende medarbejder kan 

derfor prioritere, bestemme og have indflydelse på planlægningen af dele af arbejdet (Ibid.). 

Samtidig skal de forpligte sig herpå, hvorfor friheden således er betinget af, hvad der giver 

virksomheden værdi. I denne optik handler selvledelse om grader af frihed til at handle i forhold 

til de forpligtelser, den selvledende medarbejder har (Kristensen & Pedersen 2013: 25). For at 

forstå selvledelse og i hvilken grad medarbejdere er selvledende bruger vi Kristensen og 

Pedersens begreber Selvstyring og Eksistentiel selvledelse. Begreberne skaber en ramme 

hvorfra vi kan forstå, hvad medarbejderne forpligter sig på samt hvilken grad af frihed de 

oplever, de har i forhold til arbejdsopgaver. Som en yderligere dimension i forhold til den 

selvledende medarbejder trækker vi også på Kristensens (2011) begreber om medarbejderen 

som selvbestemmende eller selvrealiserende. Mens Kristensen og Pedersen (2013) har fokus 

på frihed betinget af, hvordan medarbejderen forpligter sig på- eller tager ansvar for 

arbejdsopgaven, så baserer Kristensens (2011) begreber sig på, at medarbejdere altid bliver 

givet noget frihed i arbejdet, men at de selv har ansvaret for, hvordan de udøver deres frihed i 

arbejdet. Kristensens begreber lægger sig tæt op af Maravelias’ (2007) begreber om autonomi 

og potentiale, som henviser til, hvilken opfattelse medarbejderen har af frihed i arbejdet. 

Ovenstående begreber bliver i nedenstående uddybet og til sidst præsenteret i en matrix (se 

figur 3). 

3.1.1 Selvstyrende medarbejdere 

Selvstyrende medarbejdere skal forholde sig til- og styrer sig selv inden for standarder, regler, 

procedurer og lignende, der er fastsat af ledelsen (Kristensen & Pedersen 2013). Medarbejderen 

har indflydelse på hvordan arbejdsopgaver skal prioriteres og løses samt en vis indflydelse på 

hvad arbejdsopgaverne skal bestå af, dog inden for rammerne der er fastsat af ledelsen. 

Omvendt har medarbejderen minimal indflydelse på hvorfor arbejdsopgaverne skal løses som 

de skal og når medarbejderen vil referere til hvorfor de gør som de gør, vil de henvise til 

konteksten (Ibid.), som er de førnævnte standarder, regler, procedurer og lignende, der er fastsat 

af ledelsen og som bestemmer rammen for arbejdet. Den selvstyrende medarbejder har derfor 
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frihed og dermed ’handleret’ eller indflydelse på et operationelt niveau, men forpligter sig på 

de fastsatte rammer for arbejdet. 

3.1.2 Eksistentielt selvledende medarbejdere 

Eksistentielt selvledende medarbejdere har ingen fast standard for, hvordan en opgave skal 

løses. Det handler derfor om, at medarbejderen selv må lave skøn og bidrage til, at der skabes 

de rette rammer for arbejdets udførsel (Kristensen & Pedersen 2013). Den eksistentielt 

selvledende medarbejder har højere grad af indflydelse på hvad arbejdsopgaven består af og 

hvordan den løses (Ibid.). Rammerne for- og udførelsen af arbejdsopgaverne skal løbende 

vurderes for at medarbejderen sikrer, at de stadig skaber værdi for virksomheden. På denne 

måde kan der være en større personlig involvering, som kan skabe mere ejerskab og motivation. 

Når medarbejderen skal referere til hvorfor de gør som de gør, har de dannet en 

sammenhængende ramme om arbejdet, hvor det er personlige standarder og normer, der 

vurderes ud fra (Ibid.). Den eksistentiel selvledende medarbejder har store grader af frihed og 

således indflydelse på et taktisk niveau, men forpligter sig på selv at sætte rammer for 

arbejdsopgaver og løse dem inden for egen personlig standard og individuelle norm. 

Virkningen kan blive at den eksistentiel selvledende medarbejders personlige liv 

sammenflettes med det professionelle bidrag (Kristensen & Pedersen 2013). Selvledelse bliver 

i denne forstand ikke kun et spørgsmål om at kunne træffe beslutninger og lave skøn i 

professionel henseende, hvorfor den høje grad af frihed betinges af at medarbejderen forpligter 

sig på en høj grad af personlig involvering. Kristensen & Pedersen (2013) har udarbejdet to 

figurer, hvoraf den ene illustrerer den selvstyrende medarbejder (se figur 1) og den anden 

illustrerer den eksistentiel selvledende medarbejder (se figur 2).  

 

Figur 1: Selvstyrende medarbejder              Figur 2: Eksistentiel selvledende medarbejder 

                

(Kristensen & Pedersen, 2013) 
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Den overordnede forskel på selvstyrende og eksistentiel selvledende er hvorfor. Dette henviser 

til afgrænsningen af opgaven som enten er rammesættende gennem organisatoriske processer, 

systemer og på baggrund af ledelse. Eller at afgrænsningen af opgaven er fortolkende ud fra 

personlige standarder og normer baseret på sammenhæng med andre opgaver, strategisk 

retning og faglig vurdering. 

3.1.3 Opfattelse af frihed som autonomi eller potentiale 

Som før nævnt har Maravelias set nærmere på, hvordan frihed i arbejdet opfattes af 

medarbejdere. Frihedsforståelsen baseres på to typer nemlig autonomi og potentiale 

(Maravelias 2007). Hvis en medarbejder oplever frihed i arbejdet som autonomi, så forventer 

medarbejderen en stor grad af fravær af indblanding fra andre i forhold til at løse 

arbejdsopgaver. Dette kan relateres til Kristensens (2011) beskrivelse af den selvbestemmende 

medarbejder. For den selvbestemmende medarbejder er der aftalt nogle overordnede rammer 

for selve arbejdet og indenfor disse har medarbejderen råderet og frihed til at udføre arbejdet i 

forhold til, hvad medarbejderen selv synes skaber værdi i opgaveudførelsen (Ibid.). 

Værdiskabelsen vil ofte baseres på erfaringer og faglig værdi og derfor anerkender 

medarbejdere, som anser denne form for frihed i arbejdet, oftest kun faglige kompetencer 

(Ibid.). I den anden ende af skalaen beskriver Maravelias (2007) frihed som potentiale. I denne 

optik oplever medarbejderen frihed i arbejdet som muligheden for selvrealisering og en 

maksimering af sit potentiale. Dette kan relateres til den selvrealiserende medarbejder 

(Kristensen 2011). Medarbejderen der oplever frihed i arbejdet som potentiale, har et stort 

fokus på egen-udvikling gennem arbejdsopgaver. Forventningen er ofte en ledelse, der er 

lydhør overfor medarbejderens behov, som står til rådighed for sparring, give feedback og 

vejlede dem (Ibid.). Værdiskabelsen i arbejdet hænger i høj grad sammen med, hvad der giver 

mening f.eks. i forhold til en ’højere sags tjeneste’ og er modsat en oplevelse af frihed som 

autonomi, ikke hægtet op på professioner eller specifik faglig kunnen (Ibid.). Friheden handler 

altså på den ene side om, at kunne træffe beslutninger baseret på et grundlag af faglige 

standarder indenfor love og regler, uden indblanding af andre, og på den anden side, om 

muligheder for meningsfuld selvudvikling gennem sit arbejde. Medarbejdere foretrækker ofte 

at lede sig selv ud fra den ene eller den anden oplevelse af frihed, men vil ofte veksle mellem 

frihedstyperne, da de ikke udelukkende leder sig selv i forhold til enten eller (Kristensen 2011). 
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3.1.4 Kombinationen 

Kristensens og Pedersens forståelse, for hvad der tages ansvar for i måden medarbejdere 

prioriterer, planlægger og løser sine arbejdsopgaver på, samt Maravelias og Kristensens 

beskrivelse af, hvad medarbejdere oplever som frihed i arbejdet, danner tilsammen grundlag 

for afhandlingens forståelse af selvledelse og ledelse af selvledelse. Kristensen og Pedersen har 

i deres videre forskning kombineret disse teorier og udarbejdet en model (Pedersen, 2019: slide 

8), som er det værktøj, vi vil benytte os af gennem afhandlingen. På x-aksen aflæses opfattelsen 

af frihed, mens graden af forpligtelse på arbejdsopgaver aflæses på y-aksen. 

 

 
 

Figur 3 - Sammenkobling af oplevelsen af frihed og forpligtelse på opgaven (Pedersen, 2019: slide 8). 

 

Med udgangspunkt i ovenstående model, får vi skabt et solidt grundlag til at forstå, beskrive, 

analysere og diskutere 1) hvilken måde medarbejderne foretrækker at lede sig selv i arbejdet, 

2) hvordan de forstår frihed i deres arbejde samt hvad de forpligter sig på i arbejdet, 3) i hvor 

høj grad de har frihed til at handle og har indflydelse på arbejdsopgaver. På baggrund af dette 

anvendes værktøjet til at synliggøre og åbne op for, hvordan forskellige medarbejderes behov 

og forventning til ledelse kan være. For at få indsigt i interviewpersonernes fortællinger 

omkring selvledelse samt ledelse af selvledende medarbejdere i forhold til 4 dages arbejdsuge, 

benytter vi os af det narrative som værktøj/metode. Den narrative teori vil blive uddybet i 

følgende afsnit. 



22 

3.2 Narrativ teori 

Det narrative forskningsfelt er meget bredt og kan virke upræcist. Der er mange forskellige 

definitioner, tilgange og metoder, dog er fællestrækket, at genstanden er fortællinger (Bo et al., 

2016). I nedenstående afsnit ridses den narrative tilgang i en socialkonstruktivistisk forståelse 

op. Vores socialkonstruktivistiske forståelsesramme vil senere blive yderligere udfoldet i 

afsnittet om vores videnskabsteoretiske positionering. Efter redegørelsen af den narrative 

tilgang i en socialkonstruktivistisk forståelse, ser vi nærmere på det narrative i en organisatorisk 

sammenhæng med det formål, at afdække, hvad der ligger til grund for forståelsen af narrativer 

i denne afhandling. Til sidst beskrives tre analytiske greb som skal klarlægge, hvordan vi 

anvender narrativ teori som et værktøj, til at få indsigt i interviewpersonernes fortællinger og 

meningskonstruktioner omkring selvledelse og ledelse af selvledelse i en kommune med 4 

dages arbejdsuge. 

3.2.1 Den narrative tilgang i en socialkonstruktivistisk forståelse 

Den narrative tilgang inspireret af den socialkonstruktivistiske forståelse baseres på ”at vi 

oplever, tænker og husker i fortællinger, vi fortæller os selv eller andre.” (Bo, 2016: 36). 

Menneskers liv og identitet er altså igennem fortællinger. Fortællinger bliver derfor også en 

central brik for menneskers forhandlinger af virkelighedsforståelsen samt skabelse af mening 

og identitet (Bo, 2016). Den narrative vending i sociologien baseres på den 

socialkonstruktivistiske forståelse og er bl.a. funderet på følgende fem teoretiske pointer 

(Ibid.): 

  

1) Vending mod sproget og tekstualitet. Fortællinger konstruerer virkeligheden og den narrative 

identitetsforståelse baseres på sociale, kulturelle og historiske virkninger (Bo, 2016). Viden og 

verden er derfor ikke objektiv og kan ikke formidles gennem sprog. Viden og verden eksisterer 

afhængigt af mennesker og skabes igennem sproget (Ibid). Vi er derfor i denne afhandling ikke 

interesseret i at afsøge den objektive sandhed om, hvordan vores interviewpersoner leder sig 

selv men, vi er interesserede i deres fortællinger om at lede sig selv under en 4 dages 

arbejdsuge. 

 

2) Sammentænkning af struktur og aktør. Identitet forstås som en social proces igennem 

løbende social interaktion og påvirkning af sociale samfundsmæssige forandringer og 

udviklinger. En proces der aldrig stopper og derfor er dynamisk. Identitetsforståelsen baseres 
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på en forestilling om at struktur og aktører smelter sammen og det er derfor kun mennesket 

selv, der er retningsgivende og samtidig skal man forholde sig refleksivt til sig selv (Giddens, 

1991/1996, i Bo, 2016). Denne forståelse får betydning for vores tilgang til det analytiske 

arbejde på den måde, at vi er bevidste om, at interviewpersonerne selv vælger, deres 

udgangspunkt for fortællingerne i forhold til, hvordan de ønsker at konstruere deres 

(livs)fortælling. 

 

3) Sondringen mellem det fortalte liv og livet i sig selv. Der ses et opgør med sondringen mellem 

det fortalte liv og livet i sig selv, som i stedet er sameksisterende. Identitetsskabelsen sker 

sammen med tilhørerne, da disse skal acceptere og bekræfte fortællingen inden for det sociale 

fællesskab (Bo, 2016). Identitet konstrueres ud fra erindringer, forståelser, fortolkninger og 

tidligere forhandlede tolkninger, som i de sociale relationer legitimeres (White, 2006, i Bo, 

2016). Den narrative identitetsforståelse baseres således ikke på noget fundamentalt, men på 

menneskers konstruerede fortællinger som de gør brug af for at forstå livet (Bo, 2016). Med 

afsæt i dette er vi derfor ikke interesseret i at afdække sandhedsværdien af 

interviewpersonernes fortællinger, da fortællinger altid genfortælles og erindres gennem en 

samtidig fortolkningsproces. Interviewpersonerne fortæller altså fra et personligt perspektiv, 

hvor erfaringer, synspunkter, interesser og værdier påvirker fortællingen. Vi er derfor 

interesseret i, at undersøge deres forståelse af ledelse under 4 dages arbejdsuge. 

 

4) Sammenspillet mellem temporalitet og fortælling i kraft af plottet. Plottet er det der giver 

fortællingen mening og er styrende for, hvad der prioriteres og trækkes med ind i fortællingen. 

(Bo, 2016). Plottet er så at sige fortællingens budskab eller pointe. Når begivenheder og 

symboler sammenkobles til den meningsfulde og sammenhængende fortælling kaldes det 

Emplotment (Ibid.). Temporalitet og narrativ hænger uløseligt sammen og derfor behøver 

begivenheder eller hændelser, der udvælges qua plottet, ikke at være tidsmæssigt kronologiske. 

Fortællinger har derimod en tidsmæssig kompleksitet (Ricoeurs, 1980, i Bo, 2016), og 

tidsperioder kan blive komprimeret, mens andre udfoldes over længere tid. Skabelsen af plottet 

er desuden også afhængigt af hvem der fortælles til og plottet kan således være et udtryk for 

fortæller og lytters fælles meningsskabelse. For vores analysearbejde er det derfor interessant 

at se på, hvordan fortællingerne er bygget op af udvalgte begivenheder for at underbygge 

plottet. Plottet eller formålet med fortællingen baseres på fortidige erindringer, som har 

betydning for det nutidige perspektiv. Erindringerne er altså sociale produkter. Det vil sige, at 

dét interviewpersonerne trækker med ind i deres fortællinger, er et udtryk for den sociale 
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kontekst - både det der skete i fortiden, men også konteksten for selve interviewet. Herunder, 

har det betydning for fortællingerne, at det er os, som interviewere, der fortælles til samt at 

interviewpersonerne fortæller med et vis formål, nemlig at udtrykke sig omkring emner inden 

for en 4 dages arbejdsuge. 

 

5) Vending mod intertekstualitet. Menneskers forståelser er altid indlejret i dominerende 

samfundsmæssige og kulturelle fortællinger. Konstruktionen af fortællinger vil derfor altid, 

implicit eller eksplicit, baseres på tidligere fortællinger og historier (Bo, 2016). 

Interviewpersonerne trækker altså på et kulturelt repertoire, som derfor påvirker deres 

meningstilskrivelser igennem fortællingerne. Deres forståelse og meningstilskrivelse af at lede 

sig selv i en 4 dages arbejdsuge er derfor præget af bl.a. samfundsmæssige og kulturelle 

fortællinger samt de mange organisatoriske fortællinger, der former den sociale verden 

Odsherred Kommune består af. 

  

Formålet med disse fem pointer er at udfolde, hvad der ligger til grund for den narrative tilgang 

og hvilken betydning det har for vores analytiske arbejde. Det vigtige indenfor denne tilgang 

er yderligere, at fortællinger, som mennesker fortæller sig selv og hinanden, altid er 

mangelfulde, fyldte med huller, selvmodsigende og inkonsistente (Mishler, 2004, i Bo, 2016). 

Dog er pointen netop ikke, at fortællingerne skal være fuldendte og konsistente, men nærmere 

at man skal have blik for- og kunne favne alle de modsigelser, modsatrettede udtalelser og den 

inkonsistens der måtte være, for at vise kompleksiteten, der karakteriserer menneskers 

fortællinger, oplevelser, forståelser og håndtering af eget liv (Bo, 2016).  

Når vi igennem afhandlingen ser på fortællinger igennem denne tilgang, er det en speciel måde 

at se på, hvordan bl.a. identiteter og organisationer skabes. Den narrative tilgang har i høj grad 

fokus på menneskers identitetsskabelse, hvilket også ses i organisationslitteraturen, hvor 

organisationers liv er defineret som fortællinger. 

3.2.2 Fortællinger i organisationer 

Organisationsforskningen har længe været præget af den paradigmatiske vidensform, som 

henviser til et ideal om, at organisationer er rationelle systemer, der igennem et formelt system 

kan beskrives og forklares (Molly & Jørgensen, 2016). Dog kan den narrative tilgang indenfor 

organisationsforskning i dag betegnes som et mangfoldigt felt, der i højere grad har fokus på 

hvordan en organisation arbejder snarere end på hvad en organisation er (Ibid.). Det vil sige, 

at med den narrative tilgang ses der nærmere på, hvordan aktører spiller sammen og ikke på 
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struktur og rammer for organisationen (Ibid.). Organiseringen foregår igennem handlinger og 

forhandlinger af fortællinger, hvor nutiden er påvirket af fortiden og sammen har betydning for 

forestillede fremtider (Ibid.). 

 

De narrative tilgange strækker sig fra i den ene ende, det meget strukturerede og tidslige til i 

den anden ende, det mere fragmenterede og dynamiske. Indenfor bl.a. genrestrategien finder 

vi Yannis Gabriel, der er fortaler for at historier altid har et plot som er ordnet igennem en 

histories begivenheder (Ibid.). Desuden er der altid en tidslig afrundethed i form af en 

begyndelse, en midte og en slutning, og genkendelige karaktertyper. Gabriel fokuserer på 

meningsskabelse indenfor det organisatoriske igennem fortællingerne (Ibid.). I den anden ende 

af skalaen har vi Boje, som gør op med idéen om en formél og struktureret opfattelse af 

fortællinger. I stedet fokuserer Boje på det fragmenterede, ufærdige og polyfoniske (Ibid.). 

Boje argumenterer for at “Mennesker kan kun huske fragmenter af historier og opfinder noget, 

som kan binde dem sammen, men de bliver aldrig i stand til at se alle delene og helheden.” 

(Boje, 2001: 2, i Pedersen, 2005). Derfor er fortællinger ufærdige, flydende og dynamiske og 

kan ikke anses inden for en stabil genrer, som den Gabriel tilbyder. Boje skelner mellem 

historier og fortællinger, som bidrager med to forskellige måder at skabe mening i 

organisationer. Historier, referer han til som living stories og er de hverdagslige interaktioner, 

hvor der løbende er sproglige udvekslinger (Boje, 1991, i Molly & Jørgensen, 2016: 134). Med 

andre ord er det alle de koordinerede handlinger organisationsmedlemmer gør med hinanden. 

Mens fortællinger derimod er organisationsmedlemmers konstruktioner af 

meningssammenhænge efterfølgende (Ibid.). Fortællingerne er således struktureret omkring et 

plot og fortalt retrospektivt, mens living stories, eller historier, peger i alle mulige retninger 

(Molly & Andersen, 2016). Living stories er sammenfiltret af andre historier, bliver en del af 

andre og gør andre til en del af den. Der er derfor en uafsluttethed i living stories, som også har 

fokus på polyfoni, samskabelse, interaktion og kontekst (Ibid.). Undersøgelse af 

meningsskabelsen i en fragmenterede hverdagskontekst kan, ifølge Boje, iagttages gennem 

fortællingen, hvor analysegenstanden er de fragmenterede flerstemmige fortællinger 

(Pedersen, 2005). Vi vil i denne afhandling tage afsæt i Bojes forståelse af fortællinger som 

fragmenterede og flerstemmige. Denne forståelse af fortællinger skaber, i vores tilfælde, en 

indsigt i, at interviewpersonerne er organisationsmedlemmer og de derfor påvirker og er 

påvirkede af den specifikke konteksts kulturelle forståelsesramme, der er i Odsherred 

kommune. 
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Der findes således blandt narrative organisationsforskere ikke nogen fælles, entydig definition 

på, hvad en fortælling er. Nogle anvender en noget restriktiv definition, som f.eks. professor i 

lingvistik William Labov (i Frandsen et al., 2011) og professor i interkulturel kommunikation 

og ledelse Anne-Marie Søderberg (i Frandsen et al., 2011), der begge mener, at et narrativ 

kendetegnes af at have nogle klare definerede personer samt en klar begyndelse og afslutning. 

Andre, som f.eks. professor i sociologi Cathrine Kohler Riessman (Riessman, 2017), 

argumenterer derimod, at en fortælling kan være mange forskellige ting, og ikke nødvendigvis 

har en tydelig begyndelse og afslutning eller fastdefinerede personer. Sidstnævnte definition er 

den vi læner os op ad. 

3.2.3 Opsamling på den narrative forståelse 

I ovenstående afsnit har vi givet en uddybning af, hvilket narrativt ståsted vi i denne afhandling 

indtager. Den narrative forståelsesramme skaber blik for menneskers meningskonstruktioner, 

der kommer til syne igennem deres fortællinger. Yderligere bidrager Bojes mere utraditionelle 

position med en polyfonisk forståelse af fortællinger og living stories sammenspundne liv. 

Dette giver en indsigt i fortællingers påvirkning og sammenfletning på flere niveauer. Desuden 

er der skabt indsigt i præmissen i den narrative tilgang om, at det vigtige ikke er om fortællinger 

er sande eller fiktive, men snarere hvilken betydning fortællingerne tillægges af fortælleren 

selv og dens publikum. 

 

Med inspiration fra Bojes samt Riessmans begrebsafklaring af fortællinger, definerer vi i 

afhandlingen fortællinger som fragmenterede og flerstemmige, og som nødvendigvis ikke har 

en tydelig begyndelse eller afslutning. Desuden skelner vi ikke mellem begreberne ‘narrativ’, 

‘fortælling’ og ‘historie’, men disse bruges om samme fænomen. Vores intention med 

afhandlingen er ikke at bidrage til det narrative felt, men nærmere at anvende det narrative som 

en metode til at analysere fortællingerne. Til dette skal vi bruge nogle analytiske greb. 

3.2.4 Tre analytiske greb 

I ovenstående afsnit sporede vi os nærmere ind på selve tilgangen indenfor det narrative felt, 

som skaber afsæt til at forstå, hvordan fortællinger betragtes i denne afhandling. I nærværende 

afsnit ser vi nu nærmere på, hvordan vi igennem forskellige narrative analysegreb bruger det 

narrative afsæt som værktøj/metode til at få indblik i interviewpersonernes fortællinger. Som 

før nævnt, er der mange metoder og tilgange indenfor det narrative felt. Catherine K. Riessman 

(2017) kommer med tre mulige fremgangsmåder inden for den narrative analyse: 
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Det tematiske analysegreb 

Det tematiske analysegreb har fokus på hvad der bliver sagt (Mik-Meyer & Järvinen, 2017) og 

i denne henseende betragtes sproget hovedsageligt som en ressource og ikke et emne til 

undersøgelse (Ibid.). Med afsæt i dette vil afhandlingens analysedel centreres omkring, det 

interviewpersonerne vælger at inddrage som betydningsskabende for indholdet i 

fortællingerne. Det vi er interesserede i er altså, hvad deres fortællinger handler om, og fokus 

er derfor på fortællingens meningsskabende plot, som omdrejningspunkt. Et vigtigt begreb når 

vi skal se nærmere på plottet er begivenheder. Den fortællende person udvælger, 

sammensætter, forbinder og organiserer begivenheder, som han/hun vurderer er meningsfulde 

for de lyttende. Fortælleren vil derfor sammenkæde begivenheder, som han/hun mener har 

betydning for historien og på den måde påvirke det specifikke publikum. (Riessman, 2017: 

235). Det centrale er således, hvilke begivenheder interviewpersonerne sammenkæder i forhold 

til at meningstilskrive og fremføre pointer, når vi spørger ind til forskellige emner. Det vi 

selvfølgelig skal være bevidste om er, at vi har udvalgt emner på forhånd, som bliver 

omdrejningspunktet for analysen og de vil derfor være styrende. 

 

Det strukturelle analysegreb 

Udover det tematiske analysegreb benytter vi os også til dels af strukturelle analysegreb, som 

bl.a. ser på, hvordan fortællere organiserer deres fortællinger ud fra strukturer og karakterer 

(Riessman, 2017). Karakterer behøver ikke altid at være personer, men kan også tage sig ud 

som fænomener eller ting (Bengtsson & Andersen, 2017). Denne form for narrativ analyse 

baseres på folkloristen Vladimir Propps systematiske analyser af russiske folkeeventyr og 

identifikationen af prototypiske karakterer som helte, hjælpere, modstandere, prinsesser osv. 

(Propps, 1968, i Bengtsson & Andersen, 2017). I analysen er det ikke hensigten at analysere 

fortællingernes strukturelle udformning, men nærmere at få øje på særlige karakterer, der 

udspiller en vis rolle i fortællingerne. De større fortællinger vi ser og som danner grundlag for 

afhandlingens analyseafsnit, vil derfor blive opsamlet i aktantmodellen, som Greimas (1974) 

har udviklet på baggrund Vladimir Propps. Aktantmodellen giver os mulighed for at se på 

særlige karakterer, hvilken forbindelse de har til historien og til hinanden og hvilken funktion 

de har. Aktantmodellen er struktureret omkring et projekt, hvor subjektet vil have eller opnå 

noget, som er objektet. I fortællinger er der som regel også altid en modstander og en hjælper 

og i spændingsfeltet mellem disse, er konfliktaksen. 
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Figur 4: Aktantmodellen. Inspireret af Greimas (1974) 

  

Uddybningen af Aktantmodellen og dens anvendelse sker undervejs i analysen, når der er 

behov for dette. 

 

Det performative analysegreb 

Det sidste analytiske greb som nævnes er det performativ analysegreb, hvilket har fokus på 

kontekst for fortællingen. Denne kan have fokusere på den umiddelbare kontekst, som selve 

interviewsituationen, eller en mere samfundsmæssig kontekst (Bengtsson & Andersen, 2017). 

En fortælling skal således altid forstås i en specifik kontekst. Med andre ord vil en fortælling 

aldrig kunne være den samme og kontekstualiteten har derfor stor betydning for fortællingen. 

Fortællinger forstås overordnet som sociale produkter, der er forankret i interaktionen mellem 

mennesker (Bo et al., 2016) og intervieweren kan altså være aktivt med til den løbende 

fortolkning, at forme og producere narrativet (Bengtsson & Andersen, 2017). Det er derfor 

vigtigt at have for øje at interviewpersonernes fortællinger vil blive formet af vores interaktion 

i forhold til spørgsmål, interesse og udbrud. Når der arbejdes med fortællinger er det desuden 

vigtigt at være bekendt med, at fortællinger ikke indfanger hele kompleksiteten og nuancer af 

individers ”(op)levede erfaringer, da [fortællinger] er socialt konstruerede enheder af mening 

i en given tid og rum.” (Bo et al., 2016: 20). Med fokus på det performative er det muligt ”at 

inddrage forskellige perspektiver og tolkninger for at se, hvordan de hver især og sammen 

tilskriver mening til fortællingen (...)” (Bengtsson & Andersen, 2017). Konteksten relateres til 

det førnævnte living stories, der har betydning for organisationsmedlemmernes fortællinger og 
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som gør det muligt at forbinde niveauer i fortællingerne. Desuden kan menneskers eller 

organisationers fortællinger vise noget om, hvordan de indordner sig eller afviger fra de 

generelle opfattelser, der er af f.eks. det offentlige som arbejdsplads eller det private 

arbejdsmarked (Pedersen, 2005). I analysen anvender vi det performative analysegreb, til at se 

på de interviewedes meningstilskrivelser i relation til den organisatoriske kontekst af en 4 dages 

arbejdsuge. 

 

De forskellige analytiske greb udelukker ikke hinanden og kan derfor være overlappende. Hver 

fremgangsmåde fordrer et specifikt fokus, som tydeliggør forskellige aspekter af fortællingerne 

(Ibid.). For at skabe en øget dybde og bredde i forståelsen af og indsigten i fortællingerne, vil 

vi i denne afhandling være inspireret af de tre fremgangsmåder og benytte os af de dele, inden 

for hver, som vi vurderer bedst understøtter analysen. Vores narrative tilgang til analysen 

afspejler en forståelsesramme, som er præget af vores socialkonstruktivistiske positionering, 

som vil blive yderligere udfoldet i nedenstående afsnit. 

4. Videnskabsteoretisk positionering 

I dette afsnit belyses afhandlingens videnskabsteoretiske positionering, som udgør grundlaget 

for den narrative tilgang i analysearbejdet. Vi arbejder hovedsageligt ud fra en 

socialkonstruktivistisk erkendelsesinteresse, der åbner op for at se virkeligheden som, hvordan 

det sociale konstruerer og skaber sig selv (Esmark et al., 2005: 12), hvor bl.a. sprog og 

interaktion former menneskers muligheder for at begribe verden. Vi forsøger derfor at forstå et 

udsnit af ‘verden’ gennem vores egne og andres fortolkninger. Med udgangspunkt i Steinar 

Kvale og Svend Brinkmann (2015) har vi også ladet os inspirere af fænomenologien i vores 

tilgang til interviews. Fænomenologien står ikke i direkte kontrast til socialkonstruktivismen, 

men de lægger sig derimod op af hinanden. Fænomenologien handler om at beskrive og få 

indsigt i fænomener, som er en fremtrædelse af noget for nogen (Zahavi, 2014) og handler 

således om personers oplevelser. Som forskere er vi interesserede i, at få en større forståelse af 

fænomenet ‘ledelse og selvledelse i en kommune med 4 dages arbejdsuge’. For at få adgang til 

de interviewede medarbejdere og lederes oplevelser benyttes semistruktureret interview som 

metode, da dette gør os istand til at få indsigt i interviewpersonernes beskrivelse og fortolkning 

af fænomenet (Kvale og Brinkmann, 2015). På den måde kan vi opnå større forståelse af 

selvledelse og ledelse i en kommune med 4 dages arbejdsuge. I den socialkonstruktivistiske 

tilgang er det sociale grundlaget for viden og erkendelse og det bliver begreber, der udgør den 
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sociale virkeligheds konstruktion (Esmark et al., 2005). I denne forstand er det meningsløst at 

observere uden en forhåndsbestemmelse og derfor er begreber og teorier med til, at skabe 

rammen for, hvordan og hvad vi ser efter (Wenneberg, 2000: 34). I denne afhandling er vores 

læsning af interviewene og sekundær data, præget af det teoretiske fundament omkring 

selvledelse baseret på andres fortolkninger på området, men udfoldet gennem vores egne 

forståelser som uddybet i teoriafsnittet. Desuden baseres rammen på vores indsigt i 4 dages 

arbejdsuge samt den narrative tilgang som måden, hvorpå vi observerer eller læser. Vores 

erkendelse er altså baseret på baggrund af en vis kontekst. Det er derfor konteksten eller 

baggrunden der bestemmer, hvad der har betydning i den måde vi som forskere forstår og 

meningstilskriver på. I den socialkonstruktivistiske tilgang forstås objekter og subjekter som 

meningsløse i sig selv og det er derfor i relationerne der skabes mening. (Esmark et al., 2005). 

Socialkonstruktivismen afviser dog ikke at objekter og subjekter ontologisk set eksisterer selv, 

blot at de kun opnår mening i det relationelle (Ibid.). Når relationer bliver grundlaget for 

meningstilskrivelse er det vigtigt, at vi som forskere også har øje for, at vi er en del af den 

sociale kontekst som fortællingen fortælles i. Derfor bliver vi som forskere en del af den fælles 

meningsskabelse i interaktionen med interviewpersonerne gennem interviewet. 

Interviewpersoners fortællinger tager altså afsæt i den kontekst, vi opstiller gennem spørgsmål 

til bestemte emner med fokus på 4 dages arbejdsuge. Erkendelsen betinges således af 

konteksten og er derfor også forankret i tid og rum (Wenneberg, 2000: 36). 

“Socialkonstruktivismens udgangspunkt er kort sagt, at den sociale virkelighed aldrig er 

organiseret i entydige årsager og effekter.” (Esmark et al., 2005: 10), og i modsætningen til en 

traditionel erkendelsesteori spørger den socialkonstruktivistiske erkendelsesteori ikke ind til, 

hvorvidt viden er sand eller gyldig, men om hvordan viden er skabt eller produceret 

(Wenneberg, 2000). Ligeledes søger fænomenologien heller ikke objektiv viden, men nærmere 

at forstå, fænomener ud fra subjekters egne perspektiver (Kvale & Brinkmann, 2015: 48). Det 

er derfor ikke vores hensigt at komme frem til objektive og endegyldige konklusioner, men 

nærmere at opnå en dybere forståelse af, hvilke oplevelser og fortællinger der gør sig gældende 

i Odsherred kommune under deres forsøg med en 4 dages arbejdsuge. Virkeligheden som vi 

forstår den, er derfor i høj grad baseret på; 1) hvilken tilgang vi har, 2), hvilke sociale kontekster 

vi er en del af samt 3) at den virkelighed vi får indblik i, baseres på ‘mange virkeligheder’, 

nemlig hver enkelt interviewpersons egen virkelighed. 

 

Vores empiriske datasæt er af kvalitativ karakter, da dette giver mulighed for, at få indsigt i 

fortællinger fra medarbejdere og ledere. Dataindsamlingen og de metodiske overvejelser, 
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herunder valg af- og refleksioner over metoder, samt hvilke vilkår disse skaber for 

afhandlingens udformning, vil blive uddybet i nedenstående metodeafsnit. 

5. Metode 

Formålet med dette afsnit er at tydeliggøre de metodiske overvejelser i henhold til 

afhandlingens design og tilgangen i det empiriske praksisfelt i forbindelse med afhandlingens 

udarbejdelse. Samtidig vil der igennem hele afsnittet kontinuerligt blive redegjort og 

argumenteret for de metodiske valg. Formålet er dermed at sikre gennemsigtighed i 

operationaliseringsprocessen. 

5.1 Undersøgelsesdesign 

I overensstemmelse med vores socialkonstruktivistiske positionering har vi valgt at anvende 

kvalitativ metode til at indsamle vores primære data i form af interviews. Den kvalitative 

metode er valgt frem for en kvantitativ metode, da denne skaber bedre forudsætninger for, at 

vi kan indfange de meningstilskrivelser Odsherred kommunes medarbejdere og ledere har i 

forhold til ledelse og selvledelse i deres 4 dages arbejdsuge. Der findes adskillige andre 

kvalitative metoder foruden interviews, f.eks. observationsstudier. Sådanne studier kunne være 

relevant, hvis man ønskede at undersøge om og i så fald hvordan interviewpersonernes 

meningstilskrivelse stemmer overens med deres praktiske virkelighed, men da det ikke er vores 

intention, har vi fravalgt at lave observationer. Desuden argumenterer vi for, at interviews er 

en dækkende metode til at afdække deres meningstilskrivelser. Processen for vores indsamling 

og behandling af empirien vil uddybes nedenfor såvel som en kritik af vores valg af metode. 

Udover vores primære data, vil sekundær data anvendes som supplement i analysen. Det 

sekundære datamateriale vil blive præsenteret længere nede i afsnittet (5.1.2 Sekundær data). 

5.1.1 Kvalitative interviews 

Vi påbegyndte vores empiriindsamling hos Odsherred kommune den 13. januar 2020 og 

sluttede den 23. januar 2020. På dette tidspunkt havde kommunen været i gang med forsøget 

om en 4 dages arbejdsuge i godt og vel fire måneder siden forsøgets start den 15. september 

2019. I samarbejde med vores kontaktperson fra kommunens HR afdeling fik vi arrangeret ni 

interviews - fem interviews med medarbejdere og fire interviews med ledere - som blev afholdt 

over to dage. Allerede i starten af undersøgelsesprocessen gjorde vi os nogle overvejelser i 

henhold til bl.a., hvilken form for interview der kunne hjælpe os besvare afhandlingens 
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problemformulering. Vi overvejede de forskellige former for kvalitative forskningsinterviews, 

herunder det semistrukturerede interview. Vores valg om at anvende semistrukturerede 

interviews beror på et ønske om at forstå hverdagen i en 4 dages arbejdsuge (i henhold til en 

række emner) ud fra interviewpersonernes egne perspektiver. Som nævnt i det 

videnskabsteoretiske afsnit, er det Kvale og Brinkmanns (2015) fænomenologiske tilgang til 

det semistrukturerede interview, vi har ladet os inspirere af, med det mål for øje at åbne op for 

den enkelte interviewpersons oplevede virkelighed og fortællinger om denne. De kalder denne 

form for interview et semistruktureret livsverdensinterview, som har til formål at indsamle 

beskrivelser af de interviewedes levede hverdag med henblik på at fortolke de fortalte 

fænomeners betydning (Kvale & Brinkmann, 2015: 49). Ved at anvende semistrukturerede 

interviews får vi mulighed for at forberede en række temaer med dertilhørende spørgsmål, som 

vi undervejs i interviewet kan ændre eller rykke rundt på, så vi kan forfølge den enkelte 

interviewpersons svar og fortællinger (Kvale, 1997: 129, i Poulsen, 2019: 98). Udformningen 

af vores interviewguides bliver uddybet yderligere nedenfor, såvel som udvælgelsen af 

interviewpersoner, behandling af empirien, vores etiske overvejelser i forbindelse med 

afholdelsen og behandlingen af interviewene, samt en kritik af vores valg af metode. 

5.1.1.1 Udvælgelse af interviewpersoner 

På baggrund af vores problemformulering og muligheden for at besvare denne udgør 

interviewpersonerne to grupper: ledere og medarbejdere. Alle interviews blev planlagt i 

samarbejde med vores kontakt fra kommunens HR afdeling, som har fungeret som et bindeled 

mellem interviewpersonerne og os undervejs i processen. Forud for udvælgelsen af 

interviewpersoner, oplyste vores kontaktperson os om, at kommunen havde indgået et 

samarbejde med adskillige andre kandidatstuderende samt to forskere, som også skulle 

interviewe nogle af kommunens ansatte. Dette betød, at de i kommunen stod med et større 

koordineringspuslespil, da de ikke var interesseret i at bombardere de ansatte med interviews 

eller stjæle alt for meget af deres i forvejen “nedsatte” arbejdstid. Rent praktisk betød det, at vi 

ikke selv havde mulighed for at udvælge vores interviewpersoner og at der var nogle 

begrænsninger i forhold til, hvornår vi kunne interviewe dem. Vi havde dog et ønske om, at 

der skulle være en 50/50 fordeling mellem henholdsvis medarbejdere og ledere, samt at det 

gerne måtte være ansatte fra forskellige centre og afdelinger således at vi kunne sikre 

validiteten af vores undersøgelse og få et mere nuanceret billede af fortællingerne på tværs i 

kommunen. Vores empiri vil dermed også repræsentere et bredere udsnit i kommunen og i 

højere grad kunne anses som værende repræsentativ. Alle vores ønsker blev imødekommet af 
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vores kontaktperson, som ud fra tilgængelighed2 planlagde interviews med fem medarbejdere 

og fem ledere på tværs af fire centre og otte afdelinger. I praksis endte vi dog “kun” med at 

interviewe fire af de fem ledere, idet én blev syg på dagen for interviewet og måtte melde fra. 

Vi forsøgte i anden omgang at få et telefoninterview i stand med denne leder, men lederen var 

i mellemtiden blevet rekrutteret til et andet interview. Vi mener dog ikke at dette påvirker 

reliabiliteten af afhandlingen. De ni interviews varer i gennemsnit ca. 50 minutter og er 

foretaget med udgangspunkt i en interviewguide, som vil blive uddybet nærmere nedenfor. 

5.1.1.2 Interviewguides 

Som tidligere nævnt interviewede vi både medarbejdere og ledere fra Odsherred kommune, 

hvorfor vi valgte at udforme to interviewguides: en for lederne og en for medarbejderne (se 

bilag 8). En fælles interviewguide blev fravalgt, da det ville medføre en del irrelevante 

spørgsmål til enten lederne eller medarbejderne. Fælles for de to interviewguides er dog, at de 

indeholder spørgsmål med reference til specifikke emner, vi gerne ville vide noget omkring, 

hvorfor de langt hen ad vejen ligner hinanden. Nogle spørgsmål, såsom “Hvordan ser en typisk 

arbejdsdag ud for dig?” og “Hvordan oplever du den 4 dages arbejdsuge?” er ens i begge 

interviewguides, mens størstedelen af spørgsmålene adskiller sig i mindre eller højere grad i 

de to guides. Spørgsmålene til lederne var fokuseret mod ledernes meningstilskrivelse af egen 

ledelse samt medarbejdernes ledelsesbehov, hvor spørgsmålene til medarbejderne var 

fokuseret mod medarbejdernes meningstilskrivelse af egne ledelsesbehov. Formålet med det 

semistrukturerede livsverdensinterview er at få den interviewede til at fortælle om deres verden 

i detaljerede beskrivelser, hvorfor de to interviewguides bl.a. består af grand tour-spørgsmål 

og mini tour-spørgsmål. Både grand tour- og mini tour-spørgsmål er relativt åbne, men har 

altid et særligt fokus. Forskellen på grand tour- og mini tour-spørgsmål handler om, hvorvidt 

et spørgsmål lægger op til en længere eller kortere detaljeret beskrivelse i interviewpersonens 

eget sprog (Poulsen, 2019: 105-106). Vi spørger f.eks. om “Kan du beskrive, hvordan en typisk 

arbejdsdag ser ud, fra du møder ind til du går hjem?”, hvilket kan karakteriseres som et grand 

tour-spørgsmål. Et mini tour-spørgsmål lægger op til en kortere, men stadig detaljeret 

beskrivelse, som i dette eksempel “Hvordan oplever du en den 4 dages arbejdsuge?”. Udover 

grand tour- og mini tour-spørgsmål benyttede vi os også meget af opfølgende spørgsmål. 

Allerede i udarbejdelsen af en interviewguide, skrev vi forslag til opfølgende spørgsmål ned. 

Disse kunne vi så vælge at stille eller se bort fra, såvel som vi kunne med de øvrige spørgsmål. 

 
2 Tilgængelighed ift. de ansattes tid og lyst til at blive interviewet, og ift. allerede planlagte interviews med 

andre.  
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Ligeledes stillede vi spontane opfølgende spørgsmål, som ikke var forberedt på forhånd, når 

interviewpersonerne fortalte om noget, vi ønskede at få uddybet nærmere. 

 

Selve opbygningen af de to interviewguides består af fem temaer, hvorfra vi udformede nogle 

forskningsspørgsmål. Disse forskningsspørgsmål undersøges via en række forskellige 

interviewspørgsmål, som er formuleret i hverdagssprog i modsætning til de mere teoretisk 

formulerede forskningsspørgsmål. Ved at omformulerer de abstrakte formulerede 

forskningsspørgsmål til flere og mere konkrete interviewspørgsmål, kunne vi indhente mere 

nuancerede og varierede fortællinger (Kvale & Brinkmann, 2015: 187). Denne opdeling i 

interviewtemaer eller spørgsmålsblokke, som Poulsen (2019: 104) også kalder dem, gav os 

bedre mulighed for at få en nærværende og mere fri samtale med interviewpersonerne. 

Interviewguiden bidrog således med struktur over de temaer vi ønskede at komme omkring og 

fungerede som en form for tjekliste undervejs i interviewene (Ibid.). Hvert interview indledte 

vi med en briefing, hvor vi definerede situationen for interviewpersonen ved kort at præsenterer 

os selv, fortælle lidt om formålet med interviewet, rammen omkring interviewet, dvs. 

anonymitet, tidsramme samt samtykke til at vi måtte optage og transskribere interviewet, og 

spørge om interviewpersonen havde nogle spørgsmål inden interviewet startede. Vi valgte at 

starte selve interviewet med spørgsmål, der umiddelbart er nemme at besvare, f.eks. “Hvordan 

er du endt i dette job?”, så samtalen kom i gang og interviewpersonen kunne tale sig lidt varm 

(Ibid.: 106). Hvert interview afrundede vi med, at høre om interviewpersonen havde noget de 

gerne ville tilføje eller uddybe yderligere, hvorefter vi afsluttede med en debriefing. I 

debriefingen takkede vi interviewpersonen for afse tid til at lade sig interviewe og informerede 

personen om, at han/hun kunne kontakte os, hvis de måtte have spørgsmål vedrørende 

interviewet på et senere tidspunkt. Processen fra afholdte interviews til analysen af empirien 

indebærer oftest en transskription af den indsamlede empiri. I følgende afsnit vil vi redegøre 

for transskriptionen af vores empiri. 

5.1.1.3 Transskription 

Vi har valgt at transskribere alle ni interviews, fordi det giver os mulighed for, at arbejde med 

et skriftligt produkt frem for blot en lydfil og medvirker til at give os et bedre overblik samt se 

mønstre og modsigelser (Kvale & Brinkmann, 2019: 238), når vi skal analysere 

interviewmaterialet (Poulsen, 2019: 110). For overhovedet at kunne transskribere har vi optaget 

alle interviews på en digital lydoptager downloadet på vores mobiltelefon, som vi afprøvede i 

en lignende interviewkontekst mellem os selv før afholdelsen af de egentlige interviews, for at 
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sikre den lydmæssige kvalitet. Med hjælp fra vores vejleder fik vi adgang til et digitalt 

transskriptionsprogram, der hedder Konch, som lavede en redigerbar råtransskription af 

interviewene. Anvendelsen af digitale transskriptionsprogrammer vil altid resultere i 

mangelfulde eller ukorrekte oversættelser, hvorfor vi læste hvert enkelt interview igennem, 

mens vi lyttede til det pågældende interview for at rette fejl og tilføje eventuelle manglende 

ord. Det var en tidskrævende proces som har taget meget timer, men indgår som en del af den 

analytiske proces (Kvale & Brinkmann, 2015). Der kan argumenteres for og imod brugen af 

sådanne programmer, men i vores tilfælde fandt vi det en stor hjælp, da vi havde en omfattende 

mængde empiri. I alt er det blevet til 222 siders transskriberet empiri, som er brugt til kodning. 

 

I transskriptionen fra mundtlig til skriftlig form er det vigtigt, at man på forhånd beslutter sig, 

hvordan talesprog skal oversættes til skriftsprog med formålet for interviewet for øje (Ibid.: 

238-239). Ligeledes er det vigtigt i vores tilfælde, eftersom vi er to om at transskribere, at sikre, 

at vi bruger samme skriveprocedurer (Ibid.). Vi har transskriberet nogenlunde ordret, men har 

udeladt aspekter såsom latter og følelsesudtryk, da formålet ikke er at lave en detaljeret sprog- 

eller konversationsanalyse, men at lave en meningsanalyse, hvor vi narrativt analyserer 

indholdet i interviewpersonernes fortællinger. Vi har dog valgt at bibeholde pauser, der i 

transskriptionerne er markeret som f.eks. ‘øh’ og ‘…’, da det i mange tilfælde siger noget om 

graden af personernes refleksion i forhold til de adspurgte emner, hvilket kan bidrage til den 

senere analyse af deres fortællingerne. Derudover har vi valgt, at indsætte kommaer, da det kan 

lette læsningen og forståelsen. Uanset om man selv transskribere sine interviews, eller 

anvender et program til at gøre det, vil transskriptioner altid indebærer abstraktioner, der 

medfører et tab af kropssprog og tonefald mm. og derfor være dekontekstualiserede gengivelser 

af de fysiske og levende interviewsamtaler (Ibid.: 236). 

 

Transskriptionens reliabilitet har vi forsøgt at løse ved at lade personen, som ikke interviewede, 

transskribere det pågældende interview. Derefter kiggede intervieweren det igennem for at 

sikre, at transskriptionen ikke var meningsforstyrrende. Det er mindre kvalitetssikrende, men 

samtidig også mindre tidskrævende end en kvantificeret reliabilitetskontrol, hvor to personer 

uafhængigt af hinanden transskriberer samme interviews, som efterfølgende sammenlignes 

(Ibid.: 243). At fastslå validiteten af interviewtransskriptioner er mere kompliceret end at sikre 

deres reliabilitet, idet der ikke er nogen sand, objektiv oversættelse fra mundtlig til skriftlig 

sprog (Ibid.: 245-246). Som nævnt ovenfor, har vi transskriberet stort set ordret fra lydfilens 

start til slut og dermed ikke sorteret meningsbrud fra, fordi disse i transskriptionsfasen, som 
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fandt sted i den indledende del af afhandlingen, ikke var fastlagt. De etiske overvejelser vi har 

gjort os i forbindelse med transskriptionen af interviewene vil præsenteres i næste afsnit. 

5.1.1.4 Etik 

I starten af hvert interview sikrede vi os at få interviewpersonens samtykke til at optage 

interviewet og til vores anvendelse af deres udtalelser i vores analyse. Vi informerede dem   

samtidig om projektets overordnede formål, hvem der senere får adgang til interviewene og 

gjorde personen opmærksom på interviewets fortrolighed samt retten til at trække deres 

samtykke tilbage (Ibid.: 116-118). Den information vi beder interviewpersonerne om er relativ 

personlig, da det omhandler dem selv i arbejdet, og derfor har vi i transskriptionen 

anonymiseret alle interviewpersonerne samt de personer de måtte nævne undervejs, ved at give 

dem andre navne og sløre deres stilling/afdeling (Ibid.: 246). Deres anonymitet gjorde vi dem 

også opmærksomme på i den indledende briefingen til interviewet. Dette gav både 

medarbejderne og lederne mulighed for at udtrykke sig, om deres arbejde i Odsherred 

kommune. Dog er det svært at sige, om der har været nogle barrierer, men det er vores indtryk, 

at de relativt frit har kunnet udtrykke sig i interviewsituationen. Optagelserne og 

transskriptionerne af dem opbevares i en mappe på vores personlige google konti, som kun vi 

kan tilgå, og slettes så snart opgaven er færdigudarbejdet og afleveret. Optagelserne, der blev 

foretaget på vores mobiltelefoner, er slettet på både mobiltelefonerne og fra vores fælles mappe 

efter de blev transskriberet (Ibid.). 

 

Inden for det konstruktivistiske er det en forudsætning, at fortælleren og forfatteren ikke er den 

samme (Pedersen, 2005). Det er derfor vigtigt at gøre opmærksom på, at vi som forskere er 

forfatterne til denne afhandling, og det er derfor os, der bevidst transformerer 

interviewpersonernes fortællinger fra mundtligt til skriftligt form. Dermed udvælger vi også 

hvilke begivenheder, tematikker og fortællinger vi synes er vigtige i vores egen fortælling og 

meningsskabelse gennem det vi bevidst eller ubevidst formidler. Vi er samtidig bevidste om, 

at vi formidler til et specifikt publikum, som kan have betydning for udvælgelsen af vigtige 

fortællinger (Poulsen, 2019). Vores rolle som forskere betyder også, at vi skal overveje de 

potentielle konsekvenser det kan have for de personer, der lader sig interviewe. Dette gør sig 

især gældende i en organisatorisk sammenhæng, da en konsekvens i værste fald kan være 

fyring. For at minimerer risikoen for at skade interviewpersonerne har vi valgt ikke at give 

Odsherred kommune adgang til den fulde afhandling, herunder interviewene, på trods af vi har 
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sikret deltagernes anonymitet. I stedet har vi indgået en aftale med kommunen, om at lave en 

mundtlig fremlæggelse af vores fund fra undersøgelsen. 

5.1.1.5 Kritik af metode 

I kritikken af vores valg af en kvalitativ interviewmetode vil vi trække på teori fra Kvale og 

Brinkmann (2015), da de har fremlagt et vigtigt kritikpunkt for metoden: interviewets 

dualisme. På den ene side er interviewet en symmetrisk dialog, og på den anden side en 

asymmetrisk magtrelation. Den asymmetriske magtrelation kommer til udtryk, idet vi som 

interviewere definerer interviewsituationen, bestemmer interviewemnet, stiller spørgsmål og 

beslutter, hvilke svar vi vil følge op på, og er dem, der afslutter samtalen (Ibid.: 56). En sådan 

asymmetrisk magtrelation opstår, når interviewet har et formål og dermed ikke blot er en 

samtale. I denne afhandling fungerer interviewsamtalerne som et middel til at få adgang til 

interviewpersonernes fortællinger (Ibid.). Etikken der knytter sig hertil, omhandler vores 

bevidsthed omkring målet med de kvalitative interviews, som ikke er at skabe en god dialog i 

sig selv, men snarere at få en strukturering af den information, som medarbejdere og ledere kan 

give. Denne underliggende agenda er ikke noget der kan ændres. Såfremt der ikke er et formål 

med samtalen, vil interviewet ikke være et forskningsinterview og dermed ikke kunne anvendes 

i en undersøgelseskontekst (Ibid.). For at forholde os til kritikken fra Kvale og Brinkmann og 

forsøge at reducere den asymmetriske magtrelation i nogen grad, har vi i starten af hver 

interviewsituation opfordret interviewpersonen til løbende at stille de spørgsmål, de måtte 

sidde med, og nogle gange forfulgt fortællinger, der ikke har været af interesse for 

afhandlingen. Dette skal ses som et forsøg på at skabe symmetri i samtalen. På trods af at vi i 

vores briefing af interviewpersonerne fortalte, at der var afsat omkring en time til interviewet, 

valgte vi i slutningen af hvert interview, at spørge, om de havde noget de brændte inde med 

eller gerne ville tilføje. Vi ønskede ikke, at tiden skulle medvirke til, at interviewpersonerne 

måtte sidde med en følelse af, ikke at være blevet hørt, hvorfor nogle interviews også overskred 

en time. 

5.1.1.6 Kodning af data 

I forlængelse af transskriptionen og som en del af databehandlingsprocessen indgår kodningen 

af de transskriberede interviews. Kodning er således en del af det analytiske arbejde, idet 

“Koder anvendes til at systematisere materialet og skabe et overblik.” (Poulsen, 2019: 111). 

Interviewene er kodet med henblik på at lave en tematisk analyse ved hjælp af et af de tre 

analytiske greb, som blev præsenteret tidligere (se afsnit 3.2.4. Tre analytiske greb). I det 
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følgende vil vi gennemgå vores kodningsproces, som tager afsæt i Virginia Brauns og Victoria 

Clarkes (2006) seks faser. 

  

Fase 1 handler om at gøre sig fortrolig med sin empiri (Braun & Clarke, 2006: 87). Dette har 

vi gjort ved at lytte alle vores interviews igennem og ren transskribere de transskriptioner, som 

det anvendte transskriptionsprogram Konch havde givet os (jf. 5.1.1.3 Transskription). 

Analysen starter således allerede her. Gennem lytning, transskribering og læsning har vi begge 

fået dybdegående kendskab til de interviewedes fortællinger og meningstilskrivelser. Vi blev 

på den måde tidligt bekendt med empirien og talte løbende sammen, om der var særlige 

fortællinger i forhold til specifikke temaer og hvordan de blev fremhævet. Fase 2 handler om 

at generere de første koder (Braun & Clarke, 2006: 88). Her valgte vi at kode de interviews den 

anden havde transskriberet, for på den måde at øge vores fortrolighed med empirien. Vi læste 

således interviewene igennem igen, men denne gang med fokus på at ‘kode’ fortællingerne ved 

at skrive kommentarer og noter i relation til bl.a. selvledelse, ledelsesbehov, ledelse, uklare 

arbejdsrammer, forventninger, fordybelse, effektivitet og fleksibilitet som alle kunne være 

ideer til dybere analyse. I bearbejdning af interviewene har vi anvendt en vekselvirkning 

mellem det deduktive og induktive. Den deduktive tilgang kommer til udtryk allerede i vores 

udformning af interviewguides, hvor vi ved hjælp af vores forhåndsviden om selvledelsesteori 

skrev temaer ned, som blev styrende for vores forsknings- og interviewspørgsmål og dermed 

også for den information, vi fik af de interviewede. De deduktivt bestemte temaer omfatter bl.a. 

arbejdsorganisering, ledelsesbehov, forventningsafstemning og prioritering af arbejdsopgaver 

mm. (se bilag 8). Den deduktive tilgang kan betegnes som en form for ‘top-down’ proces, der 

bliver styrende for den måde vi koder og leder efter fortællinger  (Braun & Clarke, 2006: 83-

84). Samtidig benytter vi en narrativ tilgang som en form for ‘buttom-up’ proces, hvor vi går 

induktivt til værks ved at åbne op for empirien og lade den tale for sig selv, på trods af det 

nødvendigvis ikke passer ind i teoriens “kasse” (Ibid.). Vi fandt således nogle temaer, der 

udsprang induktivt af empirien, såsom mødekultur, fleksibilitet, effektivitet mm. Ved også at 

anvende en induktiv tilgang, får vi mere bredde og dybde i fortællingerne og mulighed for at 

undersøge, hvad de interviewede selv lægger vægt på i deres fortællinger. Vi kiggede bl.a. på, 

hvad fremhæver de? Er der mønstre eller modsætningsforhold i deres fortællinger om f.eks. 

fleksibilitet? Er der noget, der går på tværs af alle de interviewedes oplevelse af en 4 dages 

arbejdsuge? Hvad er det interessante i forhold til selvledelse og hvordan meningstilskriver de 

temaerne? Fase 3 består af at søge efter temaer (Ibid.: 89). Her gennemgik vi endnu en gang 

interviewene, men her med fokus på at sortere de noter og kommentarer, som vi skrev ned i 
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fase 2, og inddele dem i potentielle temaer. Løbende satte vi de kodede fortællinger fra hvert 

interview ind i forskellige dokumenter, som vi navngav efter de førnævnte deduktive og 

induktive temaer. Ved at sortere og inddele koderne i potentielle temaer, har vi forsøgt at se på 

alle fortællingerne på tværs af alle interviewene og således samle fortællingerne indenfor 

fremtrædende temaer. Fase 4 baseres på en gennemgang af temaerne (Ibid.: 91). Dette har 

været overlappende med fase 3, i og med vi samtidig med at søge efter temaer og strukturere 

dem i forskellige dokumenter, løbende har gennemgået temaerne og deres relevans. Her blev 

det klart at projektet med 4 dages arbejdsuge var forbundet med stolthed og fordomme. Mens 

fortællinger om de længere arbejdsdage blev fortalt i sammenhæng med fleksibilitet, 

fordybelse, koncentration og arbejdsflow. Desuden har vores teoretiske positionering formet 

vores blik efter relevante temaer inden for selvledelse og ledelse. Hovedlinjerne for analysens 

strukturering baseres således på disse fund. Fase 5 omhandler definition og navngivning af 

temaerne (Ibid.: 92). Her har vi læst ekstraktet af kodningen, altså de forskellige dokumenter 

inden for hvert tema, igennem for på den måde at forbedre detaljerne. Grundet vores 

omfattende mængde af empiri, blev det til mange forskellige dokumenter med mange 

fortællinger, hvilket udfordrede vores overblik. Vi besluttede derfor, som en del af den 

afsluttende fase i kodningsprocessen, at udarbejde nogle mindmaps med udgangspunkt i de 

forskellige temaer (se bilag 7). Vi blev i denne fase mere præcise på at definere, hvad der 

fortælles om og hvad der var interessant inden for det enkelte tema. I fase 6 produceres 

afhandlingens analyse (ibid.: 93). Analysen baseres således på de ovenstående faser og de 

metodiske overvejelser. Den tematiske analyse skal ses i lyset af en narrativ tilgang, der giver 

os mulighed for at se på flerstemmige meningskonstruktioner, som er sammenflettet og 

gensidigt påvirket af Odsherred kommunens living stories. Samtidig ser vi på fortællingernes 

relevans ud fra den teoretiske ramme. 

5.1.2 Sekundær data 

Vi har igennem Odsherred kommune fået adgang til sekundær data, som vil anvendes som 

supplement til vores primær data i analysen. Det sekundære data består af en kvantitativ 

spørgeskemaundersøgelse (Bilag 3) og tre dokumenter, henholdsvis et kompetencekatalog 

(Bilag 6), et oplæg om effektivisering af møder (Bilag 5) og en FAQ (Bilag 2). 

Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud i starten af december 2019 til de godt 300 

administrativt ansatte som deltager i ordningen, hvoraf i alt 229 har gennemført evalueringen 

fuldt eller delvist. Undersøgelsen blev altså sendt ud med henblik på, at få en fornemmelse af, 

hvordan de ansatte oplever den 4 dages arbejdsuge, herunder hvad det bedste ved at arbejde 4 
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dage om ugen er og hvilke udfordringer det giver dem. De tre dokumenter er alle udsendt af 

HR til de omfattede afdelinger. FAQ-listen giver de ansatte svar på alle ordningens aspekter, 

som de måtte have spørgsmål til, såsom hvem der er omfattet af ordningen, arbejdstid, 

kompetencetimer mm. Kompetencekataloget giver de ansatte et overblik over, hvilke ting de 

f.eks. kan bruge deres kompetencetimer på, og skal således fungerer som inspiration. Sidst men 

ikke mindst fik de ansatte tilsendt et oplæg om effektivisering af møder, hvori de opfordres til, 

at overveje mødernes formål, antallet af deltagere, mødernes varighed samt indhold. 

5.2 Analysestrategi 

Indtil videre har afhandlingens opbygning bl.a. baseret sig på, at få sat rammen for 

analysearbejdet. Vores tilgang til analysen afspejler en bestemt forståelsesramme, som bl.a.  er 

præget af vores socialkonstruktivistiske positionering. For socialkonstruktivismen gælder, som 

tidligere nævnt, at mening og forståelser er konstruerede gennem social interaktion, og det er 

derfor ikke vores ærinde at vurdere, hvorvidt de fortalte historier er sande eller falske. Analysen 

bærer således præg af, at der ikke kan konkluderes noget endeligt, men der vil i stedet komme 

bud på mulige fortolkninger af interviewpersonernes fortællinger. Selve analysen vil være 

opdelt i to. I den første del af analysen fokuserer vi på de større, overordnede fortællinger, der 

kommer til udtryk af interviewpersonernes oplevelse af, at arbejde under en 4 dages arbejdsuge. 

I anden del af analysen fokuserer vi på de underliggende fortællinger om medarbejdernes behov 

for ledelse og ledelsen af dem. Selvledelsesteorien vil således først inddrages i analysedel 2. 

Omvendt vil de narrative analysegreb anvendes gennem den samlede analyse. I afsnit 3.2.4 

præsenterede vi de tre analytiske greb, som vi vil anvende i analysen af de interviewedes 

fortællinger. Vores strategi for analysen tager derfor afsæt i disse, hvor vi vil analysere vores 

empiri ud fra, for det første det tematisk analysegreb. Fokus er her på, hvad der bliver inddraget 

som betydningsskabende for indholdet i de interviewedes fortællinger. Vi har udvalgt 

interessante tematikker på baggrund af vores forhåndsviden om selvledelse og ledelse af 

selvledelse samt teoretisk inspiration fra Kristensens & Pedersens bog fra 2013 om Strategisk 

Selvledelse. Yderligere har vi gennem nærlæsning af de transskriberede interviews samt 

kodningsproces (jf. afsnit 5.1.1.6 kodning af data) fået øje på interessante fortællinger i forhold 

til Odsherred kommunes 4 dages arbejdsuge, som der går på tværs af interviewene og derfor 

udspringer fra empirien. Disse vil også indgå i vores analyse. For det andet vil vi benytte det 

strukturelle analysegreb til at opsamle analyseafsnittene i aktantmodeller. Dette for at skabe 

overblik over hvordan karakterer og begivenheder spiller en væsentlig rolle i fortællingen om 
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de udvalgte temaer. For det tredje vil vi undervejs i analysen se på de interviewedes 

meningstilskrivelse i relation til den organisatoriske kontekst af en 4 dages arbejdsuge. 

6. Analyse - del 1 

I denne første del af analysen vil fokus være på de større, overordnede fortællinger, som 

fremtræder, når vi spørger interviewpersonerne ind til deres oplevelse af at arbejde under en 4 

dages arbejdsuge. Analysen er inddelt i fire overordnede fortællinger, som vi har kunne udlede 

af de interviewedes fragmenterede, flerstemmige fortællinger. De fire fortællinger handler om 

1) Odsherreds Kommune som foregangsmand, 2) længere arbejdsdage skaber mere 

fleksibilitet, 3) længere arbejdsdage skaber mere effektivitet og 4) differentieret arbejdstid. 

6.1 Odsherred Kommune som foregangsmand 

Odsherred Kommune er en af de første offentlige institutioner i Danmark, der forsøger sig med 

en 4 dages arbejdsuge, mens flere virksomheder på det private arbejdsmarked allerede har 

implementeret en 4 dages arbejdsuge. I de ni interviews spurgte vi medarbejderne og lederne 

ind til, hvordan de har oplevet kommunens tiltag. Flere af dem fortæller, hvordan de oplever 

det at være ansat i en kommune med 4 dages arbejdsuge som noget positivt. Vores empiri 

belyser dog også nogle udfordringer, som enkelte har oplevet, i forbindelse med overgangen 

til den nye arbejdstidsmodel. I de to næste afsnit, vil vi belyse deres fortællinger om både de 

positive aspekter og de fordomme, de har været mødt af. 

6.1.1 Stolthed blandt kommunens ansatte 

Det fremgår tydeligt på tværs af de ni interviews, at forsøget med den nye arbejdstidsmodel 

har medført en øget arbejdsglæde og en ny stolthed blandt både medarbejdere og ledere. Det 

kan bl.a. udledes af interviewpersonernes fortællinger om deres opfattelse af kommunen. 

Medarbejdere og ledere fortæller, hvordan deres opfattelse af Odsherred Kommune har ændret 

sig i mindre eller højere grad til det mere positive. Medarbejderen Elin fortæller f.eks.: 

 

“(...) jeg synes det der med, at man tør gå foran og sige “det her det prøver vi simpelthen af”. 

Det synes jeg sgu er. Det tager jeg hatten af for. Det synes jeg er ret fedt. Og det er nemlig 

lidt sjovt, fordi når man ellers får lavet de der arbejdspladsvurderinger, hvor der har været et 

spørgsmål, der har eksisteret i nogle år, om man er stolt af sin arbejdsplads og jeg har altid 

siddet og tænkt stolt? Det var da et spøjst spørgsmål. Hvad fanden. Er jeg stolt? Men det tror 
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jeg faktisk jeg er nu. Det har faktisk gjort en forskel, det der med at der er nogle der gider gå 

foran.” (Bilag 17, 249: 00:16:22-00:16:50). 

 

Elin giver udtryk for at have fået en ny stolthed for sin arbejdsplads efter, man har besluttet at 

‘gå foran’ ved at implementere en 4 dages arbejdsuge i kommunen. Hun fortæller også senere 

i interviewet, når vi spørger, om hun kan lide at være en som har fri om fredagen, at hun synes 

det er fedt at fortælle andre, at hun arbejder i Odsherred Kommune, fordi de har fri om fredagen 

(Ibid., Side 261). Den samme opfattelse deles af medarbejderen Anna, som fortæller, at hun 

føler, at hun er ansat i en moderne kommune, der ikke lader sig afskrække af normen eller hvad 

de plejer at gøre, men derimod tør udfordre sådan noget som arbejdstid, hvilket hun ikke synes 

mange har turde gøre noget ved (Bilag 13, 162: 00:19:38). Anne fortæller ligeledes, hvordan 

det for hende og flere af hendes kolleger virker som det fastholdelsestiltag det også er (Ibid., 

161). Det er dog ikke kun medarbejderne, som deler denne opfattelse af kommunen efter 

implementeringen af den nye arbejdstidsmodel. Også lederne udtrykker en øget stolthed ved at 

være ansat i Odsherred Kommune. Lederen Cecilie fortæller: 

 

“(...) Odsherred Kommune har valgt at være foregangsmand på den her [4 dages 

arbejdsuge]. Det synes jeg da er enormt spændende, fordi jeg har da sådan lige både læst og 

hørt om den der private virksomhed, som jo lagde ud med 4 dages arbejdsuge. Og så tænker 

man, det er da flot af en kommune, og jeg synes da også det er sejt, at det er Odsherred 

Kommune, der vælger den model.” (Bilag 11, 119-120: 00:23:09). 

 

Cecilie fortæller endvidere, at hun oplever, at det nu er 4 dages arbejdsuge folk forbinder 

Odsherred Kommune med, og at hun tænker det er en god og en lidt modig fortælling (Ibid., 

120). Dette formodes at hænge sammen med, at Odsherred Kommune er den første offentlige 

organisation i landet til at forsøge sig med en 4 dages arbejdsuge, hvilket ellers er mest set i 

private virksomheder såsom IIH Nordic, som hun også refererer til i citatet. Både ledere og 

medarbejdere oplever, at kommunen er blevet kendt for deres nye arbejdstidsmodel (Bilag 9, 

Side 62; Bilag 12, 138; Bilag 10, 90; Bilag 14, 187). Lederen Anders fortæller oven i købet, at 

det er blevet et punkt på stort set alle kurser og møder, han deltager i med deltagere fra andre 

kommuner og private organisationer: 

 

“Og når vi er på kurser i det ene eller det andet, så er det ligesom om at (...) så er der et 

punkt, hvor vi lige skal høre fra Odsherred Kommune. Jeg er i sådan en netværksgruppe, 
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hvor MT højgaard og Novo Nordisk og alle mulige andre og også nogle kommuner er med, 

og der var simpelthen kommet et punkt på [dagsorden]. Vi skal lige høre om det der [4 dages 

arbejdsuge] fra Odsherred Kommune.” (Bilag 9, 62: 00:15:22-00:15:41). 

 

Dette citat viser, at der er en stor interesse for det forholdsvis nye tiltag blandt aktører i 

kommunens omverden, hvilket lader til at være medvirkende til den øgede stolthed blandt 

ledere og medarbejdere. Anders fortæller ligeledes, at han tror der er flere, der vil søge til 

kommunen netop grundet den 4 dages arbejdsuge (Ibid., 61), hvilket understøttes af lederen 

Birthe, som oplever, at de i hendes afdeling får flere ansøgninger til deres stillinger (Bilag, 10, 

89). Ledelsens ide, om at indførelsen af en 4 dages arbejdsuge skulle øge rekruttering til 

kommunen kan således siges, at holde stik. På trods af at initiativet om at indføre en 4 dages 

arbejdsuge har medført en ny stolthed hos både medarbejdere og ledere, er der dog også 

enkelte, som udtrykker at det har medført nogle udfordringer i form af fordomme ude fra og 

forventninger internt fra kolleger, der ikke er omfattet forsøget. 

6.1.2 Fordomme 

Medarbejderne Anna og Dorthe fortæller, at de har følt sig mødt af nogle fordomme fra folk 

uden for organisationen. Dorthe uddyber: 

 

“Altså jeg kan godt høre, der nogle der siger “nej men nu har du jo fri om fredagen. Nu er du 

gået ned i tid”. Nej det er jeg jo sådan set ikke. Jeg har 35 timer, hvor jeg skal være på 

arbejde og så har jeg to timers kompetencetimer om ugen. Så reelt set har jeg stadigvæk 37 

timer, men de to sidste timer vælger jeg selv, hvornår jeg lægger. Så det er lidt de fordomme 

man hører udenfor (...)”” (Bilag 16, 238: 00:32:35). 

 

Denne fordom, om at være gået ned i tid, er det samme som Anna har følt sig mødt af. Hun 

fortæller, hvordan hun i starten af forsøget følte, at hun skulle forklare og forsvare sin 

arbejdstid, som mest af alt kan karakteriseres som komprimeret, overfor andre. Ligesom 

Dorthe, giver Anna udtryk for at opleve, at folk tror, hun er på deltid, fordi hun nu har fri om 

fredagen, hvilket hun pointerer der ikke er noget galt i, men at hun bare ikke ville opfattes som 

værende på deltid, når det ikke er det der er tilfældet (Bilag A, 178-179). Anna fortæller dog 

også, at hun indså det var noget ‘fis’ at skulle rende rundt og forklare sig for andre. En smule 

anderledes forholder det sig for lederen Cecilie, som omvendt forklarer, hvordan hun føler, hun 
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har måtte forsvare de to timer, som medarbejderne nu er gået ned i reel arbejdstid (Bilag 11, 

125). 

 

Det er ikke kun udenfor organisationen, nogle få medarbejderne har oplevet udfordringer. Også 

internt i kommunen påpeger medarbejderen Berit at have været udfordret i forhold til kolleger, 

som arbejder i andre centre/afdelinger, der ikke er med i forsøget om den 4 dages arbejdsuge: 

 

“Og så synes jeg det er svært at forsvare overfor resten af organisationen f.eks.  plejeområdet 

og daginstitutioner, altså hele skoleområdet, at vi ikke er der om fredagen. Det er ligesom om 

at det er os der står for skud og får skideballerne.” (Bilag 14, 199: 00:29:51) 

 

Berit fortæller i forlængelse, at hun tror det bunder i en tryghed om at kunne få fat på deres 

afdeling alle ugens fem hverdage, men ser dog ingen grund til, at de behøver at være der om 

fredagen (Ibid.). Anna udtrykker, at de i deres afdeling har været bange for at opleve den 

samme modstand fra afdelinger, der ikke er med i forsøget, men at det kun var i starten det var 

tilfældet (Bilag 13, 157). Flere af de interviewede pointerer, at det handler om en tilvænning 

og vaneændring for både de ansatte, der er omfattet af forsøget, men i særdeleshed også de 

ansatte, som ikke er en del af forsøget. 

6.1.3 Opsamling 

Interviewpersonernes fortællingerne vidner om, at kommunens valg om at indføre 4 dages 

arbejdsuge har medført en øget stolthed blandt både medarbejdere og ledere, på trods af de 

fordomme, de har mødt. Fortællingerne afspejler karakterer og begivenheder, som alle har 

forskellige funktioner i fortællingerne. Nedenfor har vi anvendt aktantmodellens begreber til 

at illustrerer og efterfølgende forklare deres rolle i fortællingerne. 
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Figur 5: aktantmodel om Odsherred Kommune som foregangsmand 

 

Den øgede stolthed blandt de interviewede ledere og medarbejdere fremgår som fortællingens 

objekt og bunder i, at kommunen har valgt at forsøge sig med en 4 dages arbejdsuge, som en 

af de første inden for det offentlige arbejdsmarked i Danmark, hvorfor de fungerer som givere 

i fortællingen. De ansatte fungerer både som fortællingens subjekt og modtager, da det er dem 

der opnår og modtager stolthed. Af fortællingen fremgår det også, at kommunen nu er blevet 

kendt for deres forsøg blandt aktører i dens omverden, hvilket medvirker til de ansattes øgede 

stolthed. Disse aktører virker derfor som en hjælper i fortællingen. De enkelte fordomme fra 

udefrakommende samt forventningerne fra nogle af kommunens øvrige ansatte, der ikke er 

omfattet af 4 dages arbejdsuge, om at de er tilgængelige alle ugens fem hverdage, kan udledes 

som værende modstandere til de ansattes stolthed, idet de oplever at skulle forklare og forsvare, 

hvorfor de arbejder som de gør. Man kan forestille sig, at fordommene beror på det eksisterende 

kendskab mange folk har til de private virksomheder, som før kommunen har indført en 4 dages 

arbejdsuge. Disse virksomheder opererer med en anderledes arbejdstidsmodel, hvor de i takt 

med nedgangen til fire arbejdsdage også er gået ned i timer, hvilket kan forklare, hvorfor de to 

medarbejdere møder en fordom om at de er på deltid. Virksomheder med en reduceret 

arbejdstidsmodel kommer således indirekte til at fremstå som en modstander. 

6.2 Længere arbejdsdage skaber mere fleksibilitet 

Længere arbejdsdage er ikke noget de fleste umiddelbart ville forbinde med fleksibilitet. Selv 

havde vi en forestilling om, at jo længere arbejdsdage kommunens ansatte fik, jo mindre 

fleksibel ville deres arbejdstid være. Spørgsmål meldte sig på banen, såsom hvad gør 

børnefamilier? Hvad gør dem, der går til fritidsaktiviteter om eftermiddagen? Og hvordan skal 

medarbejderne kunne ‘spare’ timer op på deres fleksordning? Det var samme forestilling, vi 

fornemmede hos interviewpersonerne, der i processen op til forsøgets start havde haft 

bekymringer om meget lange dage og mindre fleksibilitet i hverdagen. Men da vi løbende 

gennem interviewene spurgte ind til om de kunne lide at arbejde på denne måde, svarede de 

alle ja. Adskillige begrundede det direkte eller indirekte med at deres arbejdsuge faktisk var 

blevet mere fleksibel. En af årsagerne de nævnte til den øgede fleksibilitet er muligheden for 

at tilrettelægge egen arbejdstid. 
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6.2.1 Tilrettelæggelse af egen arbejdstid 

Det blev hurtigt tydeligt, at deres fortællinger alle indeholdte en bred enighed om, at de længere 

arbejdsdage faktisk gav dem en følelse af mere fleksibilitet. Medarbejderen Dorthe fortæller, 

hvorfor hun godt kan lide at arbejde under en 4 dages arbejdsuge: 

 

“Det er den her fleksibilitet. Man kan tilrettelægge lidt sine arbejdstider i forhold til ens 

privatliv, så man faktisk kan gøre noget mere med sin familie også.” (Bilag 16, 225: 

00:05:45). 

 

Da vi spørger ind til om det mon har noget at gøre med at fredagen nu er fri, svarer Dorthe: 

 

“Ja men altså også bare… øh. Førhen der skulle jeg jo nærmest tage fri – flexe ud, fordi at 

jeg skulle have et barn til lægen. Nu kan jeg jo faktisk så vidt muligt lægge mit barns lægetid 

om fredagen eller hvis jeg kan se, at jeg faktisk kun kan lægge mit barns lægetid klokken 14 

om mandagen, jamen så kan jeg gå det før, men så sidder jeg bare det længere en anden dag. 

Så den der fleksibilitet er godt. (Ibid.: 00:05:59) 

 

De forlængede arbejdsdage mandag til torsdag skaber altså ikke mindre fleksibilitet. 

Tværtimod. Ovenstående citat er et individuelt udtryk fra en medarbejder, men noget vi ser går 

igen på tværs af alle de interviewede i højere eller mindre grad. Baseret på citatet er der 

umiddelbart to ting, der skaber en øget fleksibilitet. For det første at have frihed til selv at 

tilrettelægge sin arbejdsdag og for det andet at have fri om fredagen. Fridagen om fredagen 

benyttes af både ledere og medarbejdere til specielt praktiske gøremål derhjemme og private 

aftaler som f.eks. at gå til frisøren, gå til tandlægen, mødes med venner, dyrke sport, gøre rent 

derhjemme osv. (Bilag 16, 236; Bilag 14, 199; Bilag 13, 176; Bilag 15, 219; Bilag 10, 106; 

Bilag 11, 129; Bilag 13, 148). På den måde forstyrres deres reelle arbejdstid ikke af 

bekymringer om, hvornår private aftaler skal lægges, men i stedet bliver det oplagt at lægge 

sådanne aftaler om fredagen. Det kan formodes at medarbejdere og ledere derfor ikke får en 

oplevelse af brud i deres arbejdsdage på samme måde, som det kunne være tilfældet tidligere. 

Medarbejderne og lederne virker selv utroligt glade for at kunne holde fri om fredagen, fordi 

de får en følelse af at have mere fritid. Medarbejderen Elin fortæller, hvor stor en forskel det 

gør at have fri om fredagen og hvordan hun oplever, at også hendes kolleger værdsætter den 

ekstra fridag: 
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“Det gør sgu en forskel at man har den ekstra dag. Det ret underligt men det gør det. At så 

lidt kan gøre så stor en forskel. Jeg hørte faktisk en sige, her da vi havde et fyraftensmøde i 

går med HK, at hun følte faktisk, at hun nærmest arbejdede halvt og havde halvt fri, så det 

nærmest var sådan en fifty-fifty ordning med de fire dages arbejde og tre dages fri.” (Bilag E, 

248: 00:13:54). 

Man kan formode at ordningen i denne henseende er til gavn for både de ansatte som 

arbejdstager og Odsherred kommunen som arbejdsgiver. Dette bakkes op af lederen Anders 

som fortæller om kommunens udbytte af 4 dages arbejdsuge: 

 

“Altså de får jo glade medarbejdere, i hvert fald fra min side, ud af det [forsøget]. Det er det 

de får ud af det. De får en motiveret medarbejder, der ville sige “Jeg vil være ked af at søge 

væk, for det [4 dages arbejdsuge] ville jeg nok ikke få andre steder”. (...) Så jeg tror, det som 

man som arbejdsgiver får meget ud af det [4 dages arbejdsuge] er loyale medarbejdere.” 

(Bilag 9, 61: 00:13:02-00:13:12). 

 

Fleksibiliteten handler altså ikke kun om, at de ansatte har fået en ekstra fridag. Som nævnt før 

baseres fleksibiliteten også på den frihed de har til at tilrettelægge deres arbejdstid, som de 

synes passer dem bedst. Lederne Anders og Birthe samt medarbejderen Berit fortæller, at de 

har observeret, at folk generelt møder tidligere på arbejde nu, hvilket de antager er fordi, de 

hellere vil tidligere hjem frem for at møde senere og gå senere hjem (Bilag 9, 77; Bilag 10, 88; 

Bilag 14, 201-202). Denne observation kan meget vel være et udtryk for de ansattes 

prioriteringer i tilrettelæggelsen af deres arbejdstid. Tidligere var de enten nødsaget til at tage 

fri og flekse ud, hvis de havde en lægetid, skulle hente børn eller andet som ikke kunne skubbes 

til eftermiddagen (jf. citat 2, 41). Medarbejderen Elin fortæller, at der før 4 dages arbejdsuge 

var en forventning om, at man var på arbejdspladsen inden for kommunens normale åbningstid 

(Bilag 17, 244). Arbejdstiden var på den måde bundet meget mere op på rådhusets åbningstider, 

som lå inden for et fast tidsrum fra kl. 8.00-15.30 og med en længere torsdag (Ibid., 263). Nu 

kan ansatte placere arbejdstiden i tidsrummet 7-19. Den 4 dages arbejdsuge gør dermed op med 

den faste ramme omkring åbningstiderne, og det er i højere grad blevet op til medarbejderne 

selv, at planlægge deres arbejdstid. Dog skal der selvfølgelig stadig være nogle medarbejdere 

til stede i afdelingerne, for at kunne betjene borgerne samt kommunens øvrige ansatte. Det 

kræver derfor også, som medarbejderen Elin selv nævner, at de i det enkelte team forpligter sig 
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overfor hinanden og det indbyrdes ansvar man har, for at få planlægningen af arbejdstid til at 

gå op i en højere enhed (Ibid., 263-264). Lederen Birthe understreger graden af fleksibilitet i 

kommunen, idet hun fortæller: 

 

“Jamen altså jeg tænker, at vi faktisk i Odsherred Kommune er så rummelig, og det mener 

jeg, at hvis der er noget personale eller nogle ledere, der i en periode siger “jeg vil godt 

arbejde tre dage, fordi der sker et eller andet”, så kan man også få lov til det og det kan mine 

medarbejdere også. Det skal bare hænge sammen i forhold til det store hele.” (Bilag 10, 88: 

00:18:49-00:19:09). 

 

Ligesom medarbejderen Elin, giver lederen Birthe udtryk for, at der er stor fleksibilitet i 

tilrettelæggelsen af arbejdstiden, men pointerer også at det skal kunne hænge sammen i forhold 

til kommunens service. Dog synes der at være en forestilling om at nogle medarbejdere, på 

trods af fleksibiliteten, stadig kan have svært ved at arbejde under en 4 dages arbejdsuge. Flere 

af interviewpersonerne giver udtryk for, at de tror det kan være svært for medarbejdere med 

små børn eller lang transporttid, at få de længere arbejdsdage til at passe ind i privatlivet. 

Lederen Cecilie fortæller: 

 

“Men jeg tror da, at hvis jeg havde små børn, jeg skulle hjem og hente, så ville det blive 

sværere for mig og så ville Odsherred, med dér hvor jeg bor nu, ikke være en mulighed. Det 

ville det simpelthen ikke.” (Bilag 11, 129: 00:42:12). 

 

Det er dog et andet indtryk vi får fra medarbejderne Anna og Dorthe, som faktisk har små børn. 

Begge fortæller, at de har lavet en aftale med deres pågældende ledere om, at de fortsat kan 

tage fra arbejdspladsen ved samme tid som førhen, og i stedet lægge de manglende timer i 

forlængelse af en af de øvrige arbejdsdage, om aftenen når de har lagt deres børn i seng eller 

om fredagen, hvis de kommer for langt bagud på deres timer (Bilag 13, 154; Bilag 16, 226 og 

233). De understreger dog begge, at det hjælper at have en partner, som også en gang imellem 

kan træde til, når de må blive længere på arbejdspladsen. De tænker derfor, at det måske godt 

kan være sværere for enlige forældre med små børn, hvilket også er noget lederne oplever. 

Lederen Anders fortæller f.eks., hvordan de længere arbejdsdage kan være en udfordring for 

enlige forældre, fordi dagpleje og vuggestuer lukker før man har fri (Bilag 9, 77). Anders 

understreger i den forbindelse vigtigheden af, at være en fleksibel leder med følgende 

eksempel: 
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“Jeg havde en medarbejder, der havde en eller anden fem/ni ordning med sine børn, så det 

var noget med over 14 dage, at kigge på hendes skema og så sige “okay, hvornår har du 

børn? hvornår kan du arbejde længe? og hvornår kan du møde tidligt?” og sådan noget. Det 

er virkelig meget indgribende i deres privatliv, men det bliver selvfølgelig gjort på den måde 

og så sige “hvad tænker du om det?” Og så handler det for som leder, om at være ekstremt 

fleksibel omkring det og det vil jeg også til hver en tid være. For jeg ved, at når du er 

fleksibel omkring det, så får du så meget til gengæld.” (Ibid., 58-59: 00:07:14-00:08:02). 

  

Den 4 dages arbejdsuge eliminerer dermed ikke muligheden for at kunne arbejde om fredagen, 

selvom det ikke er formålet med ordningen, hvorfor det også altid skal aftales med en leder. 

Det der netop gør kommunens ordning fleksibel er bl.a., at ansatte kan arbejde fra andre steder 

end arbejdspladsen, hvis det bliver nødvendigt. Foruden hjemmearbejde opstår en mulighed 

for fjernarbejde i offentlig transport. Lederen Anders fortæller f.eks., at det ikke er usædvanligt 

at kommunen rekrutterer medarbejdere fra København, som kan få lov til at bruge en del af 

deres arbejdstid i toget, når de pendler frem og tilbage fra arbejde (Ibid., 61-62). Denne 

mulighed må anses at være attraktiv for kommunens både nuværende og potentielle ansatte 

som pendler frem og tilbage, i og med transporttiden ikke behøver at gå ud over deres arbejdstid 

og blive en bekostning af deres fritid. Med mulighederne for at tilrettelægge noget af sin 

arbejdstid uden for arbejdspladsen og arbejdspladsens åbningstider følger en øget 

grænseløshed i de ansattes arbejde. Denne grænseløshed kan medvirke til at understøtte 

ordningens fleksibilitet, hvilket må siges at være tilfældet for specielt medarbejdere som Anna 

og Dorthe, der har små børn. De øvrige interviewede medarbejdere giver også alle udtryk for 

deres glæde ved ordningens fleksibilitet. En smule anderledes forholder det sig for lederne, 

som ingen øvre arbejdstid har. Lederen Anders fortæller, at hans timer har ligget fast på mellem 

45 og 55 timer, som nu er komprimeret til at ligge på fire dage (Ibid., 58). Også lederen Cecilie 

fortæller, hvordan hun oplever den komprimerede arbejdsuge som den største udfordring, da 

hun arbejder 40-45 timer om ugen, hvilket hun synes bliver presset at nå på de fire dage (Bilag 

11, 113). Cecilie fortæller, hvordan hun derfor får sit arbejde til at gå op i en højere enhed ved 

at arbejde hjemmefra om fredagen: 

 

“Min uge er inddelt sådan, at jeg arbejder 9-10 timer hver dag og så fredag har jeg en 

hjemmearbejdsdag. (...) Og det vil sige, så kan jeg komme i bund med nogle administrative 

ting. Jeg kan også sidde og arbejde med nogle udviklings skriv og sådan noget, jeg har brug 
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for at være lidt stille og koncentreret om. Så kan jeg også få ordnet det, fordi jeg når 

ingenting i løbet af en arbejdsdag. Administrative opgaver det er helt umuligt for mig.”  

(Ibid., 110-111: 00:04:15). 

   

Fordi Cecilie nu kan arbejde hjemmefra om fredagen, føler hun sig i bedre stand til at holde fri 

lørdag og søndag, eftersom hun førhen i den 5 dages arbejdsuge brugte weekenden til få lavet 

de administrative opgaver (Ibid., 117). Den 4 dages arbejdsuge har dermed haft en positiv 

indflydelse på hendes balance mellem arbejde og privatliv. Sådan forholder det sig også for de 

andre ledere, som dog vælger at holde fri om fredagen og arbejde længere de fire øvrige 

hverdage. Lederen Birthe fortæller, at hun nu møder kl. 7 og går hjem kl. 18 (Bilag 10, 81 og 

82), da hun hellere vil blive længere på arbejdet og få besvaret alle mails, inden hun går hjem, 

fordi hun ved, at hun ellers vil gøre det derhjemme (Ibid., 82). Birthe planlægger altså sin 

arbejdstid ud fra ønsket om at holde fri fredag. Det samme gør sig gældende for lederen Anders, 

som fortæller at han synes, det er guld værd at kunne bruge fredagen til f.eks. at tage en 

forlænget weekend i udlandet (Bilag 9, 58). Anders fremhæver også en vigtig pointe omkring, 

ledernes påvirkning af medarbejderne: 

 

“(...) vi skal være det gode eksempel for medarbejderne. Vi skal ikke arbejde om fredagen. Vi 

må ikke sende mails om fredagen, eller det må vi godt, men det ligger lidt i kortene, hvis vi 

skal sige til vores medarbejdere, at de ikke skal arbejde om fredagen, så skal vi sgu sjovt nok 

heller ikke.” (Ibid., 55: 00:01:03). 

 

I citatet illustrerer lederen Anders den dobbeltvirkning, som grænseløst arbejde kan have for 

kommunens medarbejdere. Hvis medarbejderne ser, at lederne arbejder om fredagen, kan det 

potentielt påvirke dem til, at føle de også bør arbejde på deres fridag. En sådan konsekvens kan 

være med til at modarbejde formålet med ordningen, og der vil derfor ikke længere være tale 

om en understøttelse af fleksibiliteten, men det stik modsatte. Dette scenarie lader dog ikke til 

at være tilfældet ifølge de interviewedes fortællinger, som generelt giver udtryk for at holde fri 

om fredage. Det er dog værd at være opmærksom på denne konsekvens i forsøgets fortsættelse, 

således at det ikke bliver tilfældet senere hen. 

 

De interviewedes fortællinger vidner om en fleksibilitet i måden de tilrettelægger deres 

arbejdstid. Denne fleksibilitet bør dog også ud fra forsøget formål afspejles i den service 

kommunen tilbyder både borgere og de interne funktioner, som ikke er omfattet af den 4 dages 
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arbejdsuge. I følgende afsnit vil vi analysere de fortællinger, der siger noget om, hvordan de 

ansatte oplever og tilskriver mening omkring den service de tilbyder borgere og kolleger. 

6.2.2 Fleksibel service 

Et af forsøgets formål handler om at forbedre kommunen borgerservice. Kommunen er derfor 

begyndt at anvende et tidsbestillingssystem, som blev indført samtidig med 4 dages arbejdsuge. 

Tidsbestillingssystemet skal bidrage til at skabe en bedre service for borgerne og understøtte 

medarbejdernes arbejdsplanlægning. Systemet kan derfor siges at skulle skabe fleksibilitet for 

borgerne, fordi de med det nye system ikke længere skal kontakte kommunen inden for et 

afgrænset tidsrum. I stedet kan borgere bestille tider via nettet i forhold til, hvornår det passer 

dem bedst at blive ringet op i tidsrummet 8-18 og i særlige tilfælde 7-19. Medarbejderne skal 

således være tilgængelige for at afholde samtaler i et udvidet tidsrum mandag til torsdag. Ud 

over at selve systemet understøtter en mere fleksibel borgerservice, understøtter det også 

fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af arbejdet hos medarbejdere med borgerkontakt. Det er 

nemlig op til medarbejderne, at tilrettelægge hvornår i deres arbejdstid, de afholder samtaler 

med borgerne. Det udvidede service tidsrum, skinner desuden igennem hos medarbejdere, som 

ikke har borgerkontakt, men som fungerer som en intern service for kommunens ansatte. Her 

fortæller medarbejderen Anna f.eks.: 

 

“Vi har ikke nogen åbningstid længere. Altså på telefonerne. Den ringer når vi er der. Og 

den der telefontid vi havde før fra klokken 10 til 14, den er vi også ude over. Vi slukker ikke 

vores telefoner klokken 14 og vi venter ikke med at åbne dem til klokken 10. Hvis vi er her 

klokken otte, så er vores telefoner også åbne, og er jeg her f.eks. til klokken otte i aften, så er 

min telefon også åben til klokken otte i aften.” (Bilag 13, 157-158: 00:11:27). 

 

Medarbejderne i denne afdeling har ingen borgerkontakt, men står til rådighed for de ansatte i 

kommunens øvrige afdelinger i hele deres arbejdstid. Ved at være tilgængelige i et længere 

tidsrum oplever de, ifølge medarbejderen Anna, at de bidrager til at skabe mere fleksibilitet for 

de ledere og medarbejdere, der ringer til deres afdeling (Ibid., 157). Andre afdelinger har måtte 

se sig nødsaget til at lave et vagtplanskema, for at sikre driften og tilgængeligheden af den 

pågældende afdelingen (Bilag 14, 185-186; Bilag 10, 87; Bilag 11, 116). Det er forskellige 

opgaver og forskellige målgrupper, som afdelingerne udfører og servicere, og dermed også 

forskellige afdelinger med forskellige behov. Hvad der fungerer godt i én afdeling fungerer 

måske ikke i en anden afdeling. Det samme gør sig gældende for kompetencetimerne, som er 
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lagt ud til hver enkelt afdeling, hvor det er op til den enkelte medarbejder og hans/hendes leder 

at afgøre, hvordan timerne bedst udnyttes. 

6.2.3 Kompetencetimer understøtter fleksibiliteten 

Kompetencetimerne er de to timer, som medarbejderne har foruden deres 35 timers reelle 

arbejdstid. Det vil også sige, at det kun er 35 timer som medarbejderne reelt skal stå til regnskab 

for, mens de to kompetencetimer ikke skal noteres nogen steder. Som det fremgår af FAQ-

listen, gælder det for kompetencetimerne, at “Medarbejderen bestemmer selv, hvor og hvornår 

timerne lægges.” (Bilag 2, 6), og kompetencetimerne er derfor fleksible i deres anvendelse. 

Samtlige medarbejdere giver udtryk for netop kompetencetimernes fleksibilitetet, fordi de kan 

lægge timerne når det passer dem. Dette fortæller medarbejderen Carsten således: 

 

“Og de der sidste to timer. Det er noget som. Det kører over… Det kan godt køre morgen 

eller aften, sent eller natten eller en lørdag, søndag eller et eller andet.” (Bilag 15, 206: 

00:05:21). 

 

Der er ingen grænser for hvornår kompetencetimerne kan lægges i løbet af en uge. Desuden 

kan kompetencetimerne også samles eller spares op, så man kan anvende flere timer mere 

sammenhængende (Bilag 2, 7). Lederne har ingen ret til at bestemme over medarbejdernes 

kompetencetimer på nær et vist udsnit svarende til to hele dage om året. Her kan 

kompetencetimerne netop samles til en slags temadag med fælles kompetenceudvikling i 

afdelingerne eller centrene(Ibid.). At lederne har mulighed for dette, giver dem en form for 

fleksibilitet i og med, at lederne på sin vis stadig kan lede ind kompetencetimerne. 

Kompetencetimerne fremstår dog overvejende som ledsagende til en fleksibilitet for 

medarbejderne, der, som tidligere nævnt, kan afholde dem hvorend og hvornår det passer ind i 

hos dem. Fleksibiliteten omkring kompetencetimerne ses også i fortællingerne omkring brugen 

af dem, hvor medarbejdere benytter dem på det, der umiddelbart giver mening for dem. 

Eksempler der udspringer af fortællingerne handler om, at se byrådsmøder, læse lovstof, 

forberede sig på møder, læse referater eller lovpraksis, læse bøger eller tidsskrifter og tage 

kurser (Bilag 13, 172; Bilag 14, 195; Bilag 15, 217; Bilag 16, 234; Bilag 17, 279). 

Kompetencetimerne er på denne måde fleksible i forhold til tilrettelæggelse af arbejdet, men 

også fleksible i forhold til at understøtte hver enkelt medarbejders arbejdsopgaver samt 

udviklingsbehov. Lederen Birthe fortæller om kompetencetimerne: 
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“Der er jo mulighed for at give medarbejderne frit valg til at vælge deres eget 

kompetenceudviklende kompetenceniveau.” (Bilag 10, 103: 00:57:04). 

 

Det er op til medarbejderne selv at bestemme, hvor og hvornår de vil lægge deres 

kompetencetimer, og også at finde ud af, hvad de skal bruge dem på. Sidstnævnte bør dog tage 

udgangspunkt i en dialog med den enkelte afdelingsleder, om hvordan timerne udnyttes bedst 

muligt (Bilag 2, 7). I og med forvaltningen af kompetencetimerne er lagt ud til hver enkelt 

medarbejder og at der er plads til en bred tolkning af deres anvendelsesmuligheder, skaber de 

en høj grad af fleksibilitet. Kompetencetimerne synes også at være behjælpelige med at 

understøtte medarbejdernes arbejde. Medarbejderen Dorthe mener endda, at de medvirker til 

en effektivisering af medarbejderens arbejde: 

 

“Jeg kan sætte mig ned med en dagsorden og egentlig være forberedt til et møde. Eller jeg 

kan sidde og læse en overenskomst igennem, og det kan faktisk effektivisere mit arbejde.” 

(Bilag 16, 234: 00:23:24). 

 

Effektiviseringen baserer Dothe på, at hun ved hjælp af kompetencetimerne kan være mere 

forberedt til møder eller læse materialer igennem, som indgår i hendes arbejde. Umiddelbart 

vil det være noget hun måske altid har gjort, men hendes forståelse af adskillelsen mellem 

kompetencetimer fra reel arbejdstid, gør det muligvis mere synligt for medarbejderen, at der er 

sat tid af til andet end reel arbejde. I hendes optik benyttes kompetencetimerne til at udvikle og 

forberede sig og på den måde effektivisere det reelle arbejde. Hun nævner også, at hun tror 

grunden til, man har øremærket to timer til kompetenceudvikling er for at effektivisere arbejdet 

(Ibid.). Kompetencetimernes fleksibilitet gør også, at hun kan lægge timerne om aftenen, når 

hun har puttet børnene og der er ro derhjemme (Ibid.). I denne henseende skaber 

kompetencetimerne og deres fleksible mulighed for anvendelse også en form for 

effektivisering. Dette ser vi nærmere på i afsnit 6.3 ‘Længere arbejdsdage skaber mere 

effektivitet’. 

6.2.4 Opsamling 

De interviewede lederes og medarbejderes fortællinger vidner om, at de længere arbejdsdage 

har givet dem mere fleksibilitet i deres arbejde. Ved hjælp af aktantmodellens begreber har vi 

identificeret fortællingernes subjekt, objekt, modtager og giver, samt de elementer, der fungerer 
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som hjælpere og modstandere i subjektets opnåelse af objektet. Figur 6 bliver uddybet 

nedenfor. 

 

 
Figur 6: aktantmodel om længere arbejdsdage skaber mere fleksibilitet 

 

I fortællingerne om fleksibilitet optræder kommunen som subjektet, der vil opnå fleksibilitet, 

som bliver fortællingens objekt, for de ansatte samt borgerne. De ansatte og borgerne bliver 

dermed dem, som modtager fleksibiliteten. I kommunens mål om at opnå mere fleksibilitet for 

borgerne og de ansatte har de indført et tidsbestillingssystem, øremærket to af medarbejdernes 

tidligere arbejdstimer til kompetenceudvikling, givet de ansatte fri om fredagen og samtidig 

større mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejdstid. Alle disse elementer hjælper 

kommunen til at opnå fleksibilitet for de ansatte. Tidsbestillingssystemet skaber fleksibilitet 

for kommunens borgere, som nu kan bestille tid til at blive ringet op i et udvidet tidsrum, og 

for de ansatte, der i højere grad selv kan planlægge deres arbejde og tid i forhold til at kontakte 

borgere. Kompetencetimerne hjælper også med at give medarbejderne fleksibilitet, da de selv 

kan bestemme, hvor og hvornår de afholder dem. De ansattes ekstra fridag om fredagen gør det 

mere fleksibelt for dem at tilrettelægge private aftaler uden for arbejdstiden, da de kan lægge 

aftalerne om fredagen, så de i mindre grad behøver påvirke deres arbejdstid. Konflikten i 

forhold til at opnå fleksibilitet kan dog opstå, når de ansatte har deadlines eller fælles 

arbejdsopgaver, som kræver en vis tilstedeværelse eller hvor de ikke i lige så høj grad er herre 

over arbejdets udførsel. Deadlines og fælles arbejdsopgaver virker således som modstander i 

fortællingen. Desuden kan grænseløsheden i arbejdet både give fleksibilitet, men modsat også 

få en funktion som modstander mod fleksibiliteten, hvis der implicit opstår en forventning om, 

at medarbejdere også arbejder om fredagen når der er travlhed. 
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6.3 Længere arbejdsdage skaber mere effektivitet 

Som tidligere nævnt har forsøget med den 4 dages arbejdsuge i Odsherred Kommune haft tre 

formål; at fremme trivsel og forbedre arbejdsmiljøet for kommunens ansatte, fremme 

fastholdelse og rekruttering samt øge servicen for kommunens borgere. Fortællingen omkring 

4 dages arbejdsuge baseres derfor på i høj grad, at være et ‘trivsels-tiltag’, som gerne skulle 

medføre øget arbejdsglæde, service samt fastholdelse og rekruttering. Vi tænkte umiddelbart 

at det var sympatisk og en anden vinkel på 4 dages arbejdsuge, som ledelsen har taget, da vi 

ofte kan have en forventning om, at 4 dages arbejdsuge også baseres på tanker omkring 

besparelser og effektivisering (jf. afsnit 2. Literature review). Gennem vores interviews og 

kodningen af disse, blev det dog tydeligt, at nogle ledere og medarbejdere selv lægger op til, 

at de 4 arbejdsdage har skabt mere effektivitet på trods af, det ikke var et af fokusområderne 

for forsøget. Dette både af nød, men også af andre årsager, som har udmøntet sig af den måde, 

4 dages arbejdsuge fungerer på i Odsherred kommune. 

6.3.1 Plads til fordybelse 

I forrige afsnit kom vi ind på, hvordan kompetencetimerne kan være med til at understøtte en 

effektivisering af det reelle arbejde og samtidig også være med til at understøtte fleksibiliteten 

i arbejdstilrettelæggelsen, fordi timerne kan lægges, hvor det passer den enkelte medarbejder 

bedst, som f.eks. om aftenen eller i weekenden, hvor der er fred og ro. Kompetencetimerne kan 

dermed også siges at understøtte medarbejdernes mulighed for fordybelse og koncentration 

omkring et emne, der interesserer dem og som understøtter deres arbejdsfunktion. 

Kompetenceudvikling har altid været en del af medarbejdernes arbejde i den forstand, at det 

har været forventet, at de bruger tid på at læse op på forskellige emner, der er relevante for 

deres arbejde og udviklingen af dem som fagpersoner. Forskellen er dog, at der nu er øremærket 

to arbejdstimer til kompetenceudvikling, som kan lægges når som helst - når de er på arbejde, 

derhjemme om aftenen eller i weekenden. Førhen ville medarbejderne skulle bruge tid på 

kompetenceudvikling, mens de var på arbejdspladsen, hvis det skulle være en del af deres reelle 

arbejdstid. Dog har vi kunne fornemme, at fordi der ikke har været så stor fokus på 

kompetenceudvikling før 4 dages arbejdsuge, så har flere medarbejdere haft en tendens til at 

skubbe det og bruge tid på det, når de var kommet hjem, hvorfor det derfor har foregået i deres 

fritid og ikke som en del af deres reelle arbejdstid. De to timer, der nu er øremærket til 

kompetenceudvikling, kan derfor siges at være en ændring af arbejdsgangen, fordi 

medarbejderne normalt ikke har kunnet bruge tid på det uden for arbejdspladsen og stadig 
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betegne det som en del af deres reelle arbejdstid. Umiddelbart udtrykker medarbejderne dog 

ikke, at de har en oplevelse af ændrede arbejdsgange og tilføjer, at der faktisk ikke har været 

de store ændringer efter den 4 dages arbejdsuge er indført. Men da vi spørger mere ind til om 

der er noget, de har oplevet er anderledes efter de er begyndt på en 4 dages arbejdsuge, svarer 

en stor del af medarbejderne alligevel, at de har fået tid til mere fordybelse og mere 

koncentreret arbejde. Medarbejderen Dorthe siger: 

 

“(...) nej jeg har ikke decideret ændret noget i mit arbejde… Men altså det er jo bare... Så er 

der måske tid til… fordi jeg netop har de lange dage, så kan jeg se når klokken er 15, så 

bliver min telefon mere og mere stille og så kan jeg så sidde og lave nogle ting. Så på den 

måde har jeg ændret lidt i at jeg så kan sidde og lave noget mere sidst på dagen.” (Bilag 16, 

224: 00:03:57). 

 

Vi havde oprindeligt en forestilling om, at længere arbejdsdage kunne påvirke medarbejdernes 

koncentration negativt f.eks. på grund af træthed, men det er ikke umiddelbart det billede der 

tegner sig. Lederne Birthe og Ditte samt medarbejderne Berit og Carsten nævner, at de kan 

mærke trætheden melde sig, men det er først om aftenen efter arbejde (Bilag 14, 199) eller når 

arbejdsugen er slut torsdag aften (Bilag 10, 82; Bilag 12, 148; Bilag 15, 207). Deres fortællinger 

tyder dermed ikke på, at det er i arbejdstiden, de oplever at være trætte og derfor heller ikke at 

det går ud over deres koncentration. Vores indtryk af de ansattes fortællinger er tværtimod, at 

de lange arbejdsdage skaber en tid i ydertimerne, hvor der er færre forstyrrelser og mere ro. 

Medarbejderen Dorthe udtrykker i ovenstående citat, at hun kan sidde og lave noget mere sidst 

på dagen, hvilket kan forstås som om, at hun på en eller anden måde er mere produktiv i forhold 

til at udføre sine individuelle arbejdsopgaver i ydertimerne. Lederen Ditte fra en anden afdeling 

understøtte denne fortælling: 

 

“Og det er også det jeg oplever nu, at de her ydertimer. Dem får man noget for hånden ved.” 

(Bilag 12, 134: 00:07:44). 

 

Roen i ydertimerne skaber altså plads til fordybelse og koncentration og øger dermed også 

medarbejdernes produktivitet i opgaveudførelsen. I det vi kan kalde ‘midter timerne’ forstyrres 

medarbejdere både af telefoner og af kolleger, hvilket betyder der ikke er samme mulighed for 

at koncentrere sig og fokusere på de mere krævende opgaver. Ydertimerne er derfor med til at 

understøtte en mere effektiv opgaveløsning i arbejdet. Medarbejderen Elin uddyber: 
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“Jamen jeg tror, jeg har fået den der fornemmelse af, at når jeg er i gang, så kan jeg lige så 

godt lige gøre det her færdigt. Og så sker der også et eller andet sidst på dagen, fordi så 

begynder der at blive tomt i huset og så bliver der faktisk helt stille og så er der faktisk noget 

andet ro. Så de der ydertimer, selvom det er blevet fleksibelt hvornår vi kan møde ind, så er 

der mere ro i ydertimerne.” (Bilag 17, 248: 00:13:08). 

 

Elin gør sig tanker om, at på trods af den individuelle fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge 

sin arbejdstid, så er der faktisk ro i ydertimerne. Man kunne måske nærmere forestille sig, at 

det netop er på grund af den fleksible tilrettelæggelse af arbejdstiden, at der skabes en ro i 

ydertimerne, fordi fix-tiden er blevet udvidet. Den udvidede fix-tid italesætter medarbejderen 

Carsten, som årsag til de færre folk på arbejdspladsen i de sene ydertimer og dermed den større 

ro (Bilag 15, Side 207). En anden pointe som medarbejderen Elin fortæller om i citatet er, 

hvordan hun egentlig ikke på samme måde som før har en stopklods i form af tiden. Hvis hun 

er godt i gang med en arbejdsopgave, så føler hun, at hun lige så godt kan gøre det færdigt. 

Ydertimerne kan altså også medvirke til, at der er mulighed for at få skabt et mere 

sammenhængende arbejdsflow, som i mindre grad ødelægges af forstyrrelser og derfor 

understøtter effektiviteten. 

6.3.2 Sammenhængende arbejdsflow 

4 dages arbejdsugen har medført at arbejdsdagene bliver længere. Fredagen er blevet skåret 

væk og timerne er blevet fordelt ud på de fire første dage. Når vi ser nærmere på tværs af både 

medarbejdernes og ledernes fortællinger, kan vi se, at fredagen for mange blev opfattet som en 

slags hyggedag. Det var den korte dag, hvor der ofte også blev spist morgenmad sammen med 

kolleger. Vores interviewpersoner fortæller alle om, at de til dels savner fredagen som 

hyggedag, men samtidig afspejler deres fortællinger også at de alle faktisk trives med at have 

4 dages arbejdsuge, også selvom fredagen er væk og de fire dage er blevet længere. At have en 

ekstra fridag vejer altså højere end at have en fredag, hvor der blev hygget. Samtidig opleves 

de længere arbejdsdage som mere effektive. Medarbejderen Berit uddyber: 

 

“Man er mere effektiv på en anden måde. Altså hvor fredagen det var stadigvæk det samme, 

jeg ved godt det stort set kun var to timer det reelt set drejer sig om, men fredagen var sådan 

lidt øh... La la... altså du... man fik ikke rigtig flyttet nogle bunker fra skrivebordet alligevel. 

Og det føler jeg, jeg får nu.” (BIlag 14, 187: 00:07:37-00:07:54). 
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Berit omtaler fredagen som ‘la la’ og som en dag, hvor man ikke fik udført det store arbejde. 

Det tyder altså på, at fredagen blev oplevet som en uproduktiv og ikke særlig arbejdsom dag. 

Fredagen kan på den måde synes at have været en ineffektiv dag, hvor medarbejdere knap 

kunne nå i gang med deres arbejde inden de igen havde fri. Berit har samtidig en følelse af at 

få mere for hånden nu, hvor hun er længere tid på arbejde per dag. Denne oplevelse kommer 

frem i både de interviewede medarbejderes og lederes fortællinger. På trods af at ugen nu kun 

indeholder fire arbejdsdage, så danner der sig et mønster i de ansattes fortællinger, hvor de 

lange dage faktisk understøtter mulighed for mere sammenhængende og effektivt arbejde. 

Medarbejderen Carsten fortæller, hvordan indførelsen af en 4 dages arbejdsuge har ændret hans 

arbejdsuge: 

 

“(...) den [fredagen] er jo ikke altid nødvendigvis så produktiv, fordi den ikke er så 

sammenhængende. Hvis jeg skal sidde sådan her, så bliver det hurtigt noget abrupt noget. Så. 

Arg det er sgu federe med nogle lange dage, hvor man kan arbejde mere sammenhængende.” 

(Bilag 15, 219: 00:36:36). 

 

De længere dage skaber plads til mere sammenhængende og koncentreret arbejde, som 

formodentligt ikke, i lige så høj grad, bliver afbrudt af bl.a. mere fastlåste mødetider. På den 

måde er der rum og tid til et mere fokuseret arbejdsflow, hvilket formentligt også bidrager til 

mere effektivitet. Carsten italesætter også fredagen som mindre produktiv, hvilket er i 

overensstemmelse med det forrige citat af medarbejderen Berit. Lederen Dittes fortælling, om 

hendes oplevelse af den nye arbejdsuge, illustrerer samme pointe: 

 

“Men jeg synes, vi får lavet mere altså på grund af den her koncentration, som jeg var inde 

på. Jeg synes der bliver lavet mere. Det er lidt nemmere at få sat større opgaver, fordi den 

her fredag blev tit sådan ”Nå men vi skal ikke”. (...) hvis der var et møde på et par timer eller 

på halvanden time, jamen så blev dagen ligesom sådan brudt op. Det kan en lang dag bedre 

tåle. Så jeg tror, altså det her med for at komme i gang med større opgaver, der vinder vi 

noget med en 4 dages arbejdsuge. “ (Bilag 12, 150: 00:42:51). 

 

Ditte oplever at møder hurtigt kunne opbryde en allerede kort dag, og at en lang dag bedre kan 

holde til det. Derfor kommer det også til udtryk i hendes fortælling, at en 4 dages arbejdsuge 

er til gavn for de større arbejdsopgaver, fordi der er plads til længere og mere sammenhængende 
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arbejdsflow. På samme måde som arbejdsdagenes længde giver en følelse af mere 

sammenhængende arbejde, så kan en 4 dages arbejdsuge også give en fornemmelse af mere 

sammenhængende fritid. 

6.3.3 Tre fridage sætter krav til effektiviteten 

De tre sammenhængende fridage opleves positivt af alle de interviewede medarbejdere og 

ledere, hvilket også er det aspekt størstedelen i spørgeskemaundersøgelsen skriver, de oplever 

som det bedste ved 4 dages arbejdsugen (Bilag 4, 25). Flere af de interviewede fortæller, at de 

føler det giver dem mere fritid at have tre sammenhængende fridage og at de får ladet op og 

får mere energi til den kommende uge. Medarbejderen Elin fortæller f.eks., hvordan de tre 

fridage påvirker arbejdet i de øvrige fire hverdage: 

 

“Altså folk har lidt andet speed på, fordi det er tre dage, de er væk. Det kan man godt mærke 

lidt.” (Bilag 17, 262: 00:44:04). 

 

Den ekstra fridag mener medarbejderen altså er med til at øge deres effektivitet i de fire 

arbejdsdage. Denne fortælling understøttes af lederen Ditte, som fortæller: 

 

“Jamen jeg oplever større koncentration og det tror jeg, at folk simpelthen har tænkt, at det 

bliver vi nødt til. Altså der er to timer mindre og hvis ikke det kunne mærkes, så ville jeg også 

sige, at så var der er noget galt. Så folk er generelt bare mere koncentreret.” (Bilag 12, 133: 

00:05:10-00:05:20). 

 

Ligesom medarbejderen Elin, mener Ditte, at den større koncentration og effektivitet skyldes 

den mindre tid, de nu har. Dog burde dette egentlig ikke være tilfældet, eftersom de to timer, 

der nu er øremærket til kompetenceudvikling, altid har eksisteret implicit i deres 37 timer. Det 

kan måske bare føles som om, de har færre timer til deres arbejdsopgaver, fordi der nu skelnes 

mellem kompetencetimer og arbejdstid. En anden forklaring kan være, man førhen ikke har 

brugt lige så mange timer eller slet ingen tid på kompetenceudvikling og alle 37 timer derfor 

har været brugt til at udføre sine arbejdsopgaver. Lederen Dittes begrundelse leder os i hvert 

fald til at spekulerer over, om det er det der faktisk er tilfældet. 

 

Et andet punkt vi kan kan høre, der bliver fremhævet i flere af interviewpersonernes 

fortællinger i forbindelse med deres oplevelse af et øget krav til effektivisering, er møder. Både 
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ledere og medarbejdere mener, at deres mødekultur godt kan blive bedre og mere effektiv i 

forhold til både mødernes indhold og deres længde. Lederen Birthe fortæller, hvordan de som 

ledere hurtigt kan ‘møde dem selv ihjel’ (Bilag 10, 103), hvilket medarbejderen Dorthes 

fortælling om møder understøtter: 

 

“Der kan jeg godt mærke, at hun får også mere travlt, så hun er faktisk ikke til stede på 

samme måde, fordi nu er hendes møder og hvad hun nu render til presset ned på fire dage. Så 

nogle gange tænker jeg ”jeg aner faktisk ikke om hun er her”. Og det er så fordi, hun så har 

rendt til møder en hel dag.” (Bilag 16, 229: 00:13:28). 

 

De lange og mange møder i kommunen er et aspekt, man er blevet mere opmærksom på i 

forbindelse med en 4 dages arbejdsuge. HR har i den forbindelse udsendt et oplæg til 

effektivisering af møder (se bilag 5), som skal hjælpe de ansatte med at optimere deres møder. 

Deres forslag omhandler overvejelser i forhold til formålet med mødet, formen på mødet, 

længden af mødet, hvem der skal deltage på mødet samt indholdet (dagsorden) på mødet. 

Medarbejderen Anna fortæller, hvordan de nu har ændret teammøderne i deres afdeling: 

 

“(...) vi har haft nogle meget lange lønteam møder en gang om måneden, der har taget fire til 

fem timer. Dem har vi skåret over, så de lægger hver 14 dag og så er de på færre timer, fordi 

vi ligesom har en lang dag, vi skal kunne præstere ud fra, så hvis vi starter fra 8 til 12 med at 

holde et møde, så er gassen hurtigt gået af ballonen til resten af dagen. (...) Og så har vi 

faktisk lagt dem om eftermiddagen, sådan så vi skulle være mest effektive om morgenen.” 

(Bilag 13, 155: 00:07:19-00:07:42). 

 

Anna fortæller indledende, at hun har læst bogen om IIH Nordic og hvordan de har formået at 

effektivisere deres møder, hvilket de har draget inspiration fra (Ibid.). Det er dog langt fra alle 

de interviewede, der oplever, at møderne er blevet effektiviseret, på trods af HRs udsendte 

oplæg. Faktisk er det kun 2 ud af de 9 interviewede, som fortæller at de har forsøgt at 

effektivisere deres møder, og de to personer udgør en medarbejder og en leder fra samme 

afdeling. Det er med andre ord kun 1 ud af de 8 afdelinger, som er repræsenteret i vores empiri, 

der lader til at have arbejdet med at effektivisere deres måde at holde møder på. 

 

Med baggrund i dette og den overvejende fælles oplevelse af en ineffektiv mødekultur kan man 

argumenterer for, at der er rig mulighed for en yderligere effektivisering eller omorganisering 
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af møder generelt, så de er med til at understøtte en mere effektiv arbejdsdag for medarbejdere 

og ledere. Specielt lederne giver udtryk for at bruge meget af deres tid på møder, hvor en 

effektivisering af disse kunne betyde mere tid til andre arbejdsopgaver. 

6.3.4 Opsamling 

På trods af at effektivitet ikke har været et af formålene med kommunens 4 dages arbejdsuge, 

bryder fortællinger om effektivitet alligevel frem. Nedenfor anvender vi aktantmodellens 

begreber til at forklare, hvilke roller fortællingens karakterer indtager. Dette er også illustreret 

i figur 7. 

 
Figur 7: aktantmodel om længere arbejdsdage skaber mere effektivitet 

 

I fortællingerne fremgår det, at de længere arbejdsdage giver mere effektivitet, som er 

fortællingens objekt, forstået på den måde, at de længere arbejdsdage bidrager til at de ansatte 

får mere ro til at arbejde i ydertimerne. Roen i ydertimerne hjælper med andre ord de ansatte, 

som subjekt, til bedre at kunne koncentrere sig og på den måde opnå effektivitet. De ansatte 

bliver dermed også fortællingens modtager. Desuden medvirker de længere arbejdsdage til et 

mere sammenhængende arbejdsflow, fordi medarbejderne har mere tid til at arbejde og fordybe 

sig i større og mere omfattende arbejdsopgaver, hvorfor arbejdsflowet fungerer som en hjælper 

for de ansattes opnåelse af effektivitet. Det fremgår yderligere i fortællingen om mere 

effektivitet, at der arbejdes mere effektivt på grund af de tre fridage, som således også kan 

betegnes som havende en hjælpende rolle. Kompetencetimerne synes også at virke som en 

hjælper til, at de ansatte kan effektivisere deres arbejde, idet timerne bruges til fordybelse og 

forberedelse af deres reelle arbejde. Dog kan kompetencetimerne omvendt virke ineffektive, 

hvis medarbejdere er i tvivl om, hvad timerne skal bruges på. Dette er imidlertid ikke er 

tilfældet for vores interviewpersoner, hvorfor de ikke er listet som en modstander, men tilfældet 
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for nogle andre medarbejdere i organisationen. Modstand mod effektiviteten opleves til 

gengæld af møderne, hvilke i de flestes tilfælde virker til at være lange og uproduktive. En 

anden potentiel modstander for de ansattes opnåelse af effektivitet, er træthed, som dog i de 

fleste interviewedes fortællinger ikke lader til at være tilfældet, mens to oplever, at de lange 

dage kan skabe en vis træthed, som kan formodes potentielt at påvirke deres effektivitet 

negativt. 

6.4 Differentieret arbejdstid 

Den 4 dages arbejdsuge omfatter rundt regnet 300 ansatte i kommunen, som arbejder mandag 

til torsdag. Når Odsherred kommune vælger at indføre et tiltag som dette, der kun praktiseres i 

del af organisationen, og som ikke praktiseres af ret mange andre organisationer, betyder det 

også at der vil være forskel på arbejdstiderne for bl.a. kommunens ansatte, for de forskellige 

afdelinger alt efter deres arbejdsområde samt for deres eksterne samarbejdspartnere. 

Gennemlæsningen og kodningen af interviewene gjorde det tydeligt for os, at der var 

fortællinger om den differentierede arbejdstid og at den havde en betydning for deres udførelse- 

og oplevelse af arbejdet samt deres oplevelse af frihed i arbejdet. 

6.4.1 Forskel på lederes og medarbejderes arbejdstid 

Medarbejdere og ledere har altid haft forskellige udgangspunkt for deres arbejdstider, i og med 

ledere aldrig har haft en øvre arbejdstid, mens medarbejdere er ansat med et vist timetal og 

desuden har mulighed for at flexe. Dette udgangspunkt fortsætter uændret i takt med 

implementeringen af en 4 dages arbejdsuge. Dog er forskellen som tidligere nævnt, at 

medarbejderne nu kun har 35 timers reelt arbejde og to timer til kompetenceudvikling. De 35 

timer skal medarbejderne sørge for at fordele mandag til torsdag inden for tidsrummet 7-19, 

mens lederne skal udføre en funktion og derfor stadig ikke har nogen højeste arbejdstid.  

Desuden har lederne heller ingen kompetencetimer at holde styr på (Bilag 9, 75). Det at lederne 

stadig ingen højeste arbejdstid har, men nu kan tillade sig at holde fri om fredagen, kan 

medvirke til en følelse af at deres arbejdstid komprimeres. De interviewede ledere og 

medarbejdere giver alle udtryk for, at de trives i en 4 dages arbejdsuge og at de ikke vil tilbage 

til en fem dages arbejdsuge (Bilag 9, 61; Bilag 10, 107; Bilag 11, 128; Bilag 12, 148; Bilag 13, 

160; Bilag 14, 199; Bilag 15, 209; Bilag 16, 225; Bilag 17, 243). Dog kan vi se, at der er en 

underliggende fortælling hos nogle af lederne om, at der har været meget fokus på 

medarbejderne i hele processen omkring 4 dages arbejdsuge. Lederen Anders uddyber: 
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“Men det jeg ikke har hørt nogen som helst tale omkring, det er ledelsessiden altså ledernes 

arbejdstid, når det er vi skal arbejde på fire dage, og det er ikke for at jeg skal sidde og 

græde krokodilletårer, men det har edder stærkme også haft en effekt. Under 5 dages 

arbejdsuge var det ikke usædvanligt, at du kunne se mig sidde heroppe på rådhuset og 

kukkelure klokken halv ti om aftenen stadigvæk. Det skal bare nu være på fire dage(...)”  

(Bilag 9, 55: 00:01:03). 

 

Anders giver indirekte udtryk for at opleve et manglende fokus på ledernes arbejdstid og at der 

ikke er blevet taget højde for, hvor meget de egentlig skal arbejde, når der kun er fire dage til 

det. I forvejen har lederne i kommunen haft lange dage, fordi de som sagt er uden øvre 

arbejdstid og udelukkende får løn baseret på, at de skal løse opgaverne i deres funktion. 

Lederen Cecilie understøtter denne fortælling, idet hun påpeger, at hun på sin vis kan være 

mere låst fast på sit arbejde, fordi der skal lægges så mange timer på fire dage: 

 

“Det er det der med, at når tingene bliver komprimeret på fire dage, så synes jeg det er lidt 

sværere lige at sige “jamen i dag kører jeg klokken 15”. Jeg er der som regel hele dagen, 

altså indtil det bliver mørkt, så kører jeg hjem igen.”  

(Bilag 11, 119: 00:21:13). 

 

Dagene bliver meget lange for en stor del af lederne, som i høj grad selv skal sætte grænser for 

deres arbejde. Lederne er dog vant til de lange arbejdsdage, som altid har været der, men som 

nu er blevet det længere (Bilag 10, 82). Det faktum at lederne skal arbejde det længere, kan 

være hårdt for dem, men samtidig synes der også at være en oplevelse af, at lederne har vænnet 

sig til de lange arbejdsdage. I nogle afdelinger kan den differentierede arbejdstid mellem 

medarbejder og leder mærkes. Medarbejderen Dorthe uddyber: 

 

“Jamen det kan være at en leder tænker ”nå jamen, når det er at de skal være her de her x 

antal timer, jamen så kan jeg jo godt lægge et møde fra klokken 15 til klokken 17.” Fordi de 

er jo fleksible mine [medarbejders] arbejds[tid].” 

(Bilag 16, 228: 00:11:20). 

 

Forståelsen af den nye fleksible arbejdstid, hvor timerne for medarbejderne bare skal placeres 

i tidsrummet 7-19 kan skabe konflikter, når der er forskellige forventninger til, hvornår 
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arbejdstiden kan eller skal lægges. I ovenstående citat er der en ordlyd af en indskrænkelse i 

medarbejderens frihed, hvis lederen pludselig går ind og lægger møder sent, fordi så kan 

medarbejderen ikke selv bestemme, hvornår vedkommende gerne vil gå. Eftersom det er lagt 

ud til hver enkelt afdeling, at finde ud af, hvordan de vil administrere den 4 dages arbejdsuge, 

og ud til den enkelte medarbejder, hvordan de tilrettelægger deres arbejdstid, kan det synes 

som en vigtig faktor at forventningsafstemme i hver enkelt afdeling for dermed undgå unødige 

konflikter og uoverensstemmelser. 

6.4.2 Forskellige arbejdstidsbehov i afdelingerne 

Hver enkelt afdeling arbejder inden for forskellige områder og har derfor også forskellige 

arbejdsopgaver, der skal tages hånd om. Det betyder også, at måden de arbejder på er forskellig 

fra afdeling til afdeling. Nogle afdelinger har set sig nødsaget til at indføre et vagtskema og 

medarbejderen Berit fortæller hvorfor: 

 

“Så vi er tilgængelige fra 8 til 18. Der skal bare være en fra driften og en fra digitalisering 

sådan så man kan... Ja så man kan hjælpe hinanden og det er primært i ydertimerne om 

eftermiddagen. (Bilag 14, 186: 00:06:02-00:06:11). 

 

Medarbejderen beskriver, hvordan et vagtskema i deres afdeling skal imødekomme mulige 

udfordringer, så de sikre, at der altid er nogen på arbejde. Afdelingen, som medarbejderen 

arbejder i, er en supportfunktion og det er derfor også vigtigt, at der er nogen til stede så de kan 

hjælpe. I en anden afdeling, som også har en supportfunktion, har de derimod ladet det være 

op til medarbejderne selv i teamet, hvordan de løser opgaverne og sikre at der er nogen tilstede. 

De har derfor ikke bestemte tidspunkter, hvor de skal være til stede og medarbejderen Anna 

fra afdelingen fortæller, at de er meget ansvarsfulde og derfor giver deres ordning dem en stor 

grad af fleksibilitet (Bilag 13, 158). Anna uddyber: 

 

“Vi har en aftale om, at hvis man går før klokken 15, så skriver man det i kalenderen sådan 

så der rent lavpraktisk ikke er nogen der booker en eller også bare så de andre [kollegaer] 

kan se, at hvis de også har tænkt sig at gå klokken 15, så okay så er jeg faktisk nummer fem 

der går lige her. Er det fint nok eller burde jeg rykke min dato?” 

(Ibid., 171: 00:39:09). 
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Medarbejderens fortællinger viser, at der i teamet er en høj grad af dialog og forventning til at 

kolleger kan tage en ansvarsfuld beslutning omkring, hvornår det er okay at tage fri og hvornår 

det ikke er. Arbejdstiderne aftales således internt medarbejderne imellem uden lederens 

indblanding og på den måde bevares fleksibiliteten i deres arbejdsplanlægning også (Ibid.). 

Anna synes således at sætte stor pris på friheden til, selv at kunne planlægge arbejdet og 

arbejdstiden. Andre afdelinger har medarbejdere indenfor forskellige fagområder. En leder kan 

derfor have ansvaret for en afdeling med medarbejdere, der både er med i en 4 dages arbejdsuge 

og medarbejdere der ikke er. I forhold til arbejdsopgaverne kan man forestille sig, at dette har 

en betydning for samarbejdet. Lederen Cecilie, som har ansvaret i sådan en afdeling uddyber: 

 

“Så det har den konsekvens, at dem der arbejder i marken ikke kan få fat i en rådgiver om 

fredagen.” (Bilag 11, 115: 00:13:07). 

 

Medarbejderne i ‘marken’, som Cecilie beskriver dem, er dem som er ude hos borgere, og de 

kan f.eks. ikke få fat på de kollegaer, som ikke er der om fredagen. Det betyder, at den 

differentierede arbejdstid også har konsekvenser for opgaveudførelsen i højere eller lavere 

grad. Ifølge Cecilie er disse medarbejderes behov for at kunne kontakte en rådgiver dog størst, 

når de starte et nyt borgerforløb op og i når dette afsluttes, men de kan også undervejs have 

brug for at koordinere nogle ting, hvilket bliver svært hvis behovet er der en fredag (Ibid.). 

 

Når nogle afdelinger i kommunen håndterer den 4 dages arbejdsuge på forskellig vis baseres 

det på lederens opfattelse af, hvordan det gøres bedst både i forhold til arbejdsopgaver, teamet 

af medarbejdere og hvilket samarbejde afdelingen har med interne og eksterne 

samarbejdspartnere samt leverandører. På samme måde som borgere har skulle vænne sig til 

kommunens nye åbningstider, har interne og eksterne arbejdspartnere samt leverandører også 

skullet vænne sig til, at nogle afdelinger ikke kan kontaktes om fredagen. Medarbejderen Berit 

fortæller: 

 

“Altså vi skulle lige fortælle, at vi ikke kan modtage varer længere om fredagen. Og vi kunne 

heller ikke modtage teknikker og vi kan heller ikke supportere brugerne om fredagen (...). Og  

institutionsledere havde en tendens til at kontakte os om fredagen, fordi den havde de måske 

afsat som kontordag.” (Bilag 14, 188: 00:10:04). 
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Fortællingen vidner om ændringer i arbejdsgangene, for måske især brugerne, i forhold til deres 

afdeling, interne samarbejdspartnere samt eksterne leverandører. For nogle medarbejdere har 

denne ændring og udmeldelse til deres samarbejdspartnere været sværere end for andre. 

Medarbejderen Dorthe fortæller om hendes samarbejde med kollegaer i kommunen: 

 

“Altså de er ikke særlig glade for, at jeg ikke er der om fredagen. Og det er jo også igen en 

vanesag. De har været vant til, at der altid har været en om fredagen til klokken 12(...). Nu er 

de jo nødt til at vente til om mandagen og det handler jo egentlig bare om, at de også 

begynder at planlægge lidt anderledes.” (Bilag 16, 226-267: 00:08:56). 

 

Dorthes fortælling bygger på en opfattelse omkring, at det selvfølgelig er svært med forskellige 

arbejdstider, men at det også handler om en ændring af vaner og rutiner for alle parter. En 

udbredt fortælling blandt de interviewede er samtidig, at overgangen har føltes nem og at de 

fleste af deres kontaktflader har taget det rigtigt pænt, selvom de har skulle vænne sig til det. 

6.4.3 Opsamling 

Ovenstående afsnit viser at differentiering i arbejdstider, i mere eller mindre grad, har 

betydning for de ansattes arbejde såvel som deres samarbejde med både kolleger og eksterne 

samarbejdspartnere. I figur 8 illustrerer vi de centrale karakterer i fortællingen om differentieret 

arbejdstid og hvilke funktioner de har i fortællingen. Figuren bliver derefter forklaret i forhold 

til aktantmodellens begreber. 

 

 

Figur 8: aktantmodel om differentieret arbejdstid 
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I fortællingen om en differentieret arbejdstid giver de ansatte udtryk for et ønske om, at opnå 

et godt samarbejde med deres kolleger og samarbejdspartnere. Det vil sige, at de ansatte 

indtager en funktion som subjekt, mens samarbejdet de gerne vil opnå er fortællingens objekt, 

og de ansatte selv, deres kolleger og samarbejdspartnere bliver modtagerne. Modtagerne er på 

en og samme tid også giverne i fortællingen, eftersom det er dem, der skal være fleksible og få 

samarbejdet til at fungere. Som det fremgår af fortællingen, får de ansatte hjælp i form af 

fleksibiliteten i deres arbejde og mulighed for at tilrettelægge deres egen arbejdstid. Dog 

kommer det indirekte til syne, at det kræver en forventningsafstemning mellem leder og 

medarbejder, som har forskellige arbejdstider og derfor også kan have forskellige forventninger 

til arbejdstiden. Den differentierede arbejdstid kan således skabe konflikter og indtager dermed 

en rolle som modstander for de ansattes mål om at opnå et optimalt samarbejde, da det kan 

kræver nye og andre arbejdsgange for både medarbejdere, interne- og eksterne kollegaer samt 

leverandører. 

6.5 Delkonklusion 

I ovenstående delanalyse undersøgte vi de interviewede medarbejderes og lederes oplevelse af 

selvledelse i en 4 dages arbejdsuge. På tværs af de interviewedes fortællinger fremgår det 

tydeligt, at kommunens valg om at forsøge sig med en 4 dages arbejdsuge har skabt en stolthed 

hos både medarbejdere og ledere. Dette synes i høj grad at skyldes det faktum, at Odsherred 

Kommune er den første offentlige institution i Danmark til at implementere en ny 

arbejdstidsmodel, der udfordrer den traditionelle 37/5 model. Det viser sig dog også, at enkelte 

medarbejdere samt en leder lidt har oplevet det som en udfordring, at være gået over til en 4 

dages arbejdsuge, idet de er blevet mødt af fordomme fra udefrakommende, omkring at være 

gået ned i tid og forventninger fra internt ansatte, som ikke er omfattet af den nye 

arbejdstidsmodel, omkring at være tilgængelige om fredagen. Sidstnævnte vidner om den 

differentierede arbejdstid der er mellem medarbejdere, som har 4 dages arbejdsuge, og 

medarbejdere, som ikke har 4 dages arbejdsuge, hvilket har været en stor tilvænning for specielt 

de sidstnævnte medarbejdere, som nu ikke har mulighed for at kontakte deres kolleger om 

fredagen. På trods af disse udfordringer, lader de ansatte dog stadig til at synes godt om at 

arbejde under en 4 dages arbejdsuge. Dette skyldes også den fleksibilitet, de får på grund af de 

længere arbejdsdage, hvor de kan tilrettelægge deres egen arbejdstid indenfor et bredt tidsrum 

fra kl. 7-19. Fleksibiliteten og den ekstra fridag beskattes højt af alle de interviewede, men det 

fremgår specielt at være en gode for dem med små børn og dem, som bor længere væk fra 
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kommunen. Den ekstra fridag synes at medvirke til at skabe større mentalt overskud hos både 

medarbejdere og ledere, som føler de nu har fået mere fritid, på trods af de længere arbejdsdage. 

Det fremgår også af medarbejdernes fortællinger, at kompetencetimernes fleksibilitet gør det 

muligt for medarbejdere selv at bestemme, hvor og hvornår de afvikler dem, hvilket taler ind i 

den work-life balance forsøget også synes at tilgodese. Mange giver udtryk for, at de lægger 

dem i weekenden eller senere hen på aftenen, hvor de føler de har god tid til at fordybe sig i 

noget, de finder relevant for deres arbejde. Foruden deres fleksibilitet synes 

kompetencetimerne også at være med til at øge medarbejdernes effektivitet, da flere også 

bruger dem på, at forberede sig til møder og generelt den kommende uges arbejdsopgaver. Når 

de interviewede fremhæver, at opleve en øget effektivitet er det fordi, man har en større ro i 

ydertimerne, hvor forstyrrelser sjældent forekommer. Omvendt fremhæves de mange og lange 

møder, som en udfordring for deres effektivitet, da mange endnu ikke har oplevet, at man har 

arbejdet på at effektivisere dem, på trods af HRs udsendte oplæg, til hvordan man kan 

effektivisere sine møder. En anden udfordring nogle medarbejdere synes at opleve, når det 

handler om fleksibilitet, er deadlines for visse arbejdsopgaver, som betyder at de nogle gange 

må møde ind på deres fridag, for at kunne nå at udføre opgaverne. Fortællingerne vidner 

ligeledes om fleksibilitet i den service, de yder borgere samt andre interne funktioner i 

kommunen, som nu har et udvidet tidsrum til at kontakte de afdelinger, som har 4 dages 

arbejdsuge. Medarbejderne får dermed mulighed for i højere grad end før, at kunne planlægge 

samtaler på tidspunkter, der passer ind i forhold til deres øvrige arbejdsopgaver, som de nu har 

flere sammenhængende timer til at udføre. De længere arbejdsdage opleves dermed 

overvejende positivt, fordi de ansatte ikke behøver at bryde deres arbejdsflow. På grund af de 

længere arbejdsdage og det udvidet tidsrum, hvor de skal stå til rådighed for at servicerer deres 

brugere, har man i nogle afdelinger valgt at indføre et vagtskema, for at sikre en vis 

tilstedeværelse i specielt de sene ydertimer. Dette kunne forestilles at minimere fleksibiliteten 

for medarbejderne og indskrænke deres frihed til selv at tilrettelægge deres arbejdstid, men det 

synes dog ikke at være den oplevelse, de har. Tværtimod synes de, på tværs af deres 

fortællinger, at fokusere på fleksibiliteten til at kunne arbejde færre timer en anden dag, hvor 

de ikke har den lange vagt. I andre afdelinger har man omvendt ikke valgt at indføre et 

vagtskema, men ladet det være op til den enkelte medarbejder, at vurdere hvorvidt det er 

ansvarligt at gå tidligere. Det er med andre ord forskelligt, hvilke behov man har lokalt i 

afdelinger og dermed også forskelligt, hvilke rammer man opsætter for at lykkes bedst med at 

arbejde i en 4 dages arbejdsuge. 
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7. Analyse - del 2 

I den første del af analysen fokuserede vi på de større, overordnede fortællinger, der kommer 

til udtryk af interviewpersonernes fortællinger om selvledelse i en 4 dages arbejdsuge. Baseret 

på disse vil vi, i delanalyse 2, se nærmere på 1) hvordan medarbejderne meningstilskriver deres 

måde at lede sig selv på og hvilken betydning det har for ledelsesbehovet hos den enkelte 

medarbejder, og 2) hvordan lederne opfatter medarbejdernes ledelsesbehov og hvordan de 

leder selvledende medarbejdere under en 4 dages arbejdsuge. Analysen af medarbejdernes og 

ledernes fortællinger om selvledelse og ledelse af selvledelse vil tage afsæt i Kristensens og 

Pedersen model (Pedersen, 2019: slide 8) over selvledelsestyper, som er baseret på oplevelsen 

af frihed og forpligtelse på opgaven. Modellen er skildret i figur 3, som også er blevet uddybet 

i teoriafsnittet. 

 
 

Figur 3 - Sammenkobling af oplevelsen af frihed og forpligtelse på opgaven (Pedersen, 2019: slide 8) 

7.1 Medarbejdernes behov for ledelse 

Medarbejdere i dag er i højere eller mindre grad selvledende og I gennem medarbejdernes 

fortællinger vil vi se nærmere på, hvordan de leder sig selv i forhold til hvilke opgaver de 

forpligter sig på samt hvordan medarbejderne oplever friheden i arbejdet. I dette afsnit vil vi 

derfor se nærmere på hvordan medarbejderne fortæller om dét at arbejde under en 4 dages 

arbejdsuge og hvilken betydning det har for deres ledelsesmæssige behov. 
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7.1.1 Frihed under ansvar 

I analysen om, 6.2 Længere arbejdsdage skaber mere fleksibilitet, fik vi fremanalyseret, at 

medarbejderne havde en oplevelse af, at en 4 dages arbejdsuge gav dem mere fleksibilitet i 

arbejdet. Denne fleksibilitet værdsættes højt af medarbejderne, som udtrykker et behov for, at 

ledere skal have forståelse for, at de arbejder under en fleksibel ordning, med store grader af 

frihed (Bilag 13, 166: 00:28:18; Bilag 14, 189: 00:12:06; Bilag 15, 210; Bilag 16, 228: 

00:12:25; Bilag 17, 251: 00:21:38). Medarbejderen Carsten beskriver det ledelsesmæssige 

behov i arbejdet således: 

 

“Meget frihed under ansvar i virkeligheden. Jamen så præsterer man bare mere. Altså jeg er 

meget selvkørende. Og det er vigtigt.” (Bilag 15, 210: 00:15:00). 

 

Carsten udtrykker et stort behov for frie rammer til at udføre sit arbejde og begrunder det med 

at præstere bedre. Samtidig fortæller han også at  “friheden er under ansvar” som kan forstås 

som, at friheden kun kommer med et vis ansvar. Med baggrund i Kristensen & Pedersen (2013), 

er relationen mellem frihed og forpligtelse en uomgåelig del af at være en selvledende 

medarbejder. At være selvledende baseres på at medarbejderen kan handle frit, alt efter om de 

er i stand til at leve op til deres forpligtelser, men hvis medarbejderen oplever stor grad af 

kontrol, indskrænkes selvledelsen (Ibid. :25). Medarbejderne anses altså for at være 

selvledende, men i mere eller mindre grad. Medarbejderen Anna udtrykker hendes behov for 

ledelse således: 

 

“[En god leder] stoler på sine medarbejdere både på at de løser opgaverne, at de er her de 

37 timer, der ikke har brug for den helt stor kontrol. (...) Men at man har tilliden til at vi 

løser vores ting og vi gør det så godt vi kan.” (Bilag 13, 162: 00:20:56). 

 

Anna udtrykker i citatet et stort behov for, at lederen stoler på hende og har tillid til, at hun gør 

det så godt hun kan. I forhold til selvledelse vil det sige, at lederen skal udvise tillid til at 

medarbejderen forpligter sig på visse dele af arbejdsopgaverne og samtidig er ansvarlig i 

forhold til udførelsen af disse. Til gengæld har medarbejderen en vis grad af frihed. Annas 

fortælling vidner om en medarbejder, der har et stort behov for at opleve frihed i arbejdet som 

autonomi og derfor gerne vil være selvbestemmende uden for meget kontrol. Ifølge Kristensen 

og Pedersen (2013) er der tale om grader af frihed i selvledelse, hvor graden af frihed er høj, 
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når medarbejdere selv kan planlægge deres arbejdsopgaver, mens medarbejdere vis 

arbejdsopgaver er afhængig af andre, har en lavere frihedsgrad (Ibid.). Det er derfor vigtigt at 

forstå, at alle de ansatte er selvledende i mere eller mindre grad. De interviewede medarbejdere 

har alle forskellige grader af frihed i arbejdet alt efter afdeling og arbejdsopgaver kombineret 

med, hvordan de oplever deres frihed. Medarbejderne Anna og Dorthe har begge børn og 

pointerer, at de har et stort behov for fleksibilitet og frihed til selv at planlægge deres arbejdsdag 

i forhold til familien. Deres behov bliver at deres ledere har forståelse for deres situation (Bilag 

13, 159: 00:13:41; Bilag 16, 228: 00:12:25). En 4 dages arbejdsuge har som sagt både medført 

længere arbejdsdage, men samtidig også en højere grad af fleksibilitet og derfor også højere 

grad af frihed for medarbejderne til at bestemme, hvordan de vil arbejde. Som vi beskrev i 

afsnit 6.2.2 Tilrettelæggelse af egen arbejdstid, har medarbejderne med børn oplevelsen af 

fleksibiliteten, når de i højere grad kan tilpasse arbejdslivet til deres familieliv, dog velvidende 

om at de har forpligtet sig på arbejdsopgaver i deres afdeling. I nedenstående skal vi se nærmere 

på de selvledende medarbejderes behov for ledelse under de arbejdsrammer, en 4 dages 

arbejdsuge giver. 

7.1.2 Arbejdsrammer og prioritering af arbejdsopgaver 

Arbejdsrammerne har stor betydning for medarbejderne og deres udførsel af arbejdet. I forhold 

til teorien er selvledelse en form for koordinering, hvor ansvaret for koordineringen af 

arbejdsopgaver, bliver lagt hos medarbejderen selv (Kristensen 2011). På tværs af alle 

medarbejdernes fortællinger fremgår det, at de ved, hvad deres arbejdsopgaver indebærer og 

forstår at koordinere og prioritere deres arbejdsopgaver. Medarbejderen Anna uddyber: 

 

“Jeg synes vores rolle er sådan set rimelig klar og vi er også selv meget med til at påvirke 

den i forhold til lønkonsulentopgaverne. Så kan der være nogle andre ting, man bliver rodet 

ind i en gang imellem og noget man kan sidde med, men det er nok meget normalt. Men ja, 

jeg synes at vores rolle er klar.” (Bilag 13, 168: 00:33:30). 

 

Anna giver udtryk for at være klar over, hvilken rolle hun har i sit arbejde og derfor også hvilke 

arbejdsopgaver hun skal løse. Hun fortæller i forlængelse heraf, at hun arbejder en del ud fra 

lovgivningen, lovbestemte deadlines, regler og ud fra hvad lederne ønsker, medarbejderne 

prioriterer i arbejdet (Ibid.: 00:33:56). Dette er til dels et entydigt billede, fordi alle 

medarbejdere og ledere i kommunen altid vil skulle arbejde efter og overholde lovgivning, 

regler og procedurer. Medarbejderne leder altså sig selv ud fra disse fastsatte arbejdsrammer, 
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der definerer hvad opgaverne består af og hvorfor medarbejderen skal gøre, som hun gør. 

Medarbejderen forekommer i mere eller mindre grad selvstyrende og selvbestemmende i disse 

arbejdsopgaver. Når Anna samtidig nævner, at hun er med til at kunne påvirke hendes rolle i 

forhold til konsulentopgaverne vidner det om, at hun har en frihed til selv at løse opgaverne 

efter faglige standarder som eksisterer på hendes arbejdsområde og derfor kan hun i højere grad 

også synes selvbestemmende og selvledende på nogle områder. Anna fortæller om andre 

arbejdsopgaver, som kræver en grad af fortolkning: 

 

“man ved at der også er en fleksibilitet i det og at vi må lave den her servicepakke. Det 

betyder rigtig meget for mig, at vi ikke skal trække en standard skabelon ned over alle vores 

ledere, fordi der er rigtig stor forskel på, om man er nyuddannet sygeplejerske og bliver leder 

af en hjemmeplejegruppe eller om man er administrativ uddannet og har været det i 20 år. At 

jeg må tilpasse min service, så jeg synes, at mine ledere kan præstere bedst muligt. Det er der 

nogle rammer for og alligevel er rammerne frie. På den måde at der jo ikke er noget, man 

trækker ned over dem”. (Bilag 13, 169: 00:36:43). 

 

Ovenstående udtalelse vidner om, at Anna har mulighed for selv at sætte rammerne inden for 

de overordnede rammer og derfor bliver det medarbejderen selv der definerer hvad opgaven 

består af i forhold til hver enkelt leder som medarbejderen servicerer. Medarbejderen 

bestemmer desuden selv, hvordan arbejdsopgaven udføres og ligeledes bliver det 

medarbejderens egen personlige forståelse af hvad den gode faglige løsning er, som danner 

rammen for, hvorfor Anna gør som hun gør. Anna er i højere grad forpligtet på sig selv som 

standard og fremstår derfor i højere grad selvledende. I denne kontekst med denne 

arbejdsopgave oplever medarbejderen en høj grad af autonomi, fordi medarbejderen kan og vil 

gerne træffe beslutninger uden leders indblanding og er således selvbestemmende. I hvor høj 

grad medarbejderen forpligter sig på opgaven og hvordan friheden i arbejdet opleves baseres 

altså ud fra arbejdet og arbejdsopgaverne. Medarbejderne kan have forskellige ledelsesbehov 

alt efter arbejdsopgaver. Medarbejderen Berit fortæller at, overordnet har hun behov for en 

leder der: 

 

“(...) egentlig giver mig frie rammer. Men stadig at jeg kender rammerne.”  

(Bilag 14, 189: 00:12:06). 
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Berit giver udtryk for at være med på kompromiset om, at være selvledende, men har til 

gengæld behov for, at det er indenfor nogle klare rammer. Når vi spørger yderligere ind til, 

hvad klare rammer er, fortæller Berit, at hun ikke arbejder inden for lovgivning, men at hun 

kender sin palette, som f.eks. er at føre regnskaber, bogføre og at hun koordinerer hvem der 

tager over når der er en kollega syg i driften samt at hun ved hvordan hun prioritere opgaverne 

i de sager der kommer ind til driften (Bilag 14, 191: 00:16:01). Fordi Berit lever op til sin 

forpligtelse har hun til gengæld fået tildelt den tillid til, at hvis andre kollegaer i afdelingen er 

i tvivl, så kan de komme til hende (Ibid.). Berit forekommer derfor i høj grad at være 

selvledende og selvbestemmende fordi der er aftalt nogle generelle rammer for hendes arbejde, 

som samtidig giver hende et frihedsrum, hvor hun forpligter sig på faglige vurderinger af 

opgaveløsningerne, så de skaber værdi i forhold til andre opgaver og for afdelingen. Pointen 

omkring at det er vigtigt med klare arbejdsrammer, støtter samtlige medarbejdere op om. 

Medarbejderen Carsten fortæller: 

 

“stillingsbetegnelser og indhold og ansættelsesvilkår. Det har vi [jeg og mine kollegaer] 

også snakket lidt om. Det er lidt uklart og der er vi [kollegaer] lidt uenige nogle gange om 

hvem der laver hvad og hvor meget i øvrigt. Så der er noget dér. Det er lidt irriterende. Det 

giver jo gnidninger” (Bilag 15, 215-216: 00:26:33). 

 

Carstens fortælling viser, at når han oplever arbejdsrammerne som uklare skaber det irritation 

og gnidninger. Hvilke gnidninger fremstår ikke helt klart af fortællingen, men i forhold til de 

uklare arbejdsrammer fortæller han om en problematik de har haft i enheden, hvor det var 

uklart, hvis der nu kommer kollegaer eller andre interessenter med en problemstilling. 

Spørgsmålet for Carsten var om medarbejdere skal være fysisk til stede mellem kl. 7-19 og i 

dette tilfælde hvem? Skal der laves vagtplan? Eller noget andet? (Bilag 15: 216). Gnidningerne 

som Carsten fortæller om kan muligvis være, at der ikke er nogen der går ind og tager ansvar 

for hvordan problematikken skal håndteres. I den forbindelse fremhæver Carsten at han godt 

kunne have tænkt sig, at der var mere ledelsesmæssig gennemslag fra lederen (Ibid.). Der 

fremstår derfor et ledelsesmæssigt behov for, at lederen hjælper med afklaring og tydelighed 

omkring afgrænsning af ansvarsområder i arbejdet. Ledelsesbehovet fremstår især når der 

f.eks.l kommer opgaver ind, som ikke er en del af de vante opgaver eller så snart medarbejdere 

skal vurdere, hvilke arbejdsopgaver der haster mest når medarbejderen i forvejen har en 

oplevelse af at være i tidspres i arbejdet. Medarbejderen Elin fortæller: 
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“nogle gange kan der godt være så meget tryk på specielt i perioder, hvis jeg har mange 

møder. Så kan jeg godt nogle gange gå hen og banke på døren og sige “nu kan jeg 

simpelthen ikke”. Så går jeg simpelthen til min leder og siger “nu ved jeg simpelthen ikke 

hvilken rækkefølge, jeg skal gøre det i. Nu kan jeg fandme ikke nå det. Hjælp.   

Hvad skal jeg sylte.”.” (Bilag 17, 254: 00:27:16). 

 

Elins fortællinger giver et fint billede af, hvordan hovedparten af de interviewede medarbejdere 

har det. Medarbejderne er alle fra forskellige afdelinger, men der forekommer et mønster i 

deres fortællinger om, at de alle forstår at prioritere deres arbejdsopgaver når de har tid og 

samtidig har klare rammer omkring deres arbejdsopgaver. De klare rammer nævner 

medarbejderne som f.eks. stillingsbetegnelser, jobbeskrivelser, ansættelsesvilkår, at man ved 

hvad det er man skal og hvad ens job indebærer f.eks.l i forhold til deadlines, processer og 

procedurer (Bilag 13, 169-170; Bilag 14, 191; Bilag 15, 215; Bilag 17, 255). Eksemplerne 

vidner om, at medarbejderne har nemmere ved at lede sig selv og træffe beslutninger i arbejdet 

når regler, rammer og procedurer bliver retningsgivende. Det vil sige når de i højere grad er 

selvstyrende. Modsat pointerer alle medarbejdere, at det er svært at prioritere arbejdsopgaver 

når der i perioder hele tiden kommer nye arbejdsopgaver, som de skal tage stilling til. 

Udfordringen for den selvstyrende medarbejder kan være at finde tid til at få gjort det hele. 

Medarbejderen Elins fortælling vidner således om, at når hun får meget om ørene har hun behov 

for ledelsesmæssig hjælp til at tage stilling til- og vurdere prioriteringerne. På trods af at 

medarbejdere har en oplevelse af, at være bevidst omkring prioriteringen af arbejdsopgaver 

kan udefrakommende og pludselige opgaver udfordrer den selvstyrende medarbejder. Så snart 

der kommer flere eller anderledes opgaver, hvor prioriteringerne i arbejdet ikke kan relateres 

til arbejdsrammerne som f.eks. regler eller love, får de behov for ledelsesmæssig hjælp. En 

forklaring kan være, at det er fordi disse love, regler og procedurer ikke definerer f.eks., hvad 

der haster mest eller hvorfor noget haster mere end andet. Derfor er det ikke dét, medarbejderen 

har forpligtet sig på i forhold til den oprindelige opgaveudførsel. Resultatet bliver at 

medarbejderen søger lederen for at få klarhed omkring de ændrede arbejdsrammer. De ændrede 

arbejdsrammer gør sig på sin vis også gældende når det kommer til kompetencetimerne, som 

er en ændret betingelse i deres arbejde. I nedenstående ser vi nærmere på kompetencetimernes 

brede forståelse. 
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7.1.3 Kompetencetimernes individuelle fortolkning 

En påtrængende udfordring som en 4 dages arbejdsuge har medført, og som er blevet italesat 

af samtlige interviewede, er problematikken omkring kompetencetimerne og deres fortolkning 

og dermed også anvendelse. Faktisk giver alle medarbejderne og lederne udtryk for, at der 

eksisterer en stor usikkerhed omkring anvendelsen af kompetencetimerne (Bilag 9, 73; Bilag 

10, 84 og 104-105; Bilag 11, 125; Bilag 12, 146-147; Bilag 13, 171 og 173; Bilag 14, 193; 

Bilag 15, 218; Bilag 16, 236). Arbejdsrammerne omkring kompetencetimerne er således uklare 

og medarbejderne udtrykker et stort ledelsesmæssigt behov for mere gennemsigtighed omkring 

disse. Medarbejderen Carsten fortæller: 

 

“Altså det her er jo en ny måde at arbejde på, men også bare at tænke sådan her, det er jo 

også noget nyt i sig selv.” (Bilag 15, 218: 00:33:58). 

 

Carsten udtrykker at kompetencetimerne, som er kommet med en 4 dages arbejdsuge, er en ny 

måde at arbejde på, men også at tænke på. Det essentielle er, at medarbejderen ikke har tidligere 

rutiner og vaner at trække på i forhold til de to kompetencetimer og at de muligvis derfor kan 

bliver sværere at arbejde med. Modsat oplever medarbejderne, som også nævnt i afsnit 6.3.1 

Plads til fordybelse, ikke ændringer i håndteringen af deres arbejdsopgaver inden for det reelle 

arbejde fordi det netop her må formodes at de har tidligere vaner og rutiner at trække på. Når 

kompetencetimerne og de reelle arbejdstimer adskilles på sådan en måde, som de gør nu, 

oplever medarbejderne derfor at de har svært ved at definere og begribe hvad kompetencetimer 

egentlig er. Carsten uddyber: 

 

Men vi har også snakket lidt om det her med om man kan gå og filosofere over altså hvor 

meget man egentlig... Altså hvornår er det man cutter sit arbejde af. Altså. Man kan sige hvis 

vi skal snakke om de her kompetencetimer og jeg sidder og læser en bog f.eks. derhjemme. 

Hvornår slutter de to timer så? er det når jeg lukker bogen? og så det jeg tænker bagefter det 

er jo en gratis tid. Altså alle mennesker og jeg selv også osv. vi tænker jo studie og arbejde 

rigtig meget men får ikke penge for det. Men skal jo heller ikke nødvendigvis have det. Så den 

der bratte overgang til nu osv. er den der overhovedet?” (Bilag 15, 218: 00:33:58). 

 

I denne fortælling problematiserer Carsten de utydelige og udefinerede grænser mellem 

kompetence, tanker, arbejde og fritid. Han sætter spørgsmålstegn ved om man overhovedet kan 



76 

sætte kompetencer i en kasse på den måde som Odsherred Kommune forsøger at gøre med 

kompetencetimerne, og om der overhovedet kan tælles timer. Carstens fortælling vidner om et 

behov for mere afklaring omkring grænserne mellem reel arbejde og kompetencetimer, men 

også et behov for at det afklares om der overhovedet kan sættes disse grænser. Den meget brede 

fortolkning af kompetencetimerne er noget medarbejderen Elin også fremhæver, når vi spørger 

ind til hvad hun mener kompetencetimer er. Hun fortæller, at det er et ‘betændt emne’, fordi 

der er rigtig mange forskellige opfattelser af hvad det er (Bilag 17, 257: 00:33:38). 

Medarbejderen Anna fortæller: 

 

“Og jeg kan godt forstå, at man har gjort det meget frit, for det er virkelig individuelt, hvor vi 

er, og hvad det så kan betyde at man kan bruge kompetencetiden til, men det gør det også 

bare svært. Nogle har brug for at tingene er meget konkrete, før man kan finde ud af det og 

andre kans sagtens styre og levere på noget der er så frit. Det er lidt svært, for det er nyt og 

anderledes.” (Bilag 13, 173-174: 00:46:03-00:46:49). 

 

Anna udtrykker sig forholdsvis positivt omkring, at kompetencetimerne er lagt frit ud til hver 

enkelt medarbejder fordi det er individuelt hvor man er. Men pointerer også at det netop er 

denne individuelle fortolkning, der tilsyneladende gør det svært for nogen at bruge timerne og 

nemmere for andre. Med udgangspunkt i Kristensen og Pedersens matrix (2011) er der forskel 

på medarbejdernes måde at lede sig selv i forhold oplevelsen af frihed. Fordi alle medarbejdere 

bliver pålagt at benytte to kompetencetimer om ugen, kan selvbestemmende medarbejdere 

opleve kompetenectimerne som en indskrænkelse af deres autonomi, men da 

kompetencetimernes fortolkning er meget bred vil selvbestemmende medarbejdere formentlig 

ikke opleve dem som problematiske, netop fordi medarbejdere har mulighed for at bruge dem 

som de gerne vil. Et andet eksempel kan også være at nogle medarbejdere er garvede i deres 

fag og derfor har oparbejdet specielle vaner og rutiner i forhold til opgaveløsningen som derfor 

kan have svært ved at arbejde anderledes. Medarbejderen som i høj grad er selvrealiserende og 

har en oplevelse af frihed knyttet til en meningsfuld udvikling gennem arbejdet vil 

formodentligt finde kompetencetimerne nyttige. Disse timer giver pludselig en eksplicit 

mulighed for at udvikle sig meningsfuldt igennem arbejdet. Medarbejderen Dorthe fortæller: 

 

“Jeg har brugt nogle kompetencetimer på at udvikle mig. Altså jeg har kunnet tage et HK 

kursus f.eks. og egentligt, nu siger jeg, få løn for det stadigvæk. Og egentlig føle at jeg kan 

følge med arbejdsmarkedet. Ligesom at jeg også godt kan sætte mig om aftenen og sidde og 
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se byrådsmøder og følge med i hvad der sker i hele Kommunen samtidig med at jeg lægger 

tøj sammen. Det har jeg gjort før men nu bliver det bare en del af min arbejdstid.” 

(Bilag 16, 234: 00:24:19). 

 

Dorthes brug af kompetencetimerne, argumenterer hun i forhold til udvikling og hvordan det 

er meningsfuldt for hende at blive endnu bedre til sit arbejde samt stadig at kunne følge med 

arbejdsmarkedet. Dorthe er derfor både selvrealiserende fordi hun begrunder ud fra udvikling 

i arbejdet samt selvledende fordi hun har frihed til selv at bestemme hvad kompetencetimerne 

er for hende. Kompetencetimerne giver hende derfor mulighed for at sætte en retning for 

hendes udvikling inden for en ramme hun selv kan sætte i forhold til egne personlige standarder 

for kvaliteten. Samtidig pointerer Dorthe også at hun før, i sin fritid, har set byrådsmøder fordi 

det interesserer hende hvad der sker i kommunen. Det kan derfor vidne om, at medarbejdere 

der i højere grad er selvrealiserende har nemmere ved at forholde sig til - og benytte 

kompetencetimerne der, allerede før opdelingen af timerne blev indført med 4 dages 

arbejdsuge, brugte tid af egen interesse på netop udvikling enten implicit i arbejdet eller i 

fritiden. Desuden lægger kompetencetimerne op til, at rammerne omkring dem kan fortolkes 

individuelt og da selvledende medarbejdere i højere grad er vant til selv at fortolke opgaver, 

sætte mål samt løbende vurdere om arbejdet lever op til afgrænsede standarder, kan det tænkes 

at eksistentiel selvledende medarbejdere har nemmere ved at sætte rammerne for 

kompetencetimernes benyttelse. Dette vidner om at der potentielt ligger et større ledelsesbehov 

hos medarbejdere, der i højere grad er selvstyrende og som derfor kan have brug for mere 

dialog og sparring med leder omkring kompetencetimernes rammer for anvendelse. 

7.1.4 Lederen som sparringspartner 

I ovenstående afsnit dannede der sig et billede af, at medarbejdere i mere eller mindre grad 

forpligter sig på forskellige arbejdsopgaver. Medarbejderne havde styr på deres prioriteringer 

og arbejdsopgaver når der var tid og rammerne for arbejdet desuden var klare, bl.a. i forhold 

til afgrænsning af ansvarsområder, regler, procedurer eller jobbeskrivelser. Når disse blev 

utydelige for medarbejderne havde de et øget behov for hjælp til at skabe rammerne. 

Medarbejderne forekommer derfor i høj grad at have behov for en leder, der er retningsgivende 

og rådgivende i sin rolle. Medarbejderen Berit fortæller: 
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“Altså nu har jeg jo mange selvstændige opgaver, hvor jeg ved jeg har opbakning til at de 

valg jeg træffer, dem bakker hun [lederen] op om, og det er jo egentlig det jeg har brug for. 

Og er jeg usikker, så er det sparring. Så er det sparring og rådgivning og bakke op.”  

(Bilag 14, 190: 00:13:47). 

 

Berits fortælling giver indsigt i, at hendes leder bakker hende op og på den måde også har givet 

hende en frihed i arbejdet. Samtidig oplever Berit at det faktisk er den slags tillid hun har brug 

for. Desuden fortæller hun også at hvis hun er usikker, så har hun behov for sparring og 

rådgivning fra sin leder. Et eksempel på dette udfolder Berit ved, at der også er ting i hendes 

arbejde hun kan have nogle bekymringer omkring i forhold til driften og hun har behov for at 

leder lytter og kan rådgive hende. Berit uddyber: “Det kan godt være at jeg bare har brug for 

at vende og sige tingene højt og så er problemet måske næsten løst inden vi går ud [af kontoret]. 

(Bilag 14, 189: 0012:26). For at Berit bedst muligt kan udføre sit arbejde, synes der at være 

brug for, at lederen står til rådighed som sparringspartner, hvis der skulle opstå tvivl. Hun 

fremstår derfor i mere eller mindre grad som selvbestemmende, da hun udtrykker et behov for 

en leder der sætter rammen for arbejdet, hvis hun er i tvivl. Det samme behov udtrykker 

medarbejderen Dorthe, som oplever at hendes leder ikke fuldt ud ved hvilke arbejdsopgaver 

hun sidder med, i sit arbejde (Bilag 16, 229), Dorthe uddyber: 

 

“En gang imellem så kunne jeg godt tænke mig hun [leder] kunne bakke mig lidt mere op 

fordi hun måske ved hvad jeg egentlig sidder og laver. Det er nok det jeg savner lidt, men 

ellers har jeg det sådan..Altså jeg arbejder nu sammen med alle mulige ledere, så det har 

ikke den helt store betydning andet end at jeg forventer, at hun er der, hvis jeg kommer ind og 

siger at nu sidder jeg med den her konkrete sag og jeg diskuterer lidt med den her leder. Der 

har jeg brug for at du bakker mig op” (Bilag 16, 229-230: 00:15:00). 

 

Dorthe fremstår i høj grad som selvbestemmende, fordi hun oplever høj grad af frihed inden 

for arbejdsrammerne. Dog har hun behov for en leder, der kan agerer som en sparringspartner 

for hende omkring faglige opgaver, og samtidig være den, der har en faglig gennemslagskraft 

til at tage dog en endelige beslutning i tilfælde, hvor hende og hendes kollegaer er uenige. 

Dorthe fortæller yderligere, at på grund af at hendes leder ikke helt er inde i hendes opgaver, 

så oplever hun en mangel på opbakning fra hendes leder. Det kan tyde på at det ikke kun er en 

ledelsesmæssig gennemslagskraft hun har brug for, men også en faglig indsigt og interesse fra 

leders side, så leder kan lede mere ind i hendes opgaver. Behovet for lederen som faglig 
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sparringspartner pointerer medarbejderen Carsten også og hvis dette mangler, så er der i stedet 

brug for et fagligt miljø (Bilag 15, 211: 00:15:58). Samtidig pointerer Carsten ligeledes at en 

leder skal evne, at kunne tage stilling når medarbejdere stiller spørgsmål, fordi ansvaret ligger 

overordnet hos lederen (Ibid.). Umiddelbart henviser medarbejderne Berit, Carsten og Dorthe 

til at de gerne vil kunne gå ind til deres leder når de har brug for sparring og mere præcist 

udtrykker medarbejderne et behov for tilstedeværelse. Medarbejderen Dorthe fortæller: 

 

“Der kan jeg godt mærke at hun [lederen] får også mere travlt, så hun er faktisk ikke til stede 

på samme måde fordi, nu kan man sige hendes møder og hvad hun nu render til, de er presset 

ned på fire dage. Så nogle gange tænker jeg ”jeg aner faktisk ikke om hun [lederen] er her”. 

Og det er så fordi hun så har rent til møder en hel dag. Og det gør også bare når hun render 

til møder fordi de er blevet presset sammen på fire dage, så er hun ikke til stede når hun så 

sidder inde foran computeren. Og det synes jeg er ærgerligt.”  

(Bilag 16, 229 : 00:13:28). 

 

Dorthe oplever at en 4 dages arbejdsuge har medført længere arbejdsdage, men også fjernet en 

arbejdsdag, hvorfor møder for alle ansatte skal koordineres og komprimeres inden for kun fire 

dage. Dorthe oplever ofte, at hun ikke ved hvor lederen er, hvilket kan betyde at hun har behov 

for mere vished om, hvornår lederen er fysisk til stede for hende. Samtidig udtrykker hun også 

et behov for, at lederen er nærværende når hun så er fysisk til stede. Det er for Dorthe ikke nok, 

at lederen sidder fysisk foran computeren, hvis hun ikke mentalt er til stede. Det fremstår som 

om Dorthe ikke kun har brug for hjælp til koordinering af- og feedback på arbejdsopgaver, men 

i stedet har behov for en leder, der giver hende fuld opmærksomhed og som er optaget og 

interesseret i netop dét hun laver. Samme udfordring omkring lederens tilstedeværelse fortæller 

medarbejderen Carsten også om som mener at: “En chef skal være mest til stede.” (Bilag 15, 

213: 00:21:16). Men i deres afdeling er lederen også blevet leder for nye områder, så lederen 

er blevet leder for dobbelt så mange medarbejdere. Det medfører at lederen har mindre tid til 

hver enkelt medarbejder (Ibid.). Carsten problematiserer således lederens ansvar for så mange 

medarbejdere, fordi det påvirker lederens tilstedeværelse. Han pointerer efterfølgende at han 

selv og lederen rent fysisk sidder meget tæt på hinanden, hvilket helt lavpraktisk gør at han 

nemt kan gå hen til leder, hvis der er noget (Bilag 15, 213: 00:22:33). Det kan derfor fremstå 

som om at Carsten har et behov for at lederen er fysisk let tilgængelig og tilstedeværende for 

ham i arbejdstiden. Carsten uddyber: 
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“Det er også vigtigt at man har en [leder] der bakker en op som man kommer til når noget er 

vigtigt personalemæssigt eller især strategisk også. Og at hjælpen er nyttig og det sker 

hurtigt. Så med andre ord når man banker på og spørger om noget så skal man også have 

det, men at man så derimod banker sjældent på. Så det er vigtigt at være der når det er. “  

(Bilag 15, 210-211: 00:15:00). 

 

Carsten udtrykker i ovenstående et stort behov for relevant og hurtig hjælp og det er derfor 

vigtigt for ham at leder er tilgængelig når han har behov for det. Desuden pointerer Carsten at 

han har behov for en leder der både understøtter personlig, faglig og strategisk ledelse (Bilag 

15: 213: 00:21:16). Når Carsten nævner at han skal kunne gå til lederen med noget strategisk, 

kan det formentlig tyde på, at han i dette tilfælde er selvrealiserende, fordi han motiveres af 

strategien og behøver en leder, som kan understøtter ham i at realisere sit personlige, faglige 

og strategiske potentiale. Samtidig udtrykker han i høj grad et behov for en leder, der står til 

rådighed når han har brug for det. Yderligere fremstår Carsten også selvledende, fordi han har 

forpligtet sig på at fortolke og prioritere sine arbejdsopgaver ud fra personlige og faglige 

standarder. Behovet for udvikling pointerer medarbejderen Anna ligeledes, i det hun ytrer at 

hun har behov for: 

 

“en leder der er med og der er på og som ved hvad der foregår og som har de rigtige 

kompetencer til at tage styringen, til at se hvor det er vi har brug for at gøre noget nyt. 

Hvornår der er behov for at lave nogle ændringer uden at tingene når at falde på gulvet før 

vi gør noget ved det.” (Bilag 13, 167: 00:31:46). 

 

Anna tilkendegiver et klart behov for en leder, der rent fagligt er opdateret og derfor kan følge 

med i, hvad der rører sig på deres arbejdsområde. Samtidig skal leder også kunne tænke og 

vurdere strategisk, hvad der er behov for løbende, så arbejdet hele tiden skaber værdi for 

afdelingen, medarbejderne og kommunen. Det fremgår af citatet ikke tydeligt hvordan Anna 

leder sig selv, men fordi hun har en opfattelse af, at man som leder skal skabe værdi inden for 

sit arbejdsområde i gennem løbende udvikling, forekommer det at hun leder sig selv i forhold 

til faget og derfor i høj grad er selvbestemmende. Dog har Anna også fokus på et strategisk 

sigte, hvor lederen har kompetence til at vise vejen, hvorfor der også fremstår elementer af, at 

hun er selvrealiserende. Uanset hvordan hun oplever friheden i arbejdet, har hun en klar 

forventning og behov for, at en leder motiveres af udvikling både inden for fagets rammer og 

det strategiske sigte. 
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Medarbejderne har i høj grad behov for sparring på den ene eller den anden måde i forhold til 

deres faglige, personlige eller strategiske fokus, og der fremstår et behov for, at lederen har 

kompetence til at kunne træffe beslutninger og vise retning for medarbejderne. Det essentielle 

i denne sammenhæng er, at når medarbejderne har et behov for råd, vejledning eller sparring 

forventer de at deres leder er tilgængelig, tilstedeværende og interesserede i medarbejdernes 

arbejde. 

7.1.5 Medarbejderen ønsker medinddragelse 

Ovenstående afsnit vidner om en tendens der går på tværs af medarbejdernes fortællinger, om 

et behov for, at en leder skal fungere som en sparringspartner, der er til stede når medarbejderne 

har behov for det. Samtidig skal en leder også kunne sætte retning for dem i deres arbejde, 

således at det giver mening for dem i deres opgaveudførelse. Yderligere giver medarbejderen 

Elin udtryk for, at hun på samme tid gerne vil lyttes til og inddrages i tanker og overvejelser 

omkring hendes arbejdsopgaver i samarbejde med lederen, og supplerer med at hun føler sig 

meget inddraget af hendes leder (Bilag 17, 251-253). Med baggrund i dette, synes Elin at være 

mere eller mindre selvrealiserende fordi hun samtidig forpligter sig på at udvikle sig, i forhold 

til hendes arbejde. Ligeledes forekommer det at medarbejderen Dorthe oplever frihed som 

potentiale og er derfor også i højere grad er selvrealiserende. Men modsat Elin oplever Dorthe 

ikke rigtigt at blive hørt og inddraget af lederen. Dorthe fortæller: 

 

“jeg har en leder der gerne vil høre hvad vi siger men hun har lidt taget en beslutning. Og 

der.. altså det der medinddragelse, det er rigtig fint, men det nytter ikke noget hvis du har 

truffet beslutningen som leder.”  (Bilag 16, 230: 00:15:42). 

 

Fortællingen vidner om, at lederen hører hvad Dorthe fortæller, men Dorthe oplever ikke at 

hendes leder reelt rigtig lytter, fordi lederen allerede har taget beslutningen. Dorthe ytre derfor 

højere grad af reel medinddragelse i arbejdet. Hun uddyber: 

 

“det kan godt være hun [leder] har en holdning tit og egentlig har taget en beslutning, men at 

hun måske engang imellem lytter til og siger ”nååh okay det er faktisk sådan du arbejder. 

Det kan jeg godt se. Så kan jeg godt se den beslutning jeg har her, den er jeg nødt til at rykke 

lidt for at det giver det bedste billede”.”. (Bilag 16, 230: 00:16:02). 
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Citatet giver udtryk for, at Dorthe har en oplevelse af, at lederen ikke ved hvordan hun arbejder 

og derfor opstår der en konflikt når lederen allerede har taget beslutninger, men som Dorthe 

ikke mener giver det bedste udfald. Lederen sætter således nogle rammer for hende, der gør at 

hun kan føle en indskrænkelse af hendes frihedsrum. Ligeledes sætter lederen også grænser for 

måden, hvorpå Dorthe kan forpligte sig i arbejdet, fordi selvom hun udtrykker et behov for 

muligvis at forpligte sig på visse- aller andre dele af arbejdsopgaver, så sætter lederen en 

begrænsende ramme for hende. Det vidner om at lederne i højere grad skal have kendskab og 

indsigt i, hvordan medarbejderne gerne vil ledes. Den samme problematik fortæller 

medarbejderen Anna om: 

 

“så skal man også som leder sige “Okay der er noget vi skal vende på hovedet og det kan 

godt være det kommer til at koste lidt” og det skal hun [leder] ikke være bange for at gå ud 

og sige til medarbejderne som kan være mindst lige så firkantede som chefer kan være. Især 

dem der har været her i rigtig mange år. Man skal ikke være bange for at gå ud og sige “Vi 

skal sgu give det en chance og hvordan gør vi det bedst muligt?” Inddrag. Hjælp mig til at 

jeg kan hjælpe jer bedst muligt med at gøre noget. Stå ved ansvaret men brug os. Lad være 

med at tro vi ikke kan eller forvente at vi gør noget selv. Afhængigt af hvad det er for en 

gruppe medarbejdere man har. Men der er virkelig stor forskel på vores ledere bare her i 

huset. Og det har det her [4 dages arbejdsuge] jo også afspejlet helt tydeligt.”  

(Bilag 13: 163: 00:21:37). 

 

Annas fortælling vidner om en medarbejder, der har behov for en leder, der går forrest, tænke 

anderledes og tager ansvar. En leder der kan se nye muligheder, der skaber værdi i arbejdet og 

som forstår sine medarbejdere. Sidstnævnte er baseret på, at Anna fortæller ‘lad være med at 

tro vi ikke kan eller forvente at vi gør noget selv’, hvilket formentlig siger noget om, at lederen 

ikke skal forvente noget generelt af medarbejderne - tværtimod skal lederen være i stand til at 

se, hvor forskellige medarbejderne leder sig selv. Derfor er det også vigtigt at lederne netop 

kender deres gruppe af medarbejdere. Anna fortæller også, at der er stor forskel på, hvordan 

ledere leder, og det fremstår som om at hun godt kunne tænke sig ledere, der tør gøre noget 

mere og noget anderledes, og som samtidig står ved det. Hun problematiserer indirekte, at der 

er stor forskel på ledernes ledelsesstil, men hvorfor præcist at det bliver til et problem, fremgår 

ikke tydeligt. Ifølge hende skal lederen inddrage medarbejderne i deres ledelse, for hendes 

opfattelse er, at så længe medarbejderne inddrages, så kan de hjælpe lederne med at de sammen 

kan lykkes. Umiddelbart kan det vær dette Anna henleder til i forhold til, at ledere burde lede 
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mere ens, forstået på den måde, at inddrage deres medarbejdere mere. Anna ytre nogle 

fordomme om, at der er mange ledere og medarbejdere, der kan være mere eller mindre 

firkantede, hvilket i hendes fortælling er lidt uklar hvad betyder. Dog kan det formodentligt 

være at nogle ansatte er mere lukkede om dem selv og deres opgaver og ikke afprøver nye veje, 

og derfor i højere grad forekommer selvstyrende og selvbestemmende. Modsat fremstår Anna 

i høj grad at være selvrealiserende og det kan derfor virke som om hun også har en forventning 

om, at andre ledere og medarbejdere burde lede sig selv sådan. Samtidig I processen omkring 

en 4 dages arbejdsuge, forekommer det som om, at hun leder sig selv i forhold til en retning, 

hvor argumentet bliver at medarbejdere og ledere sammen skal få en 4 dages arbejdsuge til at 

lykkes. 

 

Medarbejderne forekommer i høj grad at give udtryk for at de i mere eller mindre grad gerne 

vil medinddrages og have indflydelse i deres arbejde, men at ledere leder forskelligt og nogle 

ledere bliver derfor en begrænsning for medarbejdernes selvledelse. 

7.1.6 Opsamling 

Ovenstående afsnit har givet indsigt i, at alle medarbejdere er forskellige i forhold til, hvordan 

de leder sig selv og hvordan de oplever frihed i deres arbejde, hvilket påvirker deres 

ledelsesbehov forskelligt. I figur 9 opsamles karakterer og elementer, der får en vis rolle i 

fortællingen om medarbejdernes ledelsesbehov. Figuren uddybes nedenfor. 

 

 

Figur 9: aktantmodel om medarbejdernes behov for ledelse 

 

I fortællingen om medarbejdernes behov for ledelse identificerer vi, medarbejderne som 

subjektet, da det er dem, der gerne vil opnå frihed til at arbejde som de vil, hvorfor det kan 

anses som objektet. Medarbejdernes fortællinger vidner om et behov for frihed til at kunne 
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arbejde, som de individuelt oplever er bedst for dem selv og så det skaber værdi i deres arbejde. 

I denne proces er der nogle modstandere, som i mere eller mindre grad påvirker medarbejderne 

i at opnå objektet. Fortællingerne vidner f.eks. om, at uklare arbejdsrammer kan skabe tvivl 

hos medarbejderne alt efter, hvad de hver især anser som klare arbejdsrammer. Et eksempel er 

kompetencetimerne, som nogle medarbejdere har nemmere ved at anvende end andre, baseret 

på deres måde at lede sig selv på. Ligeledes kan lederen være en modstander, hvis han eller 

hun ikke forstår medarbejderens behov. Dette kommer f.eks. til udtryk, hvis medarbejdere der 

i højere grad oplever frihed som selvrealisering erfarer, at lederen ikke inddrager og lytter, og 

derfor oplever en indskrænkelse i deres frihedsrum. Ligeså kan selvbestemmende 

medarbejdere opleve mindre grad af autonomi, hvis lederen pålægger dem at skulle arbejde på 

en vis måde. Medarbejderne har derfor brug for ledere, der forstår deres måde at lede sig selv 

på. Lederne kan derfor også fungerer som medarbejdernes hjælpere ved f.eks. at have indsigt i 

deres arbejdsopgaver, og hvad medarbejderen forpligter sig på, som enten selvstyrende eller 

selvledende. Samtidig efterspørger medarbejderne også ledere, der formår at vise retning, være 

tilstedeværende og som kan rådgive, vejlede, bakke op og sparre med medarbejderne om 

faglige problemstillinger. Desuden synes der også at være behov for ledelsesmæssig 

vejledning, når medarbejderne oplever et tidspres. Tidspres kan derfor anses som en 

modstander i medarbejderens opnåelse af frihed til at arbejde, som de vil. Giveren identificerer 

vi som ledelsen, fordi den øverste ledelse sætter mange af rammerne for arbejdet under en 4 

dages arbejdsuge. Deres nærmeste leder fungerer også som en giver, da det er dem, der skal 

give medarbejderne friheden til at arbejde, som de vil. I processen vil det være medarbejderen 

selv, der bliver modtageren. Alle medarbejdere giver i deres fortællinger udtryk for at blive 

ledt, men de ønsker alle sammen at blive ledt på en måde, som de hver især synes giver værdi 

for dem. 

7.2 Ledelse af selvledende medarbejdere 

En stor del af ledelsen i dag er overdraget til medarbejderne selv, som skal forsøge at skabe 

værdi for organisationen. Den høje grad af selvledelse betyder imidlertid ikke at medarbejdere 

ikke har behov for at blive ledt. Tværtimod, så sætter de andre og højere krav til lederen, som 

skal formå at lede på en måde, så medarbejderne kan udøve og bruge deres frihed (Kristensen, 

2011). Det er således lederens ansvar at vejlede medarbejderne mod et fælles mål. I dette afsnit 

vil vi se nærmere på, hvordan lederne forstår medarbejdernes ledelsesbehov og hvordan de 

formår at lede selvledende medarbejdere. 
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7.2.1 Rammer og prioriteringer i arbejdet 

Det kan være svært for en leder, at finde ud af, hvordan man skal lede selvledende 

medarbejdere, da de ikke kan skæres over en kamp og ledes på samme måde. Selvledende 

medarbejdere er forskellige og har forskellige behov og forventninger til deres leder. Ledere 

kan ofte få et indtryk af, at selvledende medarbejdere helst vil være fri for ledelse, hvilket bl.a. 

kommer til udtryk i Lederen Cecilies fortælling: 

  

”Jamen det er det der er så sjovt med ledelse, fordi folk vil i bund og grund ikke ledes, men 

når der ikke er ledelse, så brokker de sig også.” (Bilag 11, 127: 00:38:29). 

  

Cecilie fortæller om den svære balancegang, der kan være i ledelsen af selvledende 

medarbejdere. Ifølge Kristensen (2011) forventer selvledende medarbejdere faktisk at blive 

ledt, men på en særlig måde, og først og fremmest på deres egen måde. Det er her 

medarbejdernes individualitet kommer ind i billedet, for det kan være meget forskellige 

forventninger, medarbejderne hver især har til deres leder og hvordan de skal lede dem. Når vi 

spørger lederen Anders, om han oplever situationer, hvor hans medarbejdere udtrykker 

usikkerhed omkring deres prioritering af arbejdsopgaver, svarer han: 

  

”Ja altså jeg har haft medarbejdere der ikke er særlig gode til det der. Der gerne vil sige 

”jeg vil vide præcis, hvad min opgave er. Jeg vil gerne have en opgaveliste. Jeg vil gerne 

have en stillingsbetegnelse, der siger det er det og det jeg skal gøre”. Og der må man godt 

nok sige, der går vi nogle gange i klinch. Det er ikke fordi vi bliver sure på hinanden eller 

sådan noget, men der er simpelthen bare usikkerhed fra begge sider, fordi så sidder 

medarbejderne her og siger ”jeg vil gerne have det” og jeg sidder herover og tænker ”hvad 

fanden er det hun eller han vil have? Jeg vil jo bare have du laver dit arbejde.” Og 

medarbejderen siger ”jamen hvad er mit arbejde?” Så går det nogle gange helt galt. Nogle 

gange når jeg har skiftet afdeling eller fået områder ind under mig og sådan nogle ting, så 

kommer det meget frem, fordi når jeg rekrutterer, og det er ikke noget jeg sådan bevidst 

tænker på, men det er helt automatisk, for de typer jeg ansætter er typisk sådan mere 

projektorienterede og værdibaserede. Men der er nogle, der er meget sådan dak dak dak 

derudad, og der skal jeg fandme arbejde lidt med det. Det skal jeg. Fordi de vil opfatte mig 

sådan glat og tænke ”hvad fanden er det han vil have?” (…) Og der skal jeg næsten have en 

gul lap på sedlen, hvor der står ’her skal du være konkret’, fordi omvendt hvis jeg begynder 
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at bruge den der meget konkrete overfor dem, der ikke er sådan, så vil de det være ekstremt 

ordrebaseret lige pludselig. ”Jeg vil gerne have, at du gør sådan og sådan og sådan.” Det 

gider de sgu da ikke.” (Bilag 9, 70-71: 00:32:27-00:33:53). 

  

Anders fortæller netop, hvordan han oplever forskellige behov og forventninger hos 

medarbejderne i forhold til, hvordan han skal lede og hvorvidt han skal sætte rammer for deres 

arbejde. Når nogle af hans medarbejdere udtrykker et ønske og en forventning om mere klare 

rammer, som kan afgrænse hvad arbejdsopgaven er, vidner det om, at deres forpligtelse for 

arbejdsopgaverne handler om, hvordan opgaven skal løses. Disse medarbejdere kan således 

siges at være selvstyrende, da de prioriterer i forhold opgavens rammer (Kristensen & 

Pedersen, 2013). Forventningen om klare rammer, vidner desuden om, at deres oplevelse af 

frihed i højere grad findes netop inden for rammer, hvorfor man kan argumentere for, at de 

udover at være selvstyrende også er selvbestemmende. Det væsentligste for en 

selvbestemmende medarbejder er, at der er aftalt nogle generelle rammer for arbejdet, som 

giver dem et større eller mindre frihedsrum, hvor de kan forpligte sig på, hvad de mener skaber 

værdi (Ibid.). Af citatet fremgår det også, hvordan andre af hans medarbejdere vil opleve de 

samme rammer, som meget ordrebaseret og en indskrænkelse af deres frihedsrum i forhold til 

selv at tage ansvar for hvad deres arbejdsopgaver er. Dette formoder vi er fordi, de i højere 

grad er selvledende, da de ikke kun forpligter sig på hvordan opgaven skal løses, men også 

hvad den overhovedet er (Ibid.). De kan, ligesom de andre medarbejdere, argumenteres at være 

selvbestemmende, i og med Anders udtrykker, at de ville opleve det ordrebaseret, hvis ikke de 

fik frihed til at prioritere og fortolke arbejdsopgaverne selv. Af citatet kan det tolkes, at lederen 

Anders identificere sig mere, med disse medarbejdere, hvilket kan være fordi, han også kan 

betegnes som selvledende. Lidt senere i interviewet, når vi spørger ham ind til rammer og 

prioriteringer, fortæller han: 

  

”Man kan sige, i og med vi lige har fået oprettet den nye stab, så sidder de [medarbejderne] 

lidt og kigger på mig med våde øjne og så kan man sige ”okay hvad er så forskellen? Hvad 

er det vi skal? Og det er jo mit arbejde nu ikke. Altså så sent som i dag havde jeg et møde 

med en ingeniør, hvor vi simpelthen går ind og siger ”hvad er det for nogle værdier, vi har? 

Hvad er det for en styring? Hvad er det for noget arbejde, vi egentlig skal gøre?” Det er 

ligesom for at bygge det ind i og så sige ”hvad er kerneopgaven, pejlemærket, 

retningslinjerne, kald det hvad du vil, for køb salg af ejendomsudvikling, som staben hedder. 

Hvorfor er vi til?”” (Bilag 9, 72: 00:35:31-00:35:51). 
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Ud fra dette citat kan det tolkes, at Anders forpligter sig på, hvad hans opgave er og hvorfor 

den skal løses. Foruden at være selvledende, kan Anders argumenteres også at være både 

selvrealiserende samt selvbestemmende – selvrealiserende fordi han fortolker sin 

arbejdsopgave i lyset af organisationens overordnede formål, som han mener er, at hjælpe 

borgerne og hinanden (Bilag 9, 66), og selvbestemmende fordi han kan forpligte sig på, hvad 

han mener skaber værdi for organisationen, men inden for nogle lovgivningsmæssige rammer 

(Ibid.). Forskellen i, hvordan lederen Anders og nogle af hans medarbejdere afgrænser deres 

arbejdsopgaver og til dels oplever frihed i arbejdet kan være en årsag til, at der opstår 

usikkerhed mellem parterne. I ovenstående citat refererer Anders til et møde med en af hans 

medarbejdere, hvor de sammen snakker om, hvad afdelingens overordnede opgave og mål er 

og hvorfor, som et eksempel på, hvordan han forsøger at inddrage medarbejderne og sætte 

retningen for dem og deres afdeling. 

  

Lederen Cecilie italesætter også vigtigheden i at medarbejderne bliver hørt og får lov til at give 

sin mening til udtryk omkring den nye 4 dages arbejdsuge (Bilag 11, 127). I samme forbindelse 

fortæller hun, at medarbejderne grundlæggende har brug for tydelig ledelse og nogle tydelige 

rammer, så de ved, hvad de skal og forstå, hvorfor de skal det, fordi som hun siger: “hvis vi 

ikke fortæller dem det, så gør de, hvad de tror, de skal gøre i den bedste mening.” (Ibid.: 

00:38:43). Tydelige rammer er også noget, lederen Birthe oplever, at hendes medarbejdere 

efterspørger: 

 

“Det er medarbejderne så dygtige til at sige “vi skal have arbejdsgangsbeskrivelser og vi 

skal have retningslinjer”. Så får de arbejdsgangsbeskrivelser og retningslinjer, men så er det 

ikke lige dem, de vil have, og når vi heller ikke er helt enige, så gør man, som man selv synes 

alligevel. Og det synes jeg er en af de største udfordringer, vi generelt har.”  

(Bilag 10, 94: 00:33:30-00:33:45). 

 

Birthe oplever, at på trods af hun lytter til sine medarbejdere og forsøger at efterkomme deres 

ønsker om nogle arbejdsgangsbeskrivelser og retningslinjer, så bruger de dem ikke, men gør i 

stedet, hvad de selv synes er bedst. Her bliver det meget tydeligt, at medarbejderne forventer 

at blive ledt individuelt, da man ikke nødvendigvis ser sig tilfreds med at følge nogle generelle 

arbejdsgangsbeskrivelser og retningslinjer. Birthe skal med andre ord ikke forvente, at 

medarbejderne vil følge de beskrivelser og retningslinjer, hun lægger for dagen, bare fordi de 
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har bedt om nogle. De beder nemlig ikke bare om generelle beskrivelser. Det Birthe ikke har 

haft for øje er det, der står skrevet mellem linjerne, nemlig at det skal være nogle 

arbejdsgangsbeskrivelser og retningslinjer, som medarbejderne godt kunne tænke sig, de så ud, 

men ikke selv kan udtrykke eller måske ved, hvordan skal se ud. Udfordringen for enhver leder 

vil her være, at lede medarbejderne i forhold til deres individuelle forventninger, men uden at 

slå om i forskelsbehandling. Birthe skal med andre ord være i stand til at lede forskelligt for at 

lede ens (Kristensen, 2011). Birthe synes ligeledes at have det svært med, at man på tværs af 

centre og afdelinger fortolker rammerne for den 4 dages arbejdsuge forskelligt: 

 

“Og så synes jeg heller ikke, vi har været dygtige nok til, hvad er regler? Altså hvad gælder 

for regler? Og der fik vores HR-afdeling sendt ud, og man læser det jo, som man vil læse det, 

at 4 dages arbejdsuge også betyder længere arbejdsdage og at det så… (...) “sørg nu for at 

holde pauser”. Og det betyder jo, at så kan man lige læne sig tilbage og kigge op i luften. 

Men det er jo så blevet opfattet som, at så skal man jo holde pauser. Jobcenteret de går tur 

hele tiden. Det det sidste nye. Så skal de ud og gå en tur. Og det har vi ikke været dygtige nok 

til at få italesat, så vi holder de her evalueringsmøder. Det bliver vi simpelthen nødt til at få 

snakket om, så vi prøver at gøre det ens (...)” (Bilag 10, 96-95: 00:39:57:00:40:39). 

 

Birthe ser altså de forskellige opfattelser og fortolkninger af, hvordan pauser skal forvaltes, 

som en udfordring for rammen af den 4 dages arbejdsuge. Når hun siger, de bliver nødt til at 

prøve at gøre det ens på tværs i kommunen, siger hun samtidig indirekte, at det ikke vil gå, hvis 

de gør det forskelligt. På trods af hun påpeger, man jo kan læse udmeldingen fra HR, som man 

vil, anser hun alligevel kun sin egen fortolkning som legal. I forlængelse af ovenstående citat 

fortæller hun, at de forskellige fortolkninger afhænger af medarbejdernes forskellige faglige 

baggrunde. F.eks. fremhæver hun en anden afdeling end hendes egen, hvor hun synes, det går 

ret godt og forklarer det med, at medarbejderne i den afdeling har en anden baggrund end 

HK’erne i bl.a. hendes egen afdeling (Ibid.). Birthes opfattelse af HK kan synes ikke at være 

særlig positiv, hvilket bl.a. kommer til udtryk i følgende fortælling: 

 

“Der hvor jeg bliver udfordret. Det er så vidt, og det lyder ikke så pænt når jeg siger det, men 

det er, hvis du ikke er dygtig nok, så bliver jeg virkelig udfordret, og hvis man har fået 

oplæring og det ene og det andet. Så jeg bliver udfordret, hvis man ikke tænker selv. Og 

derfor skal jeg heller ikke være i sådan en meget HK-kultur, fordi jeg vil forflyde.”  

(Ibid., 94: 00:33:05). 
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Det kommer indirekte til udtryk af Birthes fortælling, at hun opfatter HK-medarbejderne som 

nogle der ikke tænker selv. Hun illustrerer, hvad hun mener, når hun lidt senere i interviewet 

fortæller, hvordan de stiller spørgsmål til, hvornår de skal møde og hvornår de må gå hjem, 

hvortil hun svarer “jeg er sådan set ligeglad om du har 10 timer eller om du har 100 timer, 

hvis du når det arbejde, jeg har bedt dig om.” (Ibid., 97: 00:40:39). Birthe uddyber, hvad hun 

kalder en gammeldags tankegang, da hun efterfølgende fortæller om medarbejdernes reaktion 

på ledernes ide om at afskaffe flexskemaet: 

 

“Det kom ikke til at ske, fordi medarbejderne ville have flexskema. Og det er også en 

gammeldags tankegang det der med at tænke “jeg skal kunne dokumentere over for min 

leder, hvor travlt jeg har og hvor meget jeg har været her.” De to behøver jo ikke 

nødvendigvis at have noget med hinanden at gøre, men har de været der 10 minutter mere, så 

skal de også have 10 minutter før fri en anden dag.” (Ibid.: 00:41:51). 

 

Birthes fortællinger er nogle ret tydelige eksempel på de udfordringer, det kan medfører, når 

medarbejdere og ledere forpligter sig forskelligt i forhold til arbejdsopgaver og har forskellige 

oplevelser af frihed i arbejdet. HK’ere vil som oftest kunnes betegnes som værende 

selvstyrende og selvbestemmende, da de leder sig selv i forhold til, hvordan opgaver skal løses 

inden for rammerne, som enten lederen eller de organisatoriske systemer og processer sætter 

(Kristensen & Pedersen, 2013). Lederen vil omvendt ofte, ligesom de øvrige ledere, i højere 

grad kunne betegne sig selv som værende selvledende. Det skal understreges, at selvom 

medarbejdere og ledere ofte foretrækker at lede sig selv ud fra den ene eller anden oplevelse af 

frihed, vil de som regel veksle mellem de to frihedstyper (jf. 3.1.3 Opfattelse af frihed som 

autonomi eller potentiale), hvilket lederen bør have for øje. Birthes ovenstående fortælling 

hænger sandsynligvis sammen med noget strategisk selvledelse, hvor lederen giver frihed til 

de medarbejdere, som han eller hun stoler på skaber resultater (Kristensen & Pedersen, 2013). 

Dette er også tilfældet for lederen Anders, som fortæller: 

 

“Jeg er sådan en fleksibel leder. Jeg går meget på opgaven. Altså jeg har forventninger til. 

Altså jeg tager bare som udgangspunkt, at du arbejder de timer du skal. Jeg tjekker op på det 

en gang om året i forbindelse med vores MUS samtaler og så selvfølgelig, hvis jeg har en 

eller anden mistanke, så går jeg selvfølgelig ind i det. Men ellers er jeg sådan meget fleksibel 

og siger ”så længe du løser dine opgaver, så hænger jeg ikke på nakken af dig. Så er jeg 
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sådan set ligeglad om du arbejder her eller der. Altså så længe du performer”. Det er vel 

egentlig det det handler om ikke. Jeg har ikke medarbejdere for at de skal sidde på pinden og 

sidde ved siden af mig og være klar, hvis jeg kommer med eller anden kommando. Men jeg 

forventer at kunne få fat i folk og at de kan redegøre for, hvad de har lavet, hvis det endelig 

skulle være det.” (Bilag 9, 63: 00:17:01-00:17:27). 

 

Ligesom Birthe, giver Anders også mere frihed til de medarbejdere, som skaber resultater. Det 

fremgår af hans fortælling, at han giver dem frihed til at arbejde, hvorend de har lyst. Dog 

forventer han, at kunne få fat på dem og at de kan redegøre for, hvad de har lavet, hvis han ser 

det nødvendigt. Dette vidner om en høj grad af frihed blandt de medarbejdere, der skaber 

tilfredsstillende resultater, idet han hverken går og holder øje med, at de rent faktisk arbejder 

alle de timer de skal, og er ligeglad med, hvor de vælger at arbejde henne. Både Anders og 

Birthe giver i deres fortællinger udtryk for, at de forventer, deres medarbejdere tænker selv og 

er selvledende. Anders fortæller f.eks., at han forsøger at undgå, at fortælle medarbejderne, 

hvad de skal gøre og hvordan, men i stedet, fokusere på deres kerneopgave, for ellers vil de, 

ifølge ham selv, komme til ham, hver gang de er færdige med en opgave (Ibid., 69-70). Anders 

forsøger således at forpligte medarbejderne på at være selvledende og selv kunne vurdere hvad 

opgaven er og hvordan den skal løses. Han bruger en sammenligning fra hverdagen til at 

illustrere, hvad han ønsker at undgå samt hvordan han ønsker det skal være i hans afdeling: 

 

“Hvis du er derhjemme og du af kæresten eller konen bliver sendt i byen med en indkøbsliste, 

hvor der står alt muligt, så når du kommer hjem (...) med de ting og hun så siger “hvorfor 

fanden har du ikke købt mælk?” “Jamen det stod ikke på listen.” “Jamen du ved da, at vi 

altid har brug for mælk.” “Jo men så skulle du have skrevet det på listen.” “Så skulle du 

enten have skrevet mælk eller tænkt selv, hvad du synes vi mangler.” Det er det jeg gerne vil 

undgå. Jeg vil gerne have en indkøbsseddel og så sige “køb det du tænker, vi mangler”. Så 

åbner jeg selv køleskabet og det kan godt være, at det ikke lige bliver præcis det, som hun 

gerne ville have, jeg skulle købe, men jeg skal nok sørge for, at vi overlever på en eller anden 

måde.” (Ibid., 70: 00:31:14-00:31:39). 

 

I denne sammenligning skal han anses for at være medarbejderne, mens kæresten/konen skal 

anses for at være ham som leder. Anders ønsker, at medarbejderne tænker selv, og ikke kun 

handler ud fra, hvad han melder ud og arbejdsrammerne dikterer, men også i forhold til deres 

overordnede kerneopgave/mål. Sagt med andre ord, ønsker han en flok selvledende og 
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selvbestemmende medarbejdere. Denne form for, som han selv kalder det, værdibaserede 

ledelse, mener han også kan bidrage til mere fleksibilitet fra medarbejdernes side. 

Forventningen om, at medarbejderne tænker selv og skaber resultater er ikke den eneste 

forventning lederne Anders og Birthe deler. De har også begge en forventning om, at 

medarbejderne er nysgerrige og tør udfordre hinanden og lederne (Ibid., 64; Bilag 10, 94-95). 

Lederen Birthe fortæller eksplicit, at hun ikke oplever, dette er tilfældet i Odsherred Kommune: 

 

“(...) det gør man også i mange kommuner, men jeg synes ikke de i Odsherred Kommune er 

så gode til at udfordre. Altså der er jo ikke nogen, der tør gå over til kommunaldirektøren og 

sige “jeg mener sådan og sådan.” Hvorfor skulle de ikke kunne det? Altså vi har jo fået en 

whistleblower ordning. Hvad er det vi skal med sådan en, hvis man ikke kan tale sammen 

ledere og medarbejdere i dagligdagen?” (Bilag 10, 95: 00:35:16-00:35:45). 

 

Hun ser sig noget uforstående over, medarbejderne ikke udfordrer lederne i kommunen, da man 

oven i købet har fået en whistleblower ordning. Tillid, fortrolighed og åbenhed mellem 

medarbejdere og ledere er nogle af de aspekter, lederne Birthe og Anders fremhæver som 

vigtige i deres fortællinger. Begge forventer, deres medarbejdere kommer til dem, hvis de 

oplever at have nogle udfordringer, hvad end det måtte være. Anders fortæller det allervigtigste 

for ham er, at medarbejderne har det godt og er i balance, og forklarer at han vil sænke sit 

forventningsniveau, hvis de i en periode f.eks. oplever udfordringer i privatlivet, så længe de 

kommer til ham og fortæller det (Bilag 9, 64). Lederen Birthe fortæller, hvordan hun ser det 

som medarbejdernes forpligtigelse, at komme til hende og fortælle, hvis ikke de har styr på 

prioriteringerne af deres arbejdsopgaver, så de sammen kan snakke om, hvordan de får styr på 

det (Ibid., 99). Netop dette fortæller lederen Ditte, hendes medarbejdere gør, hvis de har svært 

ved at prioritere deres arbejdsopgaver (Bilag 12, 143). Dog fortæller hun også at hendes 

medarbejdere er super selvkørende og selvtilrettelæggende, hvorfor de som oftest blot 

henvender sig til hende, hvis de skal have bekræftet noget (Ibid., 133 og 139). Generelt vidner 

lederen Dorthes fortællinger om nogle meget selvkørende medarbejdere, som særligt på grund 

af deres faglige område skal agere indenfor lovgivningen, forholde sig til nogle bestemte 

systemer samt overholde en del lovbestemte deadlines for deres arbejdsopgaver. Som nævnt 

tidligere i afsnit 7.1.2, er disse medarbejder ofte i højere grad selvstyrende, fordi de 

lovgivningsmæssige rammer afgrænser, hvad deres arbejdsopgave er, samt selvbestemmende 

fordi de inden for rammerne har frihed til at udføre opgaven, sådan som de mener skaber værdi. 

Deres udfordring er ofte derfor heller ikke, hvad opgaven er eller hvorfor den skal løses, men 
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at få tid til at få gjort det hele. Netop det at nå deres opgaver inden for de lovbestemte deadlines 

kan være en udfordring, som lederen Ditte fortæller her: 

 

“(...) vi arbejder jo med nogle deadlines og nogle gange så er der altså noget med noget, der 

skal gøres. Så det sker også at vi er inde de her fredage og det kan være os alle sammen, der 

kommer ind en gang imellem.” (Ibid., 149: 00:40:16). 

 

For at nå at udføre deres opgaver inden for deadlinen, kræver det nogle gange, at de møder ind 

på deres fridag. Ditte fortæller dog i forlængelse heraf, at de så holder fri en anden dag i stedet, 

hvis de har valgt at møde ind en fredag, da det kun kan betegnes som overarbejde, hvis det er 

aftalt på forhånd (Ibid.). Ud fra Dittes fortælling, må det formodes, at det er af eget valg 

medarbejderne har mødt ind en fredag, idet hun fortæller, at hun endnu ikke har udbetalt 

overarbejde, mens de har kørt med 4 dages arbejdsuge. Når det gælder overarbejde, fortæller 

Ditte ligeledes, at hun oplever, medarbejderne ønsker nogle klare rammer for, hvornår noget 

går under overarbejde eller ej (Ibid., 142). Disse medarbejdere har altså en forventning om, at 

man fra ledelsens side kommunikerer nogle tydelige rammer for arbejdet. 

 

Den høje grad af fleksibilitet i forbindelse med implementeringen af en 4 dages arbejdsuge, 

ledte for lederen Ditte til nogle bekymringer omkring medarbejdernes tilstedeværelse på 

arbejdspladsen: 

 

“Altså jeg tænkte lidt, når nu det blev så fleksibelt og vi ikke havde det her vagtskema, så 

tænkte jeg lidt, om det så er blevet sådan et-tag-selv-bord, for før havde vi jo den her 

mødetidsplan inde i systemet. (...). Og min bekymring kunne også gå med, hvornår skal vi 

egentlig savne en kollega? (...). Et eksempel var vores søn, som fik en skurvogn og boede 

egentlig herude og havde sit eget liv. Og jeg sagde til ham “du skal fortælle. Du skal også 

lige sende en sms med “jeg er hjemme og jeg har Emil og Christian med hjem. De sover her 

også.” Det var ikke kontrol, men hvis der opstod brand eller et eller andet, så vidste jeg, jeg 

havde tre drenge derude. Sådan har jeg det også med mine kollegaer. Hvis der er en der ikke 

er kommet på arbejde, så vil jeg skulle vide, at jeg skulle “hov der er noget galt her. Vi skal 

ringe til en pårørende eller en mand.” Altså sige hvis ikke vi kan få fat i personen. Og det er 

ren omsorg. Det er ikke kontrol. Så derfor lavede jeg et notat, hvor jeg lavede nogle 

spilleregler: “Vi arbejder fleksibelt og opgaveorienteret. Møder vi ind senere end klokken ni 

gives der besked i teamet. Skal vi gå tidligere skrives det ind i kalenderen. Flextidsopgørelser 
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tilknyttes denne her sag. Vi har som sådan ikke fast hjemmearbejde. Hjemmearbejde kan dog 

holdes i relation til, hvis man har nogle andre aftaler ude og arbejder altså… og blop blop 

blop.” Sådan et notat lavede jeg simpelthen.” (Ibid., 141: 00:22:34-00:24:15). 

 

Af hendes fortælling fremgår det, at den manglende mødetidsplan har ført til en usikkerhed hos 

Ditte om, hvorvidt det ville blive et tag-selv-bord for medarbejderne i forhold til, hvornår man 

møder og tager fra arbejde. Den forhenværende mødetidsplan gav hende mulighed for at 

kontrollere, hvornår medarbejderne mødte ind og gik hjem, og fraværet af denne, medfører 

således et tab af kontrol hos lederen, selvom hun ikke selv mener det handler om kontrol, men 

snarere omsorg for medarbejderne. Denne omsorg italesætter hun, med en sammenligning af 

hendes privatliv, hvor hun beder sin søn gøre hende opmærksom på, hvornår han er hjemme 

og hvis han har taget venner med hjem, så hun ved de er der, hvis nu der f.eks. skulle opstå en 

brand. Hun argumenterer således, at ved at vide hvor de befinder sig, så har hun bedre 

forudsætninger for at tage affære, hvis der skulle blive brug for det, og det gælder også for 

hendes kollegaer. Hun vælger derfor selv at opstille nogle spilleregler, så de internt i teamet 

ved, hvornår de hver især er på arbejde. Lidt tidligere i interviewet fortæller Ditte, at hun i 

starten havde et ønske om at indføre et vagtskema for at sikre, der altid ville være nogle til 

stede i ydertimerne til at servicerer deres brugere (Ibid., 138). Men da hun en dag spørger 

medarbejderne ind til, hvornår de havde tænkt sig at tage fra arbejde, fordi hun selv havde 

tænkt sig at gå tidligt og kunne se, de ikke var så mange den dag, svarede de “hvorfor spørger 

du om det? Der er fleksibelt.” (Ibid., 139: 00:18:20). Medarbejdernes reaktion er et udtryk for 

en oplevelse af at få indskrænket deres selvbestemmelsesrum. I stedet for at indføre et 

vagtskema, valgte Ditte altså et kompromis, som udmundede sig i de lidt løsere spilleregler. 

Hun måtte dog forklarer og overbevise medarbejderne, hvorfor de var nødvendige, før de købte 

ind på dem (Ibid., 141). Denne forventning om medarbejdernes tilstedeværelse i afdelingen, 

deler lederen Cecilie, som fortæller: 

 

“(...) jeg har jo også lidt en forventning til, at man så også lægger sine timer mandag, 

tirsdag, onsdag og torsdag. Fordi det er jo der. Det er jo noget med en tilstedeværelse i 

afdelingen så vidt muligt, så man ikke siger “nå men jeg lægger det søndag eller jeg laver det 

om fredagen.” Altså det der med at der også er intention med at man så ligger det. Altså det 

[4 dages arbejdsuge] betyder også, at man skal være her i længere tid.”  

(Bilag 11, 115: 00:13:57-00:14:08). 
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Af fortællingen fremgår det, at en 4 dages arbejdsuge forudsætter længere arbejdsdage, hvorfor 

hun har en forventning til at hendes medarbejdere også lægger deres timer på fire arbejdsdage 

og ikke i weekenden. De længere arbejdsdage er et af de aspekter, vi har kunne se fylder meget 

i alle de interviewedes fortællinger, men det er i nogle tilfælde forskelligt, hvordan 

medarbejdere og ledere anser og italesætter dem. For lederne Anders og Birthe har det været 

vigtigt, som Anders siger, at afdramatisere forandringen for de medarbejdere, som i starten 

udviste bekymring for de længere arbejdsdage. Anders giver et eksempel på dette: 

 

“Der er dem der siger “jamen så skal jeg jo være her til midt på natten.” “Nej det er 45 

minutter, du skal være længere på arbejde. Altså hvis du fik et andet job, så skulle du måske 

køre 45 minutter i bil. Altså værre er det heller ikke.”” (Bilag 9, 60: 00:09:53). 

 

Lederen Anders forsøger her at mindske de længere arbejdsdages betydning, ved at understrege 

hvor lang tid de reelt set skal arbejde længere per dag og sammenligner det med, at 

medarbejderen måske alligevel ville bruge den samme tid på at køre hjem fra arbejde, hvis han 

eller hun arbejdede et andet sted. Han italesætter også tidligere i interviewet, at der jo ikke er 

tale om “(...) en torsdag på 10 timer, der skal fordeles ud på fire dage. Det er bare en fredag 

med to en halv time.” (Ibid., 57: 00:05:14). Også lederen Birthe fortæller, det for hende handler 

om, hvordan sproget omkring 4 dages arbejdsuge er. Personligt mener hun ikke, det er en 

revolution, at de er gået over til en 4 dages arbejdsuge, og synes derfor heller ikke, det skal 

italesætte som en ‘kæmpe kæmpe forandring’, men blot at de nu skal arbejde 35 timer på fire 

dage i stedet for 37 timer på fem dage (Bilag 10, 85). 

 

Ledernes fortællinger om rammer og prioriteringer i arbejdet vidner om en forskel i deres og 

deres medarbejderes måde at lede sig selv på, hvilket i nogle tilfælde skaber udfordringer for 

ledernes måde at lede medarbejderne på. Et andet aspekt af deres 4 dages arbejdsuge, som har 

ført til en del usikkerhed både blandt medarbejdere og ledere er de to ugentlige 

kompetencetimer. I følgende afsnit vil vi se nærmere på de udfordringer, lederne oplever i 

forbindelse med medarbejdernes afvikling af kompetencetimerne. 

7.2.2 Ledelse og kompetencetimer 

Lederne kan være bange for, at nogle medarbejdere ikke benytter sig af kompetencetimerne, 

for som lederen Cecilie fortæller, er det to timer om ugen, de får foræret, hvis ikke de vælger 

at bruge dem (Bilag 11, 125). Cecilie og de øvrige tre ledere pointerer samtidig også, at de 
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oplever kompetencetimerne, som en form for begrænsning af deres ledelsesret, da de ikke må 

bestemme, hvad medarbejderne bruger timerne på og heller ikke kan kontrollere, hvorvidt 

medarbejderne faktisk afvikler timerne, fordi de ikke skal registreres. Lederen Birthe fortæller: 

 

“Jeg kunne jo godt tænke mig, at man også som leder kunne sige “på mandag klokken 20 

kommer der den og den udsendelse, og den vil jeg faktisk gerne have, I ser. Og så når vi har 

personalemøde næste gang, så kan vi prøve at diskutere, hvad var det vi hørte og hvad var 

det vi så.”” (Bilag 10, 83-84: 00:08:31). 

 

Birthe udtrykker en frustration over ikke at kunne bestemme, hvad hendes medarbejdere skal 

anvende deres kompetencetimerne til. Det lader til at være svært for hende, at give 

medarbejderne fuldkommen frihed til selv at administrere kompetencetimerne. I og med de to 

timer er lagt frit ud til medarbejderne selv, bliver lederne nemlig tvunget til at slippe kontrollen 

og afgive en del af deres autonomi, hvilket er en udfordring for alle de interviewede ledere. 

Cecilie fortæller følgende om denne udfordring: 

 

“Vi kan opfordre, vi kan lede ind i det og vi kan have en forventning om at man kan… Jeg har 

nogle gange noget materiale, som jeg siger “jamen det vil jeg gerne have, I læser og det har I 

heldigvis jeres kompetencetimer til.” Men det er jo lige til en tænker “det kan du sagtens 

sige, men der er ingen der siger, at du skal bestemme, hvad vi skal bruge vores 

kompetencetimer til, fordi det er sådan aftalen er.”” (Bilag 11, 125: 00:35:13-00:35:18). 

 

Cecilie forsøger altså at lede ind i kompetencetimerne ved at opfordre medarbejderne til, 

hvordan de kan bruge deres kompetencetimer. Der ligger samtidig en implicit forventning fra 

lederne om, at medarbejderne påtager sig et ansvar i forhold til anvendelsen af 

kompetencetimerne, nu hvor de er lagt frit ud til medarbejderne. Lederne giver dog alle udtryk 

for, at mange medarbejdere oplever at have svært ved at finde ud af, hvad de skal bruge 

kompetencetimerne på. f.eks. fortæller lederen Anders: 

 

“Det [kompetencetimerne] er der sgu nogle, der har svært ved at forstå. “Hvordan fanden er 

det nu lige vi gør med det og skal vi føre regnskab? Jeg fører altså regnskab alligevel” siger 

nogle.” (Bilag 9, 73: 00:36:57). 
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Lederne oplever generelt, at der er meget usikkerhed omkring kompetencetimerne i 

organisationen, fordi de lægger op til en bred fortolkning i forhold til, hvad de kan bruges på. 

Netop derfor tror lederen Birthe, at specielt HK’erne i organisationen har fået ‘deres livs 

udfordring’ (Bilag 10, 84). Som det også kom til syne i nogle af hendes tidligere fremsatte 

fortællinger, opfatter hun HK’erne, som nogle meget selvstyrende og selvbestemmende 

personer, der har brug for meget klare rammer, for at kunne løfte sine arbejdsopgaver. 

Usikkerheden omkring kompetencetimerne lader til i flere af ledernes fortællinger, at handle 

om at skelne mellem, hvad der er arbejde og hvad der er kompetenceudvikling. Følgende 

fortælling af lederen Ditte illustrerer dette: 

 

“Altså i starten der kunne jeg høre mig selv sådan sige “jamen kompetencetimerne kunne 

måske være, at vi læste de her servicebreve, der kom fra Kommunedata, så vi var bedre 

rustet, når vi holdte lønteamsmøder.” Det var en af de gange, hvor jeg så blev skudt ned. 

“Nej! Det er jo vores arbejde. Det skal vi jo gøre.”” (Bilag 12, 146: 00:34:10-00:34:29). 

 

Medarbejdernes udmelding vidner om, at de opfatter kompetencetimerne som noget, der skal 

bruges på noget andet end, hvad der før har indgået som en del af deres arbejde. Servicebrevene 

som Ditte foreslår, de kan bruge nogle af deres kompetencetimer på at læse, ser medarbejderne 

altså som en del af deres obligatoriske arbejdsopgaver, hvilket illustrerer deres skelnen mellem 

arbejde og kompetenceudvikling. Selv fortolker Ditte timerne som noget, der uanset hvad 

smelter sammen med arbejdet (Ibid.). For at sætte fokus på kompetencetimerne og understøtte 

medarbejdernes anvendelse af dem, opfordres medarbejdere og ledere til at gå i dialog om 

værdien af kompetenceindsatserne i den enkelte afdeling eller team (Bilag 2, 6). Dette fortæller 

lederne Birthe og Ditte, de gør i deres afdelinger: 

 

“(...) vi kommer til én gang om måneden, at snakke kompetenceudvikling på vores 

personalemøder.” (Bilag 10, 83: 00:07:39). 

 

“(...) det har jeg tænkt sådan tænkt, at her i starten i hvert fald, så gør vi det sådan hver 

anden måned. Så tager vi det lige op og siger “hvad der er sket siden sidst?” Er der noget 

nyt, der er kommet i spil? (...)” (Bilag 12, 147: 00:37:22). 

 

Det fremgår af lederen Dittes fortælling, at det også bliver en form for videndeling af, hvad 

man har brugt sine kompetencetimerne på at fordybe sig i. Dette understreger Ditte også på et 
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andet tidspunkt i interviewet, hvor hun fortæller, det for hende er vigtigt, at man breder det ud 

og fortæller sine kollegaer, hvad man har lært (Ibid., 145-146). Fordi der synes at være en del 

usikkerhed omkring afviklingen af kompetencetimerne på tværs af afdelingerne i 

organisationen, kunne det tyde på, der indtil nu hverken har været nok fokus eller tydelig 

kommunikation omkring dem. 

 

Konflikten omkring, hvordan kompetencetimerne skal fortolkes og anvendes kan umiddelbart 

baseres på tre ting: 1) at der er forskellige opfattelser af, hvad kompetencetimerne kan bestå af. 

2) at lederne har svært ved at give medarbejderne komplet autonomi og frihed til selv at forvalte 

deres kompetencetimer, som de ser bedst, hvilket ellers er sådan det er blevet bestemt ‘oppe 

fra’, som en del af lokalaftalen om en 4 dages arbejdsuge. Og 3) at medarbejderne ikke før har 

været vant til at have så høj grad af autonomi i forhold til deres kompetenceudvikling og det 

synes derfor sværere for nogle, at forpligte sig på det ansvar, der er blevet pålagt dem, for hvad 

kompetencetimerne skal bruges på. 

7.2.3 Organisatoriske udfordringer 

Lederne oplever ikke kun udfordringer i forbindelse med ledelsen af selvledende medarbejdere, 

men i høj grad også organisatorisk udfordringer på et højere og nogle gange politisk niveau. 

En af de udfordringer, der kom til syne i vores interviews med lederne handler om det krydspres 

lederen oplever, ved at være en form for lus mellem to negle, i dette tilfælde mellem 

medarbejderne og den øverste ledelse. Dette italesætter lederne Ditte og Cecilie, som forklarer 

at man som afdelingsleder i kommunen både har nogle politisk og organisatorisk besluttede 

strategier, man skal forholde sig til, men også nogle medarbejdere, der skal høres, hvorfor man 

godt kan komme i klemme (Bilag 12, 140; Bilag 11, 121). Det kan for mange ledere være svært 

at skulle træffe ledelsesmæssige beslutninger, som både skal tilgodese organisationens 

overordnede strategi og medarbejderne. Dette er tilfældet for lederen Anders, som fortæller: 

 

“Altså nogle gange (...) så kan medarbejderne godt sige “hvor svært kan det være. Der skal 

bare træffes en beslutning omkring det.” Så er der nogle gange lidt flere behov og øh ting i 

den pulje, der kan være svært at sige “så gør vi bare sådan her”, fordi en beslutning kan 

have ret vidtrækkende konsekvenser både politisk set, for hvilken strategi og hvilken retning 

vi kører i kommunen. Så det er ikke altid så sort-hvidt, som nogle medarbejdere gerne vil 

have det er.” (Bilag 9, 69: 00:29:47-00:30:04). 
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Her giver han udtryk for, den kompleksitet der ligger i at tage ledelsesmæssige beslutninger, i 

og med de kan have vidtrækkende politiske konsekvenser for kommunen, hvilket kan være 

svært for medarbejderne at forstå. Det kan udledes, at medarbejderne forventer hurtige 

beslutninger fra lederens side, selvom det, som han siger ikke altid er så sort-hvidt, som de tror. 

En lille fejl kan have store konsekvenser for kommunen, hvilket han forklarer ved at 

sammenligne det med, hvis en læge laver fejl: 

 

“Hvis man nu er hjertelæge og laver en fejl, så dør patienten. Det er rimelig stort og det kan 

være et lille snit. I kommunen hvis du laver en fejl, så er der en million kroner i underskud, 

hvis man er leder af ejendomsområdet. Og det kan være en lille fejl, men konsekvensen er 

stor.” (Ibid., 65: 00:22:31-00:22:44). 

 

Denne sammenligning vil mange nok synes forkert, da én ting er at lave en fejl, som kan have 

en økonomisk konsekvens, men noget helt andet, at lave en fejl, som kan koste menneskeliv. 

Her skal man tænke på hans virke og hverdag som afdelingsleder i en offentlig og politisk 

drevet organisation. Et underskud på millioner betyder meget for en kommune som Odsherred, 

der har en tung befolkning og færre midler end mange andre kommuner i landet. Anders 

fortsætter hans fortælling med et eksempel på netop sådan et tilfælde: 

 

“Vi havde på et tidspunkt en i en anden afdeling, som havde glemt at putte et lag på, da vi 

skulle sidde og kigge et kort igennem på en byggetilladelse, og fordi hun ikke lige havde 

trykket på den ene knap, så havde hun ikke set, at det var et fredet moseområde, og så blev 

der opført et sommerhus midt i en mose. Det var fandme skidt. Det var lige syv-otte millioner 

for kommunen i erstatning.” (Ibid., 66: 22:44). 

 

Eksemplet viser tydeligt, hvordan en meget lille og ubevidst fejl medfører store økonomiske 

konsekvenser for kommunen. At overse en knap er noget vi alle meget let kunne komme til, og 

der skal således ikke meget til, før man kan være årsag til milliontab, som i værste tilfælde ville 

kunne føre til større besparelser. Da vi spørger lederen Birthe, hvad der udfordrer hendes 

funktion som leder, fortæller hun: 

 

“Det gør hele den, (...) altså den kommunale opbygning, som man nu har med centre, søjler, 

stabe. Noget vi har diskuteret meget her, det er, at vi har centrene, som jo er 

driftsorganisationer og så har du staten. Og så vil vi ude i centrene. Så har vi jo. Nu har jeg 
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mine fokusområder i 2020, som er vigtige for mig og mine medarbejdere. Jamen så har de 

lige besluttet i HR, at nu skal vi lige have et eller andet op og diskutere. Jamen så har de 

også lige i vores egen stab fundet ud af noget. Så nogle gange er vi ikke dygtige nok, synes 

jeg, til at kommunikere og vi vil alt på én gang. (...) hvis vi bare kunne organisere det på en 

ordentlig måde, så vi ved, hvad vi skal i 2020. (...) men vi bliver overrulet mange gange. Nu 

er vi ved at køre det projekt, men så har politikerne lige fundet ud af, at vi også lige skal 

spare 10 millioner. Det betyder jo, at den plan vi havde… Og så synes jeg, at det går 

langsomt. Det er ikke bare lige at få vendt tingene.” (Bilag 10, 93-94: 00:31:08-00:32:04). 

 

Hendes svar afslører to overordnede aspekter, der udfordrer hendes funktion som 

afdelingsleder. For det første den kommunale opbygning med mange centre, søjler og stabe, 

som alle har hver deres dagsorden/fokusområder. Hun oplever det som en udfordring, både 

fordi man vil alt på én gang og fordi man internt ikke er så gode til at kommunikere på tværs. 

For det andet det, at de er en del af den offentlige sektor og derfor i høj grad er politisk påvirket. 

f.eks. fortæller hun, at de fra politisk side lige har fået af vide, at kommunen skal spare 10 

millioner, hvilket går ud over den plan de havde i hendes afdeling. De bliver med Birthes egne 

ord ‘overrulet’. Birthe kan synes i høj grad at være selvledende og selvbestemmende, da hun 

giver udtryk for, at opleve det som en indskrænkelse af hendes frihedsrum. Det sidste Birthe 

fortæller omkring, at tingene går langsomt i kommunen og man ikke bare lige kan vende 

tingene relaterer sig til en anden udfordring, hun nævner lidt senere i interviewet. Det handler 

om den tid det tager, at implementere nye tiltag i kommunen. Birthe fortæller om lovændringer 

som eksempel på dette: 

 

“(...) da vi fik sammenlægning i jobcentrene, der havde vi så statens folk fra AF. Og de var 

vant til, at når der kom en lovændring, så kom der også et eller andet skriv inde fra 

Arbejdsmarkedsstyrelsen omkring sådan og sådan skal det forstås og så blev det forstået 

sådan. Når vi får en lovændring i kommunen, så er den til diskussion. Hvad mener de? Hvad 

tænker du? Og synes vi det er godt, så gør vi det og hvis ikke vi synes det er godt, så gør vi, 

som vi plejer. Så implementeringstiden på en lovændring, en kulturændring og alt muligt 

andet, den er rigtig rigtig træg i den offentlige sektor.” (Ibid., 100: 00:48:04). 

 

Ifølge Birthe bruger man meget tid på at diskutere nye tiltag i kommunen, hvilket betyder at 

selve implementeringen af dem tager enorm lang tid. Dette synes hun også var tilfældet for 

implementeringen af 4 dages arbejdsuge, som hun til gengæld mener var nødvendigt (Ibid., 
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89). Når hun sammenligner det med, hvordan man, for efterhånden en del år siden, hurtigere 

implementerede lovændringer, virker det til at være på grund af en udmelding, man fik fra 

Arbejdsmarkedsstyrelsen omkring, hvordan en lovændring skulle forstås. Det var altså ikke op 

til diskussion dengang. Dette kan enten være et udtryk for, at hun synes at mangle en tydeligere 

rammer for, hvad opgaven er eller et udtryk for, at hun bare ikke synes, man er gode nok til at 

træffe en beslutning omkring, hvordan det skal fortolkes. Ud fra Birthes samlede fortælling, 

formoder vi, det sidste er tilfældet. 

 

Alle fire interviewede ledere oplever i mindre eller højere grad organisatoriske udfordringer i 

deres daglige ledelse. På tværs fremgår det, at de som afdelingsledere fungerer som en form 

for mellemmand mellem medarbejdere og den øverste ledelse, hvilket betyder de nogle gange 

kan føle, de kommer lidt i klemme. En af lederne fortæller også, at hun oplever den interne 

kommunikation og organisering på tværs af centre, afdelinger og søjler som en udfordring, da 

der i lav grad kommunikeres og koordineres i forhold til f.eks. fokusområder og generelt 

strategi. Sidst men ikke mindst, opleves den politiske indflydelse i den offentlige sektor, som 

en udfordring, idet politiske beslutninger ofte påvirker lokale initiativer, som i mange tilfælde 

må tilsidesættes. 

7.2.4 Opsamling 

Analysen af ledernes fortællinger om, at lede selvledende medarbejdere, vidner om, at 

medarbejdere og ledere i mange tilfælde leder sig selv forskelligt, hvilket kan skabe 

udfordringer for begge parter. Fortællingernes forskellige elementer opsamles i figur 10, som 

efterfølgende uddybes. 

 

Figur 10: aktantmodel om ledelse af selvledende medarbejdere 
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Lederne indtager en rolle som subjekt, da de fungerer som hovedpersonerne i deres egne 

fortællinger om ledelse. Det kan ligeledes udledes, at objektet er god ledelse, i og med det er 

det, de stræber efter at udøve over for deres medarbejdere, som således bliver modtagerne. 

Ledernes fortællinger vidner om forskellige modstandere, som i højere eller lavere grad 

påvirker ledernes evne til at udøve god ledelse, som de i deres fortællinger karakteriserer som 

værdibaseret, tillidsfuld, fleksibel osv.. En af disse modstandere fremgår som de medarbejdere, 

der leder sig selv anderledes end lederne, hvilket kan føre til usikkerhed, da de i mange 

situationer forpligter sig forskelligt på arbejdsopgaverne og kan have en forskellig opfattelse 

af frihed i arbejdet. Disse medarbejdere har altså nogle andre forventninger til, hvordan lederen 

skal lede dem, end lederne selv har. Lederne synes således også at fungerer som givere i forhold 

til god ledelse, fordi det netop er dem, der skal sørge for at lede medarbejderne. En anden 

modstander kan siges at være kompetencetimerne, idet lederne giver udtryk for, at det kan være 

svært at lede ind i dem, når der generelt i organisationen er en stor usikkerhed omkring, hvad 

de kan bruges på grundet den brede fortolkning de lægger op til, og fordi de ikke må 

kontrollere, om medarbejderne bruger dem og på hvad. De to sidste modstandere, der 

udspringer af fortællingerne er den interne organisering i kommunen og den politiske 

indflydelse, som fortælles at overrule ledernes lokale beslutninger. Den hierarkiske 

organisering i kommunen, og generelt i den offentlige sektor, betyder ofte, at beslutninger og 

nye tiltag kan være lang tid undervejs. Modsat de medarbejdere som, i ledernes fortællinger, 

kan virke som en modstander, virker medarbejdere, der i højere grad er selvledende og 

selvbestemmende, som hjælpere, fordi de på samme måde som lederen, forpligter sig på hvad 

arbejdsopgaven er, og har samme oplevelse af frihed i arbejdet. To af ledernes fortællinger 

vidner om, man vil tage en fælles dialog i teamet/afdelingen om kompetencetimerne, hvilket 

vi identificerer som en hjælper, da det i deres fortællinger fremgår som en hjælp til bedre at 

kunne lede medarbejderne om dem. 

7.3 Delkonklusion 

I anden delanalyse undersøgte vi, med afsæt i Kristensens og Pedersens (2013) teori om 

strategisk selvledelse, hvilke ledelsesbehov medarbejderne har og ledernes måde at lede 

selvledende medarbejdere under en 4 dages arbejdsuge. Medarbejdernes fortællinger vidner 

om, at de i høj grad har et ønske om at få frihed til at arbejde, som det for dem giver mening, 

men at bl.a. uklare arbejdsrammer, kompetencetimernes brede fortolkningsmuligheder og 
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travlhed i arbejdet udfordrer dem på den ene eller anden måde. Det fremgår heraf, at 

medarbejderne har behov for, at lederen skal agere sparringspartner, rådgiver, vejleder og være 

retningsgivende samt være tilstedeværende, men kun når medarbejderne selv synes, de har brug 

for det. Desuden giver medarbejderne udtryk for, at have et behov for, at lederen har indsigt i 

medarbejdernes arbejde og hvordan de forpligter sig på forskellige opgaver, som enten 

selvstyrende eller selvledende, for på den måde at kunne give dem til rigtige rammer for 

arbejdet. Lederne synes at være bevidste om, at medarbejdere har behov for forskellig ledelse, 

men ofte forventer lederne at de medarbejdere, der i højere grad er selvstyrende, burde være 

mere selvledende. Lederne kan derfor opleve, medarbejdernes behov for ledelse som om, at de 

har brug for meget mere hjælp end lederne egentlig tænker, de har behov for. Et eksempel på 

dette er lederen Birthe, der udtrykker at være ligeglad med, hvor meget medarbejderne arbejder, 

så længe de laver deres opgaver, mens nogle medarbejdere går mere op i, hvor mange timer de 

arbejder. Samtidig forekommer der en tendens til, at ledere giver medarbejdere mere frihed i 

arbejdet, når de stoler på, at deres medarbejdere præsterer. Lederne og medarbejderne leder 

altså ofte sig selv forskelligt og kan have differentierede oplevelser af frihed i arbejdet, hvorfor 

der nemt kan opstå et ‘clash’ mellem dem, hvilket også ovenstående eksempel illustrerer. 

Omvendt vidner fortællingerne også om, at der opstår en problematik, hvis lederen indskrænker 

medarbejderens frihedsrum ved f.eks. enten ikke at inddrage den selvrealiserende medarbejder 

i arbejdsrelaterede beslutninger når de gerne vil, eller hvis lederen i højere grad tager 

beslutninger, som begrænse den selvbestemmende medarbejders frihedsrum. Det forekommer 

at medarbejderne har forskellige behov for ledelse i forhold til kompetencetimerne og en 

udfordring for samtlige ledere er usikkerheden omkring kompetencetimerne og deres 

anvendelse. Det fremstår derfor svært for lederne at lede ind i kompetencetimerne og samtidig 

er det for nogle ledere en begrænsning af deres frihedsrum fordi de ikke må kontrollere eller 

fortælle hvad medarbejderne skal bruge kompetencetimerne til. Omvendt forventer de dog 

medarbejderne bruger timerne fornuftigt, men samtidigt har nogle medarbejdere sværere ved 

at forpligte sig på kompetencetimerne i deres arbejde og derved bruge timerne. Yderligere 

oplever lederne organisatoriske udfordringer med vanskeligheder i kommunikationen internt 

og på tværs af afdelinger og at det kan tage lang tid at implementere nye tiltag. Ledere oplever 

desuden at være en lus mellem to negle, som skal tilgodese medarbejdernes behov og den 

øverste ledelse- samt politiske beslutninger. Lederne skal derfor have mange kasketter på i 

arbejdet og kunne rumme alle medarbejdere er forskellige samtidig med at de skal efterleve en 

masse regler, procedurer og rammer som de ikke altid har indflydelse på og som ændres 

løbende. 



103 

8. Diskussion 

Diskussionen udformer sig i tre afsnit, som tager afsæt i allerede præsenteret litteratur og den 

analyserede empiri, men anskuer 4 dages arbejdsuge ud fra andre interessante vinkler, som ikke 

nødvendigvis har været fokus igennem afhandlingen. Formålet er, at præsentere andre vinkler 

og nye stemmer omkring emnet, som kunne være interessante at undersøge nærmere. 

8.1 Når det handler om at arbejde anderledes 

Når man skal forske i en 4 dages arbejdsuge er det vigtigt, at være opmærksom på, hvilken 

arbejdstidsmodel, der er tale om. Der findes mange forskellige modeller, som enten kan 

klassificeres som komprimeret arbejdstid, reduceret arbejdstid eller en blanding af begge. Den 

mest gængse arbejdstidsmodel inden for 4 dages arbejdsuge i Danmark, har indtil videre været 

4/30 modellen, som er baseret på en reduceret arbejdstid, og som i høj grad kan findes på det 

private arbejdsmarked. Dette kommer også til synes i vores empiri, hvor nogle af de 

interviewede fortæller, at folk udefra automatisk går ud fra, at de, udover at arbejde fire dage 

om ugen, også er på deltid. Dette er som før nævnt ikke tilfældet, da man i kommunen arbejder 

med en 4/35 + 2 arbejdstidsmodel, som er en blanding af komprimeret, reduceret og fleksibel 

arbejdstid. Dette er en ny og anderledes måde, at skulle forholde sig til sit arbejde på. I vores 

interviews, giver medarbejdere og ledere dog udtryk for, at de trives med den nye 

arbejdstidsmodel, hvilket understøtter resultatet af kommunens spørgeskemaundersøgelse. 

Processen op til forsøgets start har været lang, fordi planlægningen og klargørelsen har krævet 

meget forberedelse. Arbejdslivsforsker ved RUC Jane Gleerup følger Odsherred Kommune 

igennem forsøget og hun udtaler: “Arbejdstid er noget af det mest gennemgribende, man kan 

ændre på [...] ikke mindst når det drejer sig om længere arbejdsdage.” (Bøttcher, 2019). Og 

længere arbejdsdage er noget der har fulgt med Odsherred Kommunes 4 dages arbejdsuge. I 

vores analyse fandt vi frem til, at de længere arbejdsdage alligevel ikke var så slemme, som 

mange medarbejdere forventede. Medarbejdere fortalte i stedet om mere fleksibilitet, plads til 

fordybelse, bedre arbejdsflow, og mere overskud på grund af en lang weekend. I et interview 

til HK fortæller medarbejder Heidi Jensen om en lidt anden oplevelse: “Når jeg kommer hjem, 

er jeg meget træt i hovedet og ryggen, og jeg får ikke noget ud af mine aftener” (Wieland, 

2020). Heidis udtalelse vidner om, at de længere dage påvirker nogle medarbejdere i højere 

grad end andre. Hensigten med pilotprojektet har bl.a. været at skabe et bedre arbejdsmiljø. 

Søren Kaj Andersen, Centerleder ved forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og 

Organisationsstudier på Københavns Universitet, italesætter tendensen om, at flere 
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arbejdsgivere og -tagere er interesserede i en 4 dages arbejdsuge. Ifølge ham, handler det 

formentlig om, at folk oplever stress og derfor søger anderledes arbejdstidsmodeller, men han 

pointerer samtidig: ”(...) det ikke handler om, at de skal arbejde mindre – det handler om, at 

de skal arbejde anderledes.” (Santesson, 2020). Han gør det imidlertid klart, at det ikke hjælper 

på stress, at arbejde færre timer og dage, men snarere dét at skulle arbejde anderledes. 

Arbejdslivsforskeren Jane Gleerup, som følger projektet i kommunen, fortæller ”Selvfølgelig 

har de [Odsherred Kommune] en forventning om, at man får gode arbejdsgange, som er 

effektive og meningsfulde (...)” (Bøttcher, 2019). Dette er dog ikke entydigt det billede, som 

viser sig i vores empiri, der snarere vidner om, at medarbejdere og ledere i højere grad har 

oplevet manglende fokus på arbejdsgange især omkring de længere arbejdsdage og 

kompetencetimerne. Ingen af de ansatte har tidligere vaner eller rutiner at trække på, i forhold 

til dette og det fremgår da også af vores empiri, at nogle medarbejdere ikke vidste, hvordan de 

skulle arbejde med kompetencetimerne, og i stedet brugte dem på reel arbejde. Hvis ikke der 

er noget, der på sin vis tvinger de ansatte til at arbejde anderledes, så kan risikoen nemt være, 

at de falder tilbage i deres gamle vaner og rutiner. En af lederne pointerer et manglende fokus 

på lederne under processen. Det samme mener flere af medarbejdernes, som udtrykker en 

bekymring om forskellen på ledernes måde at lede i en 4 dages arbejdsuge. Den ene 

medarbejder fortæller “Der er et eller andet der har manglet. Fordi så er det måske kun 

cheferne, der er enige om det. Men hvad med de daglige ledere? (...) Så der er noget arbejde, 

med nogle af lederne, som det her ikke er lykkedes med.” (Bilag 13, 163: 00:23:43). 

Medarbejderen pointerer at opbakningen til 4 dages arbejdsuge ikke er konsekvent blandt alle 

lederne, og at man fra direktionens side bør sørge for, at det kommer ned gennem hierarkiet 

(Ibid.). Denne pointe erkender kommunaldirektøren, som i marts måned udtalte “Vi har ikke 

været gode nok til at klæde lederne på. Det samler vi op på nu, med netværksmøder og 

erfaringsudveksling” (Wieland, 2020). Der har fra starten af pilotprojektets forberedelse været 

en høj grad af fokus på at inddrage medarbejderne i processen, alt imens lederne er blevet 

overset, og det forekommer, hverken som om lederne eller medarbejderne har fået særlig 

mange konkrete værktøjer til at håndtere forandringen. f.eks. fortæller de interviewede om, at 

de længere arbejdsdages ydertimer har medvirket til, at medarbejderne kan løse opgaver, der 

kræver mere ro og som kan løses individuelt uden at stå til rådighed overfor andre eller opgaver, 

hvor de ikke behøver andre til at lykkes med opgaven. Dette er dog opstået tilfældigt og er ikke 

bevidst struktureret. Det interessante bliver derfor, hvordan medarbejdere f.eks. planlægger 

deres arbejdsdag, hvis ordningen udrulles i andre dele af kommunen, hvilket kan udfordrer den 

ro, medarbejderne med 4 dages arbejdsuge oplever i ydertimerne. En medarbejder fortæller i 
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en artikel fra HK, at de i hans afdeling har prøvet at afhjælpe dette problem “Der er kommet 

mere struktur og klarhed over rammer og opgaver (...) vi har aftalt perioder hver dag, hvor vi 

arbejder koncentreret uden møder, telefoner og andre afbrydelser” (Wieland, 2020). 

Medarbejderen fortæller, at der er kommet mere struktur nu, et halvt år inde i forsøget, men at 

det i starten af forsøget var helt anderledes. I vores empiri fremgår det da også om, at der især 

i forhold til kompetencetimerne har manglet tydelige rammer for anvendelsen af disse, hvorfor 

det for både ledere og medarbejdere har været uklart, hvordan de skulle forpligte sig på denne 

nye ‘arbejdsopgave’. På trods af uklare rammer, har 4 dages arbejdsugen givet øget fleksiblitet 

og effektivitet gennem ydertimerne, der skaber rum til fordybelse, sammenhængende 

arbejdsflow og ro. Lektor og arbejdslivsforsker Henrik Lund, som følger pilotprojektet, er dog 

tilbageholdende omkring disse fund. Han fortæller, at 4 dages arbejdsuge kan modvirke 

fleksibilitet og produktivitet hos nogle grupper af medarbejdere, som i højere grad har 

borgerkontakt såsom lærere, pædagoger og vejarbejdere (Ejlertsen, 2020). 4 dages arbejdsuge 

er et pilotprojekt, men man har fra start talt om, at udbrede det til andre dele af kommunen, 

hvis det var succesfuldt. Baseret på Henrik Lunds udtalelse, er det noget Odsherred Kommune 

bør overveje grundigt, da fleksibiliteten og produktiviteten kan være svær at opretholde inden 

for andre faggrupper. 

8.2 Kan produktiviteten opretholdes? 

For mange både internationale og nationale organisationer, der har arbejdet med en 4 dages 

arbejdsuge, har fokus bl.a. været meget på produktiviteten, idet mange af dem også gik ned i 

tid. Dette står i kontrast til forsøget i Odsherred Kommune, hvis formål handler mere om at 

øge trivslen og arbejdsglæden, skabe bedre fastholdelse og rekruttering, samt yde bedre 

borgerservice, snarere end at øge produktiviteten. Selvom en øget produktivitet ikke er et af 

formålene med forsøget, udspringer det dog alligevel i vores empiri, som et resultat af den nye 

arbejdstidsmodel. Hvis man i mellemtiden kigger på forskningsresultater i den eksisterende 

litteratur om 4 dages arbejdsuge, fremgår det, at man ikke systematisk har kunnet påvise nogle 

produktivitetsfordele. Omvendt har man dog heller ikke fundet nogen tendens, der siger at en 

4 dages arbejdsuge skulle påvirke produktiviteten negativt. Der er således tale om en række 

studier, der viser mere neutrale effekter. I en artikel skrevet af HK i midten af april i år, fortæller 

Odsherred Kommunes borgmester Thomas Adelskov, at man er lykkes med ikke at falde i 

produktivitet (Laursen, 2020). Dette taler ikke imod afhandlingens empiriske resultater, men 

understøtter heller ikke interviewpersonernes fortælling om en øget effektivitet. Det er her 
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vigtigt at understrege, at empirien udgør en meget lille procentdel af de i alt 300 ansatte, som 

er omfattet forsøget, og det var derfor heller ikke formålet med denne afhandling, at vurdere 

hvorvidt noget er sandt eller falsk. Denne undersøgelse havde derimod til formål, at afdække 

en række leders og medarbejders egne oplevelser af selvledelse i en 4 dages arbejdsuge, og 

taget forsøgets tidlige stadie i betragtning, er der tale om et øjebliksbillede, som i takt med 

forsøgets fortsættelse meget vel kan ændre sig. I kontrast til interviewpersonernes oplevede 

øgede effektivitet, kan vi også se en oplevelse af en relativ ineffektiv mødekultur i størstedelen 

af de repræsenterede afdelinger, hvor møders hyppighed er stor og varighed er lang. Det kunne 

her være interessant, at se på andre virksomheder, der har forsøgt sig med en 4 dages 

arbejdsuge, som anvender digitale værktøjer til at effektivisere og skære ned på antallet af 

møder. IIH Nordic og Microsoft i Japan er to eksempler på sådanne virksomheder. Begge har 

de arbejdet med digitale kommunikationsværktøjer, der i nogen grad kan erstatte fysiske møder 

samt de traditionelle mails, som vi i gennemsnit bruger 500 timer om året eller 2,3 timer om 

dagen på at skrive, besvare og håndtere, ifølge en undersøgelse foretaget af YouGov for Adobe 

(Hald, n.d.; Nagata, 2019). Man har også i begge virksomheder reduceret mødernes varighed 

og antallet af deltagere, hvilket også har øget produktiviteten. Det kunne ligeledes være 

interessant at undersøge, hvilken betydning hjemmearbejdet under den nuværende coronakrise 

har haft for medarbejdernes selvledelse, da alt har måtte foregå online og man derfor hverken 

har haft mulighed for at afholde møder som normalt eller kunne gå til sin leder som normalt. 

Ifølge en meningsmåling fra analyseinstituttet Epinion, der på vegne af TDC Erhverv har 

undersøgt 940 kontoransattes holdning til hjemmearbejde, svarer hele 62%, at arbejdspladsen 

skal gøre det mere fleksibelt at arbejde hjemme, 65% mener, at digitale møder vil undgå 

spildtid og 58% mener, at flere digitale møder vil lette arbejdslivet (Nielsen, 2020). Forsøget i 

Odsherred Kommune har netop fokus på fleksibiliteten, og medarbejderne har også mulighed 

for også at arbejde hjemmefra. Men ville medarbejderne, og specielt de mere selvstyrende 

medarbejdere, kunne forene sig med at arbejde mere hjemmefra? Er rammerne klare nok? Og 

kan de prioritere arbejdsopgaver, hvis lederen ikke er lige så let tilgængelig? Samtidig kan man 

stille spørgsmålstegn ved, om lederne har tillid til, at medarbejderne arbejder de timer, de skal? 

Og kan levere på arbejdsopgaverne? Af afhandlingens analyserede empiri fremgår det, at nogle 

ledere kan have sværere ved at give slip på kontrollen end andre, hvilket også italesættes af 

fællestillidsrepræsentant for HK’erne i Odsherred Kommune, Eva Haupt-Jørgensen, som tror 

nogle af lederne oplever det som stressende (Wieland, 2020). HK Danmarks næstformand 

Martin Rasmussen, tror dog at coronakrisen har medvirket til at ændre holdningen til 

hjemmearbejde blandt de mere mistænksomme chef-typer (Nielsen, 2020). 
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8.3 Ledernes navigation i de modsatrettede behov 

Ledelse er ikke altid en nem opgave, hvilket vores empiri også vidner om. F.eks. har man 

indført kompetencetimerne, som giver en anden og ny mulighed for fokus på praksisnær læring. 

Men som tidligere nævnt er det ikke alle ansatte, der er lige begejstrede for disse. Nogle af 

lederne udtrykker en vis skepsis i forhold til den indskrænkede ledelsesret, de oplever at have, 

når det kommer til kompetencetimernes frie anvendelse. Her kan man kan stille sig selv 

spørgsmålet, at hvis kompetencetimerne er så frie i deres anvendelse, hvordan sikrer man så 

strategisk kompetenceudvikling og ikke “bare” udvikling, der er fagligt eller personligt 

interessant? En anden problematik, kompetencetimerne rejser kan relateres til ‘det grænseløse 

arbejdsliv’, hvor Kristensen (2011: 4) pointerer, “(...) det er ofte de samme ting, der kan give 

medarbejderne muligheder, som også giver dem udfordringer.”. Kompetencetimerne kan siges 

at være et eksempel på sådan en ting, da det giver medarbejderne mulighed for at udvikle sine 

faglige og personlige kompetencer, og gøre det hvorend og hvornår det passer dem, men 

samtidig synes de også at være en udfordring for nogle medarbejdere, som har svært ved at 

finde ud af, præcis hvad de kan og må bruges på. Det er en udfordring, der kan være vanskelig 

at håndtere, for hvis man blot afskaffer dem, vil man samtidig fjerne den fleksibilitet og 

mulighed for udvikling, som medarbejderne til trods er glade for. Lederne kommer derfor på 

noget af en opgave, når de skal forsøge at navigere i de modsatrettede behov, der kommer til 

udtryk i medarbejdernes krav på fleksibilitet og kompetencetimernes frie afbenyttelse, samt 

organisationens strategiske udvikling. Fælles tillidsrepræsentant Eva Haupt-Jørgensen 

fortæller, at “tanken med ordningen er, at medarbejderne selv tilrettelægger deres arbejdstid 

og arbejdsopgaver. Det kræver, at lederne skal turde give lidt slip på kontrollen. Det har vist 

sig at være lettere for nogle end for andre.” (Wieland, 2020). Men her opstår et klassisk 

ledelsesproblem, som bliver italesat af en af lederne, nemlig at medarbejdere ofte helst ikke vil 

ledes, men når der så ikke er ledelse, er de også utilfredse. Her bliver spørgsmålet så, hvilken 

ledelse er det medarbejderne efterspørger? Af vores empiri fremgår det, at det er meget 

differentieret alt efter, hvordan medarbejderne forpligter sig på opgaverne og oplever frihed i 

arbejdet. Empirien vidner om en del selvstyrende medarbejdere, som forpligter sig på, hvordan 

opgaverne skal udføres og derfor har brug f.eks. jobbeskrivelser og arbejdsgangsbeskrivelser, 

mens lederne i højere grad er selvledende og derfor leder medarbejderne, som var de det også. 

Eller i nogle tilfælde forsøger at lede dem ved at få medarbejderne til at tage mere ansvar for, 

hvad opgaverne er og hvordan de skal løses. Selv i de tilfælde, hvor ledere efterkommer deres 

ønske om klarere rammer for opgaverne, kan det ske, at medarbejderne alligevel ikke efterleve 
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dem, hvis ikke det var de rammer, de ønskede. Disse selvstyrende medarbejdere ønsker altså 

en fast ramme, som afgrænser, hvad opgaverne er. Hvis de samtidig er selvbestemmende vil 

de i høj grad have frihed til, selv at løse dem inden for rammerne. Desuden skal lederen også 

forholde sig til medarbejdere, som i højere grad er selvledende, og som ikke i lige så høj grad 

har brug for, at lederen sætter rammer for opgaverne. Yderligere efterspørger selvrealiserende 

medarbejdere, modsat de mere selvbestemmende, retning og en tilstedeværende leder, der står 

til rådighed, hvis de har behov for sparring. Selvom alle medarbejderne er selvledende i mere 

eller mindre grad, vil de altså gerne ledes, men bare på deres egen måde (Kristensen, 2011).  

9. Konklusion 

Formålet med denne afhandling, har været at undersøge, hvordan medarbejdere og ledere i 

Odsherred Kommune oplever selvledelse i en 4 dages arbejdsuge, og hvilken betydning det har 

for medarbejdernes ledelsesbehov samt ledernes måde at lede dem på.  

På tværs af interviews med medarbejdere og ledere, så vi nærmere på de større, overordnede 

narrativer, der udsprang af deres individuelle fortællinger. Her blev det klart, at de ansatte har 

oplevet nye, uventede og positive muligheder i deres arbejde under en 4 dages arbejdsuge. De 

længere arbejdsdage har i højere grad skabt fleksibilitet og effektivitet, hvilket kommer til syne 

gennem fortællinger om det nye tidsbestillingssystem, den ekstra fridag om ugen, ydertimerne 

som skaber plads til ro og fordybelse, bedre arbejdsflow og kompetencetimernes alsidige 

anvendelsesmuligheder. Med de nye muligheder, som 4 dages arbejdsugen har skabt, følger 

også en forandring i medarbejdernes behov for ledelse, bl.a. i forhold til arbejdsrammer, 

kompetencetimernes brede fortolkningsmuligheder og travlhed i arbejdet. Dette udfordrer dem 

alle på den ene eller anden måde, hvorfor der opstår et behov for, at lederen er til stede og skal 

agere sparringspartner, rådgiver, vejleder og være retningsgivende. Dog kun når medarbejderne 

selv synes, de har brug for det. Medarbejdernes ledelsesbehov er meget differentieret alt efter, 

hvilke arbejdsopgaver de sidder med, og de har derfor alle behov for, at deres leder har indsigt 

i deres faglige opgaver og hvordan de forpligter sig på disse. Nogle af medarbejderne forpligter 

sig i højere grad på, hvordan de løser opgaverne, og ønsker derfor rammer, der afgrænser hvad 

opgaven er, såsom arbejdsgangsbeskrivelser. Disse medarbejdere opleves som at have sværere 

ved at forpligte sig på kompetencetimerne, fordi de er op til fortolkning. Modsat har andre 

medarbejdere nemmere ved at tage ansvar for, hvad timerne kan anvendes til og hvordan. 

Lederne synes at være bevidste om, at medarbejderne har behov for forskellig ledelse, men 

forventer ofte, at de medarbejdere, der i højere grad er selvstyrende, bør være mere selvledende 
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og selv kunne sætte rammen for, hvad f.eks. kompetencetimerne kan bestå af. Lederne kan 

altså opleve medarbejdernes ledelsesbehov som, at de har brug for meget mere hjælp, end 

lederne egentlig tænker, de har behov for. Derfor kan der opstå et ‘clash’ mellem ledere og 

nogle medarbejdere, som leder sig selv forskelligt. Desuden kan mere selvledende 

medarbejdere opleve en indskrænkelse af deres frihedsrum, hvis lederne forsøger at kontrollere 

eller bestemme, hvad de f.eks. bruger deres kompetencetimer på. Udfordringen for samtlige 

ledere er derfor også, hvordan de skal lede ind i kompetencetimerne, og samtidig sikrer en 

strategisk udvikling og ikke ‘bare’ en personlig og faglig udvikling. Ud over at medarbejderne 

kan være mere eller mindre selvledende, må lederne have for øje, at medarbejdere trives 

forskelligt i arbejdet. Nogle vil gerne realisere sig selv gennem udvikling i arbejdet og har 

derfor behov for en leder, der er tilstedeværende, inddrager dem, giver feedback og retning, 

mens andre trives med at have nogle aftalte rammer, hvor de selv inden for disse bestemmer, 

hvad der skaber faglig værdi. Hvis medarbejderne ikke ledes ud fra deres individuelle behov 

og ønsker, vil de føle en indskrænkelse af deres frihedsrum. Vi kan på baggrund af de 

analyserede fortællinger således se, at alle leder sig selv forskelligt i en 4 dages arbejdsuge. 

Det betyder at medarbejderne har et behov for forskellig ledelse, hvilket kan være en udfordring 

for lederne, som i højere grad er selvledende og derfor ikke altid forstår eller kan se, hvad det 

egentlig er, de forskellige medarbejdere har behov for. Lederne står derfor overfor en kompleks 

opgave, hvor de hele tiden skal kunne navigere i de modsatrettede behov. 
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