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1. ABSTRACT 
The aim of this Master Thesis is to investigate how the COVID-19 lockdown impacted the 

way organizations and knowledge workers think work. The scenario was hard to compare 

towards a baseline, since no real data points existed on this specific topic. To investigate and 

find answers to the scenario at hand, a combination of qualitative and quantitative data was 

gathered from Interviews, Surveys and secondary data collected at a broad enough level for 

the findings to apply across the Danish society. 

The findings will be analysed using a variety of theories, including Self-Determination 

Theory (SDT), management theory, and theory in relation to the psychological contract and 

safety. The first analysis will revolve around creating the baseline and understanding of how 

knowledge workers approached work before the COVID-19 lockdown. The second analysis 

will be based on the experiences learned during the COVID-19 lockdown, herein positive and 

negative aspects of Working From Home, and a look into the knowledge workers motivation 

for work. The findings from both the first and second analysis will be used in the third analysis, 

which will propose future solutions such as a hybrid work format. This will allow the 

organizations and employees to decide for themselves to cater to the individual needs without 

compromising the overall organizational agenda. The organizational culture and its leadership 

are required to adapt to the change in order to support the knowledge workers and 

organization during and afterwards to sustain the change. However, organizations will never 

be the same, thus the final outcome will differ in terms of setup. 

The Thesis highlights the different needs and requirements of employees, managers and 

organizations, including how seemingly chaotic and extensive changes to the state of 

normality can be kept at bay. However, due to the long period of time under unsustainable 

conditions, knowledge workers would eventually become more and more dissatisfied, due to 

basic needs at work not being met, and the issue of being in a work environment 24/7 without 

the possibility of much psychological detachment. Moreover, the source of motivation seems 

to have also changed during the period from intrinsic to more extrinsic. 

The findings and recommendations from this thesis are only to highlight areas, which 

organizations must be aware of. It cannot give specific recommendations. 
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2. INDLEDNING 
Verden har de seneste mange år oplevet en stigende brug af elektroniske medier og 

ressourcer i hverdagen. Denne teknologi har gjort det nemmere, men har også ændret den 
måde vi arbejder på. Arbejdsgangene har ændret sig, og er blevet gjort mere effektive grundet 
overgangen til brugen af mere teknologi for, at kunne yde mere, og derfor forøge 
produktiviteten (figur 1). Arbejdsgangene i 2000, 2010 og 2020 har været helt anderledes 
(statistikbanken, n.d.a). Denne ændring i arbejdsgangene har medført mange positive, men 
også negative aspekter. Disse aspekter vil blive udfoldet i opgaven, men kan inkludere 
aspekter såsom nemmere adgang til information og kommunikation, samt 24/7 operationer, 
hvilket både kan være en fordel, men også en ulempe (Weedmark, 2019).  

 
 

Danmark er et land som primært opererer i den tertiære sektor, altså er fokuseret på 
service- og viden branchen (Globalis, n.d.a ; Globalis, n.d.b ; Globalis, n.d.c). Derudover har 
Danmark også et stort international fodaftryk, og er godt udviklet indenfor teknologiske 
infrastruktur. Dette betyder, at landet har en stor integration af IT i dagligdagen, og bruges 
også flittigt af både børn, studerende og den arbejdende befolkning.  

 

 
 

Sådan beskriver McGrath ledelsesrollen i sin artikel omhandlende dennes historiske 
udvikling. Ledere har en tendens til, at se organisationer som værende stabile. En tankegang 
hvilket hun mener bør ændres, da verden er konstant omskiftelig, grundet udefrakommende 
faktorer (Ibid.). 

Ydermere, grundet den situation som verden befinder sig i lige nu, og har gjort det seneste 
årstid, så bør der ske et skift i mentaliteten hos medarbejderne, lederen og organisationerne. 
Der er behov for en udefra-ind tankegang i måden hvorpå folk tilgår det, at arbejde i mange 
brancher (Ibid.). Tankegangen er muligvis på vej væk fra det, at man arbejder på en fysisk 
lokation, til i stedet at inkludere en større frihed hvorpå opgaven som medarbejdere, ledere og 
organisationer løser deres opgaver på. Denne øgede frihed betyder et brud med tidligere 
holdninger og arbejdsgange, da medarbejdere, ledere og organisationer skal organisere sig 
anderledes, samt understøtte flere konstellationer af arbejdsgange og arbejdsmetoder.  
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Udviklingen af Danmark, betyder at vidensamfundet er i højsædet. Dette har skabt et øget 
fokus på de menneskelige ressourcer, som organisationen består af (Ulrich et al, 2011). 
Ressourcer som mennesker besidder i vidensamfundet er viden som er immateriel, hvilket 
gør dem svære at kontrollere, samt gør at alle mennesker ikke er ens. Organisationen skal 
derfor skabe rammen, men det er op til den individuelle selv, at stå til ansvar for at være 
produktiv og skabe resultater (Ibid, 11). 

Organisationer skal i dag være rustede til, at kunne tilpasse sig det skiftende miljø de 
befinder sig i, og de arbejdsbetingelser der medfølger. Det betyder at ledelsesopgaven for 
organisationen er blevet gjort mere svær og kompleks. Ian Palmer et al. (2017) er enige i de 
argumenter både McGrath og Ulrich fremfører. Her lægges der vægt på, at organisationer og 
forandringer der skal fokusere på en række aspekter, som inkluderer de interne ressourcer, 
samt at forstå at forandringer er en realitet som ledelsen skal forholde sig til, for at 
organisationen kan tilpasse sig den omverden den eksisterer i (Ibid, 62).  

Der er undersøgelser som viser, at ca. 70% af alle forandringer fejler. Der er en implicit 
formodning om, at forandringer er svære at gennemføre succesfuldt (Senturia, et al., 2008; 
Keller & Aiken, 2008). Om det så er fordi succeskriterierne er forkerte, eller om at forandringen 
ikke er blevet accepteret af brugerne, giver undersøgelserne intet svar på. Dog betyder det, 
at forandringens opgaven er en stor sag, som lederne og organisationen har foran sig. Der 
findes muligvis ikke én rigtig fremgangsmåde at gøre det på, hvilket betyder at opgaven er 
kompleks og unik hver gang. Dog er forandringer vigtige for at organisationer kan fortsætte 
med at overleve, og potentielt, performe sit absolut bedste (March, 1991, 71). 

2.1. Problemfelt 

2.1.1. Det danske samfund som case 
Verden har siden starten af 2020, været udfordret af store omvæltninger - både hos 

personer, men også for organisationerne og deres arbejdsgange. COVID-19 pandemien har 
betydet mange ting for måden, hvorpå arbejde foregår, og hvordan arbejdslivet anskues. 
Pandemien betød at verdenen begyndte at lukke ned, for at inddæmme spredningen 
(Regeringen, 2020). Men inddæmningen betød også, at privat- og arbejdslivet skulle 
gentænkes. De organisationer og jobs som ikke kunne overholde restriktioner og varetages 
hjemmefra, og som ikke var samfundskritiske, blev lukket ned. De jobs som kunne varetages 
hjemmefra, betød starten på nedbrydningen af de traditionelle tanker og forestillinger omkring 
arbejde.  

Hjemsendelsen af videnarbejderen betød ændringer i den måde som ledere, medarbejdere 
og organisationer skulle forholde sig til hinanden på. Ændringerne betød blandt andet, at 
medarbejderne ikke kunne se kollegaer og ledere fysisk hver dag, samtidig med, at de skulle 
finde sig tilrette i, at arbejde hjemme og virtuelt.  

Selve konceptet omkring, at arbejde virtuelt er ikke nyt, men har ikke været et fænomen 
som har været særlig udbredt, som en norm i arbejdslivet. Dog har pandemien bevist, at det 
er muligt at videnarbejderen kan arbejde hjemmefra, og få det til at fungere i organisationen 
(Rambøll, 2020).  

Denne afhandling vil dykke ned i mange aspekter omkring det, at arbejde virtuelt. Nogle 
aspekter vil blive uddybet mere end andre. Vi vil afdække hvad tankegangen omkring 
arbejdsmetode var før COVID-19 hjemsendelsen. Dertil vil afhandlingen undersøge hvordan 
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man skabte et nyt og tilpasset arbejdsmiljø under hjemsendelsen.  

Afdækningen af tankegangen før hjemsendelsen, samt undersøgelsen af hvad der virkede 
under hjemsendelsen, vil danne grundlag for udledelsen af en række specifikke remedier. 
Disse remedier kan implementeres i en organisation for, at tiltale hele aspektet omkring at 
arbejde virtuelt, for eventuelt at kunne opnå, en mere fleksibel tilgang til arbejdet.  

2.2. Problemformulering 
 

På baggrund af oplevelsen under COVID-19 hjemsendelsen, hvad har påvirket 
videnarbejderens motivation, ved at arbejde virtuelt, og hvad er vigtigt for den fremtidige 

arbejdsform? 
 

2.2.1. Arbejdsspørgsmål 
Ovenstående problemformulering er flerdelt, idet afhandlingen har til formål, at afdække og 

forstå medarbejdernes opfattelse af, at arbejde før, under og efter COVID-19 hjemsendelsen. 
Der er derfor behov for flere arbejdsspørgsmål for, at sikre at afhandlingen er dækkende, for 
bedre at kunne konkludere, hvad HRM skal gøre for at kunne imødekommende en fremtid 
med fleksibelt arbejde. 

Arbejdsspørgsmålene er følgende: 

1. Hvilke antagelser har ligget til grund for arbejdet før COVID-19, herunder motivation, 
kultur og arbejdsformer? 

2. Hvilke erfaringer har der været omkring virtuelt arbejde? 
3. Hvordan kan HRM understøtte en fremtidig arbejdsform baseret på erfaringer gjort 

under COVID-19? 

2.3. Faglige felt 
I det følgende afsnit vil vi gøre rede for det faglige felt, som skal give læseren en forståelse 

for, hvilket felt og dermed læring, som vi vil benytte i afhandlingen. Dette vil skabe fundamentet 
for hvilke perspektiver som der udvælges. Det faglige felt stammer fra Human Resource 
Management (HRM), som er vores akademiske fundament, og har givet os som forskere den 
grundlæggende viden omkring ledelse og ledelse i praksis. Dette har givet os redskaberne til, 
at kunne analysere forholdene internt og eksternt, i forhold til organisationen. Det vil derfor 
inkludere individerne, ledere, strategi og hvordan problematikker er skabt, af en eller flere 
forhold. Nogle bærende dele i forhold til denne afhandling, vil være motivation, organisation, 
og kultur. 

2.4. Afgrænsning 
Afhandlingen vil undersøge aspekter, som har været relevant for størstedelen af 

samfundet, siden marts 2020 til april 2022. Dog har vi som forskere valgt, at afgrænse 
afhandlingen til kun at relatere sig til videnarbejderen, og hvordan forløbet var under 
hjemsendelsen, og hvad der er vigtigt for dem i fremtiden. Det er vigtigt at lave sådan en 
afgrænsning, da forskellige medarbejdertyper er blevet påvirket, af forskellige elementer. Ud 
over medarbejdertyperne, så har forskerne afgrænset til at analysere gennem tre tids-
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elementer; 1) før marts 2020, 2) marts 2020 til og med april 2021, 3) efter april 2021. 
Derudover, har forskerne valgt at fokusere på de teoretiske områder omkring motivation, kultur 
og organisation, og dermed ekskluderes andre teoretiske områder. Det skyldes, at disse 
områder ikke omfattes af vores faglige felt eller interesser. 

Dertil skal der afgrænses ift. at det virtuelle aspekt fra problemformulering, handler primært 
om hjemsendte kontor/videnarbejdere, hvorfor at virtuelt arbejde per definition sidestilles. Vi 
vil dog uddybe virtuelt arbejde nærmere i afsnit 8. 

2.5. Afhandlingsstruktur 
I dette afsnit vil kortlægge afhandlingens struktur, hvilket skal skabe et overblik for læseren, 

og dermed hjælpe læseren på vej mod at forstå afhandlingen gennem dens kapitler. Dette er 
visualiseret i nedenstående model: 

 
Afhandlingen begyndes med en indledning, som skal sætte scenen for problemstillingen, 

og dermed afhandlingen som helhed. Den skal ydermere vække læserens nysgerrighed, 
specielt fordi det formodes, at læseren har oplevet at arbejde hjemme, hvilket er afhandlingens 
omdrejningspunkt. Dette leder læseren videre til problemfeltet, som skal skitsere 
afhandlingens problemstilling indenfor det valgte fagområde og vinkel. Scenariet som danner 
ramme for selve afhandlingen vil dernæst blive præsenteret, hvilket slutteligt leder mod 
problemformuleringen. Under problemformuleringen vil der være en række arbejdsspørgsmål, 
som forskerne vil forsøge, at besvare undervejs i afhandlingen. 

Helt essentielt for at klarlægge den metodiske fremgang, som forskerne har gjort brug af, 
vil der være en gennemført gennemgang af metoderne. Metodegennemgangen vil inkludere 
den videnskabsteoretiske metode, og dernæst vil de valgte metoder fremlægges. Det vil 
inkludere de overvejelser, som forskerne havde omkring metoderne, men vil også indeholde 
en kritik af metoder, og herunder de konsekvenser som metoderne har medbragt sig. Denne 
gennemsigtighed vil gøre læseren opmærksom på, de fordele og ulemper metode-valget vil 
medføre for, at læseren bedre kan vurdere vinklen, som er iboende i metoden. 

Efter metode-kortlægningen, der vil det teoretiske grundlag for analysen præsenteres. Her 
vil de valgte teorier præsenteres, samt stilles op imod det valgte perspektiv forskerne har valgt 
i forbindelse med afhandlingen. Det teoretiske grundlag præsenteres for at give læseren en 
forståelse hvor kernen af de valgte teorier før disse bruges i kontekst af afhandlingen for at 
analysere de fremsatte Arbejdsspørgsmål. 

For at teorierne giver mere mening overfor arbejdsspørgsmålene, vil forskerne definere 
den strategiske tilgang de vil tage for, at teorierne og empiri sammen skaber værdi og belyser 
de valgte Arbejdsspørgsmål. Analysen vil bestå af tre sektioner. Første analysedel vil dreje 
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sig om det første Arbejdsspørgsmål, da det her handler om at skabe forståelse for arbejdet 
før hjemsendelsen. Grunden til dette er fordi, det handler om for forskerne at belyse den 
indsamlede empiri for at læseren har en forståelse og sammenligningsgrundlag af arbejde før. 
Anden analysedel vil omhandle det andet Arbejdsspørgsmål, da det handler om at afdække 
hvad der er sket under hjemsendelsen og den læring som man måtte have anskaffet sig, 
herunder positive og negative erfaringer. Det tredje og sidste arbejdsspørgsmål vil handle om 
hvordan man kan udlede de arbejdsvilkår, og betingelser som skal være tilstede før at virtuelt 
arbejde kan virke som et produktivt redskab i arbejdet for fremtiden.  

Afsnittet inden konklusionen vil handle om den del, hvor forskerne vil diskutere forskellige 
opdagelser gjort undervejs, kritik- og opmærksomhedspunkter samt forskellige vinkler der kan 
tages for, at forstå afhandlingen yderligere. Forskerne vil dernæst konkludere på de 
opdagelser gjort undervejs, og hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med virtuelt 
arbejde.  

2.6. Citation style 
Forskerne har valgt, at alle referencer til kilder mv. angives med standardmetoden 

’Chicago’, i modsætning til APA eller andre metoder. Det giver anledning til brug af Ibid. 
angivelsen, ved gentagelse af samme kildeangivelse, hvilket forskerne finder mere 
læsevenligt. 
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3. METODE 

3.1. Videnskabsteori 
Den videnskabsteoretiske tilgang som forskerne vil gøre brug af er hermeneutikken. Denne 

tilgang findes passende, grundet det område som forskerne arbejder i.  

“Den hermeneutiske videnskabs opgave er ikke at finde lovmæssighederne for samfundet 
på samme måde, som naturvidenskaberne finder lovmæssighederne for naturen, af den 
simple grund, at sådanne lovmæssigheder ikke findes” (Juul, 2012, 109).  

Afhandlingen og forskerne prøver ikke at finde lovmæssigheder, men ønsker nærmere at 
udforske området. Derfor findes hermeneutikken passende da det hænger sammen med 
fortolkning og forforståelse (Ibid, 108). Fortolkningen forekommer, da vi har med mennesker 
at gøre og dertilhørende fortolkninger af fænomener. Vi bryder dermed med det positivistiske 
fakta-paradigme.  

I afhandlingen vil forskerne gøre brug af den hermeneutiske cirkel, da det epistemologiske 
princip understreger, at;  

“al erkendelse fremkommer som en pendling mellem helhedsforståelsen og delforståelse 
af den genstand, der søges fortolket, det være sig en tekst eller en handling” (Ibid, 111).  

Dette princip om; “at delene kun kan forstås ud fra helheden, ligesom helheden jo forstås 
ud fra delene, er for hermeneutikken så ubestrideligt, at selv de mest grundlæggende 
operationer ikke kan gennemføres uden anvendelse af det (...)” (Ibid, 114).  

Denne pendling mellem helhedsforståelse og delforståelse kendes også som den 
hermeneutiske cirkel (Ibid, 110). 

Det er vigtigt, jf. Heidegger og Gadamers filosofiske tilgang, at forskerne gør læserne 
opmærksom på den forforståelse de er gået ind med, da det vil have indflydelse på 
fortolkningsarbejdet og resultatet (Juul, 2012). Det skyldes at den filosofiske tilgang er en 
“bestemmelse af den menneskelige væren, og af de muligheder og begrænsninger, som 
denne væren indebærer for erkendelsen” (Ibid, 111). Dog vil størstedelen af fortolkningerne 
ske på baggrund af Interviews og Surveys, understøttet af sekundære data, i form af artikler 
og tredjepart undersøgelser, på linje med denne afhandling. Dog vil forskerne også medvirke 
til fortolkningsprocessen under Interviews, da det vil være umuligt ikke at være til stede, og 
dermed påvirke Interviewpersonerne.  

Ifølge hermeneutikken og Gadamer, så vil mennesket møde det fremmede og ukendte med 
fordomme. Disse fordomme, som vil komme fra både forskere og Interview- og Survey 
personer, skal ikke beklages eller sættes i parentes, de er tværtimod produktive for opgaven, 
dog skal de ikke bare godtages, men også udfordres (Ibid, 422).  

Med dette for øje, forsøger forskerne i afhandlingen at tydeliggøre den sociale virkelighed, 
der finder sted gennem Interviews og Survey’s personernes opfattelse af området, set gennem 
deres tanker, oplevelser og erfaringer. Derfor anses både Interview- og Survey personerne 
samt det sekundære materiale, som værdifulde og relevante i forhold til, at belyse den valgte 
problemformulering i dybden. Dog vil disse sekundære materialekilder underlægges en 
kildekritik for at sikre at metoden, og området en forsøger at belyse stemmer overens med 
forskernes forskningsområde, således at de bringer værdi til det forsøgt belyste område, og 
ikke andre områder som ikke er i scope.  
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3.2. Empiri indsamling 

3.2.1. Sekundære data  
Sekundære data er defineret som, brugen af data indsamlet af tredjeparter. Data er derfor 

ikke indsamlet af forskerne selv, men bliver brugt af forskerne for, at bevise eller modbevise 
fortolkninger eller konklusioner (Saunders et al, 2015, 316). Fordelen ved sekundære data er, 
at forskerne ikke selv skal ud og indsamle disse datasæt. Dette gør at man kan spare tid, og 
ressourcer, specielt fordi disse undersøgelser ofte kan have adgang til flere eller andre typer 
af data som man ellers normalt ville have adgang til selv at kunne indsamle (Ibid, 316).  

I opgaven gør vi brug af sekundære Survey data fra både Dansk Industri (DI) og 
CAPTURE-rapporten af Lassen et al (2020). Den sekundære data består af i alt fire rapporter 
baserede på survey’s blandt medarbejdere og medlemmer. 

Undersøgelserne har handlet om medlemmer og medarbejderes holdninger til hjemme-
arbejde, og er foretaget over to omgange. De fire sæt består af to undersøgelser fra maj 2020, 
mens de andre er fra henholdsvis oktober 2020 og januar 2021. Undersøgelserne kan derfor 
bruges som en sammenligning, mellem en kort eksponering til hjemmearbejde, mod en 
længere eksponering til hjemmearbejde. 

Disse sekundære Survey’s blev foretaget på en ad hoc basis (Saunders et al, 2015, 321-
322). Det betyder, at denne slags undersøgelser ikke bliver brugt regelmæssigt af de to 
organisationer, da undersøgelserne specifikt er henvendt mod COVID-19 og dens påvirkning 
på medarbejdere og medlemmers holdning til hjemmearbejde (Ibid, 325).  

Survey resultaterne fra DI (2020) og Lassen et al (2020) er aggregeret form, hvilket betyder 
at de har foretaget deres fortolkninger og konklusioner adgang til rå-data vil give os som 
forskere adgang til, at foretage vores egne for fortolkninger og konklusioner (Saunders et al, 
2015, 325). Dette kan gøres alene eller i sammenligning med fortolkninger fra organisa-
tionerne selv, for at kunne hjælpe os med at besvare vores Arbejdsspørgsmål.  

Udover at gøre brug af sekundær Survey data, så gør vi også brug af sekundære data i 
dokumentform, specifikt brugen af peer-reviewed artikler. Denne type af sekundærdata gør 
det muligt for os som forskere at få indsigt ind i teoretisk funderet materiale omkring et lignende 
emne, hvor det er muligt at overføre dette materiale til at kunne besvare vores 
Arbejdsspørgsmål (Ibid, 319-320). Peer-reviewed artikler har den fordel at de kan bestå af 
både kvantitative og kvalitative informationer som der er konkluderet på og accepteret af det 
akademiske samfund. En af ulemperne ved disse artikler er dog at det er op til os som forskere 
at gøre brug af kildekritik for at sikre deres anvendelighed over for vores Arbejdsspørgsmål, 
og de skal derfor begrundes yderligere (Ibid, 320). 

3.2.2. Peer-review vs non peer-review 
I denne afhandling vil der være forekomster, af flere forskellige typer af data. Med 

forskellige typer menes, der både akademiske artikler (peer-reviewed), bøger, samt artikler 
(non peer-reviewed). Grundet afhandlingen og hvad den forsøger at afdække, er der 
referencer til kerne teorier som er peer-reviewed, men for al anden data, der er vi nødt til at 
gøre brug af kilder der ikke har været igennem processen for at blive peer-reviewed.  
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3.3. Kvalitativ metode 
Vi som forskere har valgt at gøre brug af det semistrukturerede Interview, for bedre at 

kunne udforske vores problemformulering, og dertilhørende Arbejdsspørgsmål (Ibid, 393). Vi 
vil foretage 6 Interviews, fordelt på både ledere og medarbejdere. Vi gør dette for bedre at 
kunne afdække de eventuelle forskelligheder, der måtte følge grundet deres stilling og ansvar. 
Udover at belyse området, så handler det også om at få udtalelser og gerne forskellige, for at 
opnå mere klarhed omkring området, og for at sammenligne medarbejderne over for lederne 
(Poulsen, 2019, 97). 

Vi har ved hjælp af Kvale & Brinkmann (2015), udformet vores semistruktureret Interviews, 
som tager formen som et samtalebaseret Interview. Grunden til valget af denne form er, at 
den gør det muligt for os at være fleksible, og tillader os at spørge ind til Interviewpersonernes 
udtalelser undervejs (Kristensen & Hussain, 2019, 98). Formålet er at komme tæt ind på 
Interviewpersonerne, og tillade dem at sætte ord på deres erfaringer, ift. problemformuleringen 
og arbejdsspørgsmålene (Kvale & Brinkmann, 2015; Saunders et al, 2015, 393-394; Poulsen, 
2019, 97). Det handler for forskerne om, at undersøge de begivenheder som Interview-
personerne har oplevet, og hertil kræver det jo adgang til individernes respektive personlige 
viden og erfaring (Poulsen, 2019, 97).  

Grunden til at Interviewe relevante personer, handler også om, at denne viden som 
forskerne afsøger, ikke er en viden som kan findes i en bog og dermed læses. Dette skyldes 
denne viden er knyttet til Interviewpersonernes personlige opfattelser, erfaringer, viden og 
bevæggrunde (Ibid.). Det var dertil vigtigt, at forskerne havde gjort sig nogle overvejelser inden 
vi begyndte at foretage Interviews (Ibid, 100). Ifølge Klemmensen (2012, 24), så er det vigtigt, 
at man til at begynde med, har valgt et teoretisk perspektiv for undersøgelsen (Poulsen, 2019, 
100). Efterfølgende er det vigtigt, at man finder ud af hvem, og hvor mange Interviewpersoner 
forskerne ønsker (Ibid, 100). Interviewpersonerne i denne afhandling er udvalgt efter en række 
kriterier, såsom om de er almindelig medarbejder eller leder, og om de har været i job under 
COVID-19 epidemien. Disse kriterier er blot få af mange. Derudover, havde forskerne altid in 
mente, om Interviewpersonerne ville have viden eller erfaring, omkring de aspekter, vi 
ønskede belyst gennem dem (Ibid.). 

Det er dog sværere at stille kriterier op for antallet af Interviewpersoner. Kvale (1997, 108) 
skrev; “Interview så mange personer, som det er nødvendigt for at finde ud af det, du har brug 
for at vide” (Poulsen, 2019, 100). Hvor det i en kvantitativ undersøgelse hurtigt kan omhandle 
“jo flere, jo bedre”, så er dette dog ikke et særligt godt argument for kvalitative undersøgelser, 
hvor det mere handler om argumenterne end antallet (Ibid, 100-101). Vi som forskere har i 
stedet fokuseret på, at få så mange forskellige typer af Interviewpersoner for, at få så meget 
information om, så mange aspekter som muligt. Interviewpersonerne har derfor bidraget 
tilstrækkeligt til, at vi kan besvare problemformuleringen (Ibid, 101).  

Udvælgelsen er sket på baggrund af vores først Survey, hvorigennem personer frivilligt, 
kunne melde sig til at deltage, i vores Interviews. Vi vidste dog godt, at der var brug for at 
udbrede vores Interviewpersoner, og vi valgte derfor også at finde personer i vores netværk 
som du opfylde vores kriterier, samt sikre at alle Interviewpersoner har noget nyt at byde på, 
ift. afsøgning af empiri til afhandlingen.  

Det var aftalt med alle Interviewpersoner på forhånd at deres udtalelser vil ske anonymt, 
så det kun er forskerne selv som kender Interviewpersonernes rigtige identitet og arbejds-
plads, medmindre at Interviewpersoner har givet tilladelse til at bruge navn, stilling og 
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organisation. Den eneste indikation de ikke selv kan bestemme, er om hvorvidt de er 
almindelige medarbejdere, eller sidder i en stilling med lederansvar. 

Inden Interview sessionerne, udarbejdede forskerne to Interviewguides - en til almindelige 
medarbejdere, og en anden til ledere. Fordi vi anser disse to grupper, som værende 
anderledes i form af arbejdsopgaver, og derfor vil problemformuleringen og vores område 
påvirke de to grupper anderledes. Størstedelen af Interviewguiderne er ret ens, men 
Interviewguiden til lederne havde lidt flere aspekter, der skulle rundes for at dykke ned i en 
viden, lederen muligvis sidder med, som den almindelige medarbejder ikke gør. 

Interviewguides blev udarbejdet i flere sektioner, hvor hver sektion ville referere til en 
bestemt sektion af afhandlingen for at gøre det muligt at indsamle så konkret viden om de 
sektioner for at kunne udfærdige en samlet afhandling. Dette blev gjort ved, at sikre at hver 
sektion var tydelig adskilt, men også at spørgsmålene havde en beskrivende karakter. Ifølge 
Kvale (1997, 136) så gøres dette; “for at sikre så righoldige beskrivelser som muligt af det 
fænomen, man ønsker at undersøge” (Ibid, 104). Det semistrukturerede Interview giver altså 
ikke forskerne nogen kvantitativ opfattelse af et emne, men giver derimod en dybere indsigt 
ind i de afsøgte områder, på baggrund af Interviewpersonernes udtalelser (Ibid, 98). Det er 
derfor vigtigt, at man gør brug af spørgsmål med beskrivende karakter, for derigennem at “få 
fortællinger frem og Interviewpersonens situationsbestemte erfaring” (Kristensen & Hussain, 
2019, 104). 

3.3.1. Interview 
Gennemførelsen af forskernes Interviews foregik via Zoom og Microsoft Teams. Dette 

skyldes den nuværende situation som verden befinder sig i, den danske regerings 
retningslinjer i forhold til at mødes fysisk, retningslinjer fra CBS i forhold til at skrive kandidat-
afhandlinger i denne tid, og dertil forskernes og Interviewpersonernes egne præferencer for 
at udføre disse Interviews, så sikkert og mest praktisk. Ved at udføre Interviews via 
teknologiske medier, så gør det selvfølgelig hele Interview oplevelsen anderledes, men dette 
udfoldes mere i afsnittet omhandlende kritik i 3.3.3. 

Interviewene blev udført med kamera tændt som udgangspunkt, medmindre situationen 
eller Interviewpersonen ikke tillod det. Dette blev gjort for af flere grunde. For det første kan; 
“venlighed, et åbent kropssprog og øjenkontakt (...) bidrage til at få skabt denne tillid og en 
afslappet atmosfære under Interviewet” (Poulsen, 2019, 106). For det andet, så er det; “også 
vigtigt at optræde høfligt og med en vis ydmyghed over for ens Interviewperson, fordi 
vedkommende tager sig tid til at blive Interviewet i en ofte travl hverdag” (Ibid.). Opbyggelsen 
af tillid skal ske for derved at give Interviewpersonen sikkerheden og lysten “til at fortælle om 
sine erfaringer, oplevelser og syn på verden” (Ibid.). 

Dette blev gjort for at sikre at både det verbale og nonverbale aspekt i en samtale blev 
bibeholdt, på trods af det teknologiske medie (Ibid, 196). Aktiv lytning sker nemlig ved brug af 
verbale og nonverbale aspekter, og det viser man har interesse i Interviewpersonen og det de 
har at sige. Ifølge Harrits et al (2012, 158), så dette tage flere former, f.eks. “ved at holde 
øjenkontakt, nikke med hovedet og sige hmhm” (Ibid, 106). 

Interviewene blev altid startet med en kort introduktion til ens undersøgelse, årsagen til at 
Interviewpersonen er blevet udvalgt, hvordan Interviewpersonens udtalelser vil blive brugt, 
samt en introduktion til Interviewpersonens rettigheder under selve Interviewet (Ibid.). Dette 
afsluttes med at spørge Interviewpersonen om de er indforstået med Interviewet og dets 
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præmisser for hertil at få samtykke til at fortsætte (Kvale & Brinkmann, 2015, 116-119). 

Forskerne har gjort brug af flere forskellige teknikker undervejs i Interviewene for, at få 
fortællinger frem. Der er helt generelt blevet stillet spørgsmål til konkrete eksempler på deres 
erfaringer og oplevelser. Dette gøres for, at få bedre indsigt ind i Interviewpersonens verden, 
og fordi fortællingerne kommer nemmere, hvis spørgsmålene går på konkrete eksempler 
(Poulsen, 2019, 107).  

Undervejs i Interviewene har forskerne også gentaget de sidste ord som Interviewpersonen 
sagde, og dette blev gjort for at vise at man lytter aktivt, men også for at signalere at man 
bliver i samme spørgsmål, men ønsker en dybere fortælling af dette (Ibid.). Der er også gjort 
gjort brug af spørgsmål til betydningen bag udtalelser, f.eks. “hvad betyder 0-fejlskultur?” 
(Ibid.). Denne teknik bruges for at få en bedre forståelse for Interviewpersonens sprogbrug, 
vendinger og betydninger, for bedre at kunne forstå den verden, Interview-personen befinder 
sig i og svarer ud fra (Ibid.). 

Interviewene er blevet afrundet på sådan en måde, at Interviewpersonen har mulighed for 
at komme med yderligere kommentarer til noget som er blevet talt om, eller et helt andet emne 
som Interviewpersonen føler er relevant til Interviewet (Ibid, 109). Dette er for at sikre, at 
Interviewpersonen føler de har mulighed for at uddybe eller rette noget, så de ikke føler sig 
brugt eller at deres udtalelser kan tvistes i en retning som ikke var til henseende (Ibid.). Dertil, 
får Interviewpersonerne muligheden for ,at kunne fjerne udtalelser tidligere i Interviewet, hvis 
de ikke passer længere. 

3.3.2. Bearbejdning 

3.3.2.1. Transskribering  
Vi vil foretage transskriberinger for at omdanne vores lydfiler til tekstlige produkter, hvormed 

vi har muligheden for, at dykke dybere ned i Interviewpersonernes udsagn (Ibid, 110).  

Vi vil dog gøre det klart, at lydfilerne ikke transskriberes direkte, men at vi transskriberer 
talesprog om til mere læsevenligt sprog (Ibid.). Dette gøres af flere årsager, herunder at øge 
læsevenligheden ved at fjerne “øhhh”, “hmmmm” og andre fyldord, og i stedet bruge korrekt 
skriftsprog (Ibid.).  

Under transskriberingen har vi udeladt firma- og personnavne for at sikre den lovede 
anonymitet. 

3.3.2.2. Kodning 
Efter man har foretaget sin transskribering, så er det nu muligt at kode sit materiale. “Koder 

anvendes til at systematisere materialet og skabe et overblik” (Ibid, 111). Disse koder er 
nøgleord som kan bruges til betegne Interviewet ud fra deres tekststykker. Dette gøres for at 
kunne identificere tekststykker med analytisk relevans (Ibid.; Brinkmann & Tanggaard, 2015, 
47). 

Ifølge Rubin & Rubin (1995, 238) så findes der ikke bestemte koder som man kan gøre 
brug af, men de bestemmes ud fra den relevans man ønsker at udtrække fra sine Interviews 
(Poulsen, 2019, 112). Nogle koder kategoriseres som begrebsdrevne koder, hvilket betyder 
at de stammer fra struktureringen af ens Interviewguide og stammer fra ens teorier (Ibid.). 
“Datadrevne koder opstår derimod induktivt af selve materialet”, hvilket betyder at de opstår 
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fordi de viser sig som væsentlige under selve gennemgangen af Interviewmaterialet 
(Brinkmann & Tanggaard, 2015, 47). Eksempel på kodning: 

 

Analysearbejde er en omstændig proces, og det kan være muligt at man skal igennem sit 
Interviewmateriale flere gange, fordi der opstår nye koder, hvilket betyder at data skal 
gennemgås igen fra top til bund (Poulsen, 2019, 112). Når kodningen er færdig, så kan man 
begynde at skrive udkast til analysen. Dette gøres ved at “tømme” al sit relevante Interview-
materiale ud i et dokument, for dermed at skabe et råt udkast (Ibid.). Kodning er vist med 
eksempel i figur 3. 

Referencer til interview transskriberingen vil i øvrigt blive refereret til først bilagsnummer, 
derefter informant nummer, og slutteligt linje nummer i transskriberingen. Eksempelvis (6;1:4), 
hvilket er bilag 6, informant/interview 1 og linje 4. 

3.3.3. Kritik af kvalitativ metode 
Kritikken af denne Interviewform er, at vi som forskere nemt kan tage Interview-personens 

udtalelser for gode varer, uden muligvis at være kritiske overfor dem. Dette er dog et punkt vi 
er opmærksomme på, og derfor vil vi være sikre på at få gode uddybelser hvor vi ser det 
relevant for at undersøge udtalelsernes værdi (Kvale & Brinkmann, 2015, 372). Dertil, vil der 
være en chance for, at vi som Interviewere kan lægge ord i munden på Interviewpersonen 
eller på anden måde kontaminere deres udsagn. Vi har derfor haft som regel, at holde vores 
spørgsmål, så korte som mulige og så vidt muligt, kun stille spørgsmål til områder eller udsagn 
allerede nævnt af Interviewpersonen. Derudover, ville denne form være ateoretisk i den 
forstand, at vi dyrker Interview udsagn, som ikke tager hensyn til teori, på det område vi 
undersøger (Ibid.). Dette gør vi ikke af flere årsager. En af årsagerne er at teorierne muligvis 
ikke er kendte for Interviewpersonen, og derfor vil de teoretiske spørgsmål muligvis ikke blive 
udnyttet optimalt. Dertil, så ville det tage for lang tid at give introduktioner til de forskellige 
teorier, og vi kunne risikere at forvirre Interview-personen unødvendigt til et punkt som nærmer 
sig manipulation. Manipulation i den forstand, at Interviewpersonen kan begynde, at gå ud af 
deres tankebaner for at vinkle deres erfaringer og fortællinger til at passe med en given teori. 
Muligvis til et punkt hvor erfaringen eller fortællingen ikke naturligt ville falde. Derfor ser vi det 
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mere naturligt at parre udsagnene fra Interviews med teorien efterfølgende for at få mere 
naturlige forbindelser.  

3.4. Kvantitativ metode 
I afhandlingen har forskerne gjort brug af spørgeskema, for at kunne indsamle information 

fra en større mængde personer, end vores kvalitative Interview ville kunne formå. Spørge-
skemaet består af en række standardiserede spørgsmål, som skal hjælpe os med at få flere 
input på en række specifikke områder for, at understøtte arbejdsspørgsmålene for 
afhandlingen, og dermed også problemformuleringen (Saunders et al, 2015, 439). Spørge-
skemaer er gode til deskriptive eller udforskende research, fordi de formår at identificere, 
beskrive og forklare forholdene mellem diverse fænomener, som respondenter kæder 
sammen med de givne spørgsmål (Ibid.). 

Spørgeskemaerne som forskerne har gjort brug af, er foregået via en internet Survey som 
er blevet delt i forskernes netværk (Ibid, 440). De netværk som er blevet brugt er Facebook 
og LinkedIn. Spørgeskemaerne vil klassificeres som et web/mobilt spørgeskema (Ibid.). 

Fordelene ved brug af web/mobilt spørgeskema er mange. For det første er det nemt, at 
kunne række ud til mange mulige respondenter ret hurtigt, hvortil ens sample size tænkes at 
stige. Dette gør at man har muligheden for at få flere svar, hvortil ens findings vil være mere 
retvisende (Ibid, 441). Udover at man kan række ud til flere mulige respondenter, så stiger 
forskernes arbejde ikke nødvendigvis eksponentielt. Dette skyldes at det meste arbejde ligger 
i udarbejdelse fasen, men dette arbejde er fast uanset om der er 1, 10 eller 100 respondenter 
på ens spørgeskema, da dataindsamlingen sker automatisk (Ibid.). En anden fordel ved 
spørgeskemaer er, at man som forsker har sværere ved at påvirke besvarelserne fra 
respondenterne (Ibid.). 

Der eksisterer også ulemper ved brugen af spørgeskemaer. En af ulemperne er den 
finansielle udgift der kan ligge i at bruge et spørgeskema system, og dertilhørende features. 
En anden ulempe er at svarprocenten er ret meget lavere ved spørgeskemaer end f.eks. via 
telefonen (Ibid.). En tredje ulempe er at spørgeskemaer er meget begrænset til de spørgsmål 
man kan stille. Spørgsmålene skal helst være lukkede spørgsmål, og ikke alt for komplekse 
(Ibid.). Du får altså kun simple svar på en række lukkede spørgsmål. Det er derfor svært at 
kunne inkludere svære spørgsmål eller overbyggende spørgsmål som f.eks. i Interviews 
(Ibid.).  

Forskerne har i deres kvantitative undersøgelse gjort brug af flere forskellige spørgeformer, 
herunder bl.a. åbne, liste og likert skala spørgsmål. Hver spørgeform gør noget specielt.  

Der blev i spørgeskemaet gjort brug af den åbne spørgeform, hvilket blev brugt til nogle 
spørgsmål for at opnå nogle svar som forskerne på forhånd ikke kunne forudse og derfor liste 
op for respondenten (Ibid, 453). Det gjorde det muligt for at få det præcise ord og betydning 
for at kunne besvare spørgsmålene. 

Forskerne har også gjort brug af liste spørgsmål, som kræver at respondenten krydser en 
eller flere af de nedskrevne svarmuligheder af (Ibid.). Svarmulighederne skal være så præcist 
formuleret som muligt for at give mening ved denne spørgeform. Denne spørgeform 
indeholdte også svarmulighederne “ønsker ikke at besvare” samt “andet”, hvor man derved 
kunne skrive en yderligere svarmulighed ind selv (Ibid.). 

Forskerne har også gjort brug af kategori spørgsmål, hvor respondentens svar kun kan 
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bruges i en kategori. Denne type spørgsmål bruges til at indsamle data omkring 
respondentens adfærd eller egenskaber (Ibid, 455). Spørgsmål skal kunne dække alle 
tænkelige muligheder, og skal være gensidigt eksklusivt for at sikre at man giver respondenten 
den korrekte adfærd eller egenskab (Ibid.). 

Slutteligt, har forskerne gjort brug af en likert skala-type spørgeform, som har været brugt 
til at undersøge hvorledes på skalaen fra 1 til 10, om hvor enige eller uenige respondenterne 
var med hensyn til specifikke spørgsmål (Ibid, 458-459). 

3.4.1. Udarbejdelse af tabeller 
Under udarbejdelsen af tabeller til afhandlingen, baseret på spørgeskemaundersøgelse, 

har vi som forskere gjort brug af diverse metoder, til at beregne tallene. Ved nogle spørgsmål 
stillet i spørgeskemaundersøgelserne, har det kun været muligt at vælge én svarmulighed, 
som betyder at de procenter er beregnet ved at det observerede antal overfor antallet af totale 
svar. 

Der er dog også nogle spørgsmål hvor det er muligt at vælge flere svarmuligheder, hvor vi 
her tæller hvor mange gange mulighederne bliver krydset af. Herefter vil vi beregne procenter 
ved at stille det observerede antal overfor antallet af svar respondenter. Her vil det totale 
afgivne svar overstige antallet af svar respondenter. 

3.5. Mixed Methods 
I denne afhandling har forskerne gjort brug af mixed methods, som betyder at afhandlingen 

både inkluderer kvantitative og kvalitative metoder (Frederiksen, 2015, 200). Valget af at bruge 
en mixed methods tilgang skyldes at forskerne ønsker at skabe en viden som er mere sikker, 
dækkende og mere kompleks end hvis afhandlingen kun var foregået ved hjælp af en metode 
fremgang (Greene, 2017 i Frederiksen, 2015, 200). 

Ønsket om mere sikker viden knytter sig til forestillingen om triangulering (Ibid.). 
“Triangulering har ikke nogen klar definition, men betyder, at man anvender to forskellige 
metoder til at undersøge det samme fænomen med” (Ibid.). Triangulering bruges her i denne 
afhandling for at sikre konvergent validering, altså at det kun er de fund som bekræftes af 
begge metoder, som vil tillægges værdi (Ibid.). Grundtanken bag denne tilgang er, at sikre at 
de svagheder som hver metode har, bliver udelukket eller minimeret, ved brugen af to 
metoder. Og for at sikre, at de eventuelle fund er stærkere underbygget end hvis man kun 
havde gjort brug af en metode (Ibid.). Til gengæld skal eventuelle fund gjort ved kun en metode 
forkastes (Ibid.). Vi vil dog stadig benytte dem til en vis grad, dog vil de optræde under 
perspektiveringen under afsnittet further research. Dette gøres for at tilskynde andre til, at 
netop undersøge de eventuelle fund gjort ved en metode, og forsøge at knytte det op mod 
denne afhandling. Dette kan hjælpe med at understøtte denne afhandling ved at undersøge 
de eventuelle fund som denne afhandling ikke kunne behandle. Behandlingen af de andre 
fund gør, at scop’et af det akademiske område kan øges, og dermed tilbyde mere indsigt ind 
i dette udsnit af et område.  

Ønsket om mere dækkende eller komplementær viden (Ibid, 201). Her handler det om, at 
vi som forskere ønsker en tilnærmelse af mest mulig viden for; “at afdække flere forskellige 
empiriske områder, der på den ene eller anden måde er knyttet til hinanden” (Ibid.). Dette 
ønske om dækkende eller komplementær viden kan ses ved at forskerne ønsker at afdække 
det sammen fænomen, men ved hjælp af forskellige metoder (Ibid.). 
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Det sidste handler om “at skabe mere komplicerede, konfliktfyldte eller multifacetterede 
beskrivelser” (Ibid.). Hensigten her er ikke at give en samlet beskrivelse, men er nærmere at 
præsentere kompleksiteten af det undersøgte for læseren. Læseren skal altså selv gøre sig 
tanker omkring en samlet fortolkning af data.  

3.5.1. Kritik af Mixed Methods 
De tre ovenstående aspekter kan ikke nødvendigvis alle bruges i samme omgang, uden at 

forskeren vil gå på kompromis med integriteten bag hver fremgangsmåde. Dog vil alle tre 
aspekter bruges i denne afhandling, dog en mere end en anden. Dette skyldes at der vil være 
forskellige sektioner i opgaven som hver er rettet mod diverse målgrupper. Dette skyldes, som 
også beskrevet i casen, at afhandlingen forsøger at afdække meget viden omkring 
hjemmearbejde under COVID-19 perioden, samt forsøge at tyde hvordan fremtidens arbejde 
vil se ud. Derfor vil der være aspekter hvor triangulering er mere brugbar, da det handler om 
aspekter som er mere universel sande end andre. Dog, er der behov for også at fremlægge 
komplekse, konfliktfyldte eller multifacetterede beskrivelser af aspekter som tænkes at ligge 
ude i fremtiden og i andre omverdens-situationer, og dermed sværere at komme med 
konvergent validering på. Dertil, skal disse tilgange hjælpe med generalisérbarheden af 
opgaven, for at understøtte de aspekter som kan konvergens valideres. Dog samtidig også 
fremføre komplekse, konfliktfyldte eller multifacetterede beskrivelser af aspekter som læseren 
selv skal tage stilling til, da læserens situation kan have indflydelse på dennes validering. 

3.6. Etiske overvejelser 
Vi har gjort os en række overvejelser omkring hvordan vores Interviewpersoner skal 

fremstå. Vi har nået den konklusion at de fremstår som anonyme. Grunden til denne 
beslutning er at navnene ikke betyder så meget for opgaven, men udtalelser derimod gør. Vi 
har vurderet at for at Interviewpersonerne føler sig helt komfortable, så vælger vi at 
anonymisere dem for at kunne tillade os som forskere at grave lidt dybere. Udover dette, så 
er Interviewpersonerne også personlige bekendte af os.  

Interviewene vil foregå på en respektfuld måde, hvor Interviewpersonerne til dels har 
mulighed for at styre samtalen, samtidig med de har mulighed for at benægte at svare eller 
uddybe eventuelle udtalelser. Dertil, har Interviewpersonerne også mulighed for at trække 
udtalelser tilbage. Fokus gennem empiriindsamlingen har været at Interviewpersonerne har 
fået et informeret samtykke, fortrolighed og fået forklaret konsekvenserne (Kvale & Brinkmann, 
2015, 116-119). 

Vi har ved informeret samtykke, lagt vægt på at Interviewpersonerne forstår rammerne for 
vores undersøgelse. Dette sker gennem briefing og de-briefing hvor vi præsenterer målet med 
og fremgangsmåderne for Interviewpersonerne (Ibid, 116). Derudover, vil der lægges vægt på 
at Interviewpersonerne er informeret omkring risici, ved deltagelse i Interviewet. Vi gør alt for 
at minimere risici ved deltagelse, hvilket sker ved at; 1) vi behandler data fortroligt, 2) vi tillader 
at Interviewpersonerne kan gennemgå transskriberingen og komme med rettelser eller 
udeladelser, 3) de er informeret omkring hvem der får adgang til data og 4) interviewet er 
frivilligt, så de kan forlade Interviewet når som helst (Ibid, 116-119). Interviewpersonen skal 
have en følelse af autonomi og tilgodeséelse ved deltagelsen (Marzano, 2012 i Kvale & 
Brinkmann, 2015, 116). 
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Da Interviewene er frivillige, er vi opmærksomme på at de folk vi vælger kan komme med 
både deres subjektive, men også objektive vurdering af emnet. Dette vil dog blive adresseret 
under Interviewene.  

3.6.1. Forforståelse 
Det er vigtigt for integriteten i afhandlingen, at der gøres rede for forskernes egen position 

i forhold til det undersøgte emne. Dette er vigtigt så læserne kan forstå den tilgang og 
indstilling forskerne havde da de begyndte afhandlingen.  

Vi som forskere gik ind afhandlingen med en masse erfaring omkring det at arbejde virtuelt, 
set i lyset af nedlukningen af samfundet og dermed uddannelses- institutionerne i marts 2020. 
Nedlukningen betød at forskerne selv skulle omstille sig pludseligt til at arbejde og studere 
virtuelt. En proces der gav forskerne erfaring, men også indsigt ind i hvad der kan gå galt 
under sådan en proces. 

Forskerne gik ind til denne afhandling med et ønske om at udforske andres oplevelser af 
at arbejde virtuelt samt sammenligne dette med det teoretiske materiale omkring dette emne. 
Forskerne var af den forståelse at medarbejdere ønsker at arbejde på kontoret, da dette er 
optimalt i forhold til medarbejderes sociale bånd til sine kolleger, produktivitet og adskillelsen 
af privat- og arbejdsliv. Vi er af denne opfattelse grundet vores egne savn og oplevelser under 
vores egen hjemsendelse, fra arbejde og skole. Vi havde den følelse at produktiviteten og 
glæden ved skole og arbejde forsvandt grundet den manglende forbindelse med kolleger, 
medstuderende samt arbejde, skole og fritid blev nærmest uadskillelig. Det var netop disse 
ulemper ved hjemsendelsen som vakte vores interesse for denne afhandling. Afhandlingen vil 
være en undersøgelse ind i folks erfaringer sat op imod det teoretiske materiale der findes fra 
både den akademiske og professionelle verden.  

Denne forforståelse som vi som forskere har bragt med ind i processen vil uden tvivl farve 
nogle af vores syn og dermed observationer og retninger vi tager i vores afhandling. Dette 
betyder ydermere at vi i vores semistrukturerede Interview vil bede om uddybelser på nogle 
udtalelser fra Interviewpersonerne. Disse uddybelser kan skyldes at udsagnene fra Interview-
personerne rammer en interesse hos forskerne og deres forforståelse.  

3.6.2. Generalisérbarhed 
Forskerne anskuer denne afhandling som relativ generalisérbar indenfor det undersøgte 

områder. Afhandlingen og dens fremgangsmåde gør at den ikke vil kunne konkludere på noget 
specifikt, men vil kunne give en række råd på et samfundsmæssigt niveau. Rådene er 
vejledende, men ikke direktiv, i det at dette område omhandler mange nuancer som ikke er 
mulige at undersøge og konkludere for alle i alle scenarier. Afhandlingen vil derfor kun 
koncentrere sig om den brede forstand af området, hvilket også afspejles i den empiri der er 
blevet benyttet. Empirien er ikke specifikt henvendt en organisation, men er mere en samling 
af empiri på tværs af organisationer og industrier, hvilket gør denne opgave god til at give en 
generel indsigt omkring området. Så de eventuelle findings fra denne afhandling er baseret 
på input indsamlet på tværs af samfundet, og kan derfor kun bruges således. Dette betyder 
dog ikke at de findings der beskrives ikke kan bruges i specifikke situationer, dog kræver det 
at eventuelle organisationer og personer selv skal tænke og undersøge hvordan de findings 
der beskrives kan bruges i deres situation.  
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4. TEORI 
Indeværende teoriafsnit skal beskrive og diskutere hvorledes de aktuelle behovs- og 

motivationsteorier er relateret, udfordre, supplere og støtter hinanden. Ligeledes er det 
formålet at give en indsigt i, hvorledes de enkelte teorier virker som enten fundamentale til 
indeværende afhandling, eller er relateret til et enkelt afsnit eller underspørgsmål. Det vi 
gennemgår i indeværende afsnit, er det fundamentale, samt det som er relateret til vores 
hovedteori. Fordi en teori er nævnt her, betyder ikke at den brugt specifikt i analysen. Derimod 
er den medtaget for at skabe bevidsthed i diskussionen om de mange forskellige behovs- og 
motivationsteorier, der ligger til grund for vores vurdering og arbejde med analysen.  

4.1. Behovsteori (Abraham Maslow) 
Kort kan man introducere hele afsnittet med en henvisning til Abraham Maslow og hans 

behovsteori. Dels fordi den er kendt af de fleste, og dels fordi den er forholdsvis simpel at 
kunne se fornuften i, i relation til en overlevelse.  

Vi skal som mennesker ud og samle ind til føde, og sørge for at få et tag over hovedet, 
særligt når man er ansvarlig for en familie. Vi skal skabe en tryghed og sikre familiens 
overlevelse. Vi har som mennesker nogle helt basale fysiologiske behov, der skal dækkes, 
samt en skabelse af tryghed og sikkerhed for familien. 

 
Dernæst handler det om det sociale tilhørsforhold, før vi kommer vi løfter behovene til et 

fokus på status i livet og i gruppen, for til sidst at fokusere på en selvrealisering (Larsen, 2010, 
126).  
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Det motivationsmæssige består i, at mennesker bestræber sig på at få opfyldt de enkelte 
behov, når andre behov er opfyldt. Dvs. at der er en hierarkisk orden for, hvorledes de enkelte 
behov forventes opfyldt – nedefra og op, jf. modellen i (Ibid.). 

I relation til en jobsituation gælder følgende for teorien, at der er organisationsmæssige 
faktorer der motiverer, og at der er reel behovstilfredsstillelse, se figur 5 (Jacobsen & Thorsvik, 
2013, 227). Dog skal skemaet læses oppefra og ned ift. Maslow pyramiden. 

Vi vil fremadrettet benytte Maslows skema i figur 5 til, at understøtte vores argumenter for 
hvorhenne i hierarkiet, de enkelte behov er placeret, når vi efterfølgende identificere et behov, 
der enten er eller ikke er opfyldt. Derved kan vi kan konstatere vigtigheden af den manglende 
behovsopfyldelse eller det modsatte.  

4.1.1. Kritik af Maslow-teorien 
Kritikken i teorien er bl.a., at den er skabt på et meget smalt grundlag, hvilket i dag ikke vil 

være anerkendt som videnskabeligt tilstrækkeligt. Omvendt så var det en anden tid 
(1950’erne), og meningen var ikke en videnskabelig udgivelse, men blot en fortælling om hans 
tanker og observationer på området. En anden kritik ligger i, at teorien ikke forklare 
dynamikken i koblingen, mellem et udækket behov og en aktuel adfærd. Findes der en særlig 
adfærd, når et bestemt behov ikke er opfyldt? Dertil er der sket en historisk og 
samfundsmæssig forandring, siden teorien blev skrevet. Ligesom, at der ikke er taget højde 
for lokale kulturer i forskellige lande – er det ens for alle eller ej, fortæller resultaterne ikke 
noget om, fra Maslow (Larsen, 2010, 126).  

På sammen måde som Maslow, handler en anden teori også om behov og behovs-
kategorier. Det er bl.a. Alderfers teori.   

4.2. Behovsteori (Alderfer) 
Alderfers teori kan ses som en videreudvikling af Maslows teori, hvor der dels om-

grupperes således at Maslows fem niveauer bliver til tre. Og dels at de tre så forbundet 
således, at den åbner op for hierarkiet, fordi mennesker kan have forskellige motiver bag 
forskellige beslutninger.  

 
Fælles for Maslow og Alderfer er dog stadig, at mennesket har behov for tilfredsstillelse af 
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forskellige behov for at kunne være motiveret til at arbejde. Alderfers relation mellem de tre, 
og Maslow fem er vist i figuren nedenfor (Ibid, 127). 

Man kan stille spørgsmål til, hvor stor en ekstra værdi denne teori giver til Maslow. Svaret 
handler nok mere om, hvor meget denne teori kendes og benyttes vs. Maslows originale teori. 
I modsætning til Maslows teori, handler denne teori om hvorledes det lykkedes ledelsen, at 
sikre en tilfredsstillelse af flere behov på samme tid, i modsætning til Maslows hierarki, hvor 
der arbejdes med ét behov ad gangen. Man kan argumentere for at Alderfer er mere realistisk 
i sin forventning til dækning af flere behov ad gangen? Aldersfers teori, kan opstilles i relation 
til Maslow, som gjort i figur 6. 

4.2.1. Kritik af Alderfer-teorien 
Igen handler det om, som hos Maslow, at den ikke er underbygget af solide empiriske 

undersøgelser, men at den alligevel udmærker sig ved, at være dels fleksible og dels mindre 
rigid (Ibid.). 

Trods kritik af både Maslow og Alderfer teorierne, giver de begge god mening at arbejde 
med, når de benyttes isoleret i relation til forholdet for en medarbejder og et job. Når man 
arbejder med de helt basale forhold i teorierne, kan og vil vi kunne kombinere vores 
motivationsteorier med en lang række af andre, nyere og mere gennemarbejdet teorier, for at 
dække vores argumentation for motivation i dette speciale. Den mest anerkendte og benyttede 
teori vi vil benytte os af, er SDT. 

4.3. Self Determination Theory - SDT (Ryan & Deci) 
Som primær teori har vi valgt ”Self Determination Theory”, her efter blot SDT fra Ryan & 

Deci (2000). De skriver følgende i introduktionen til deres artikel om teorien;  

”Mennesker kan være proaktive og engagerede eller alternativt passive og fremmedgjorte, 
stort set som en funktion af de sociale forhold, hvori de udvikler sig og fungerer. Derfor har 
forskning styret af selvbestemmelsesteorien fokuseret på de sociale-kontekstuelle forhold, der 
letter versus forhindrer de naturlige processer, med selvmotivation og sund psykologisk 
udvikling. Specifikt er faktorer blevet undersøgt, der forbedrer versus underminerer den indre 
motivation, selvregulering og trivsel. Resultaterne har ført til postulatet om tre medfødte 
psykologiske behov – Autonomi, Tilhørsforhold, og Kompetence - som når de er tilfredse, 
giver en forbedret selvmotivation og mental sundhed, og når de modvirkes fører til nedsat 
motivation og velvære” (Ibid, 68). 

Med det fortæller Ryan & Deci, at situationen for 2020, og den aktuelle COVID-19 
nedlukning er medvirkende til, at definere hvorledes vi enten er mere eller mindre motiveret, 
altså direkte undermineres til en nedsat motivation, hvilket er en del vores interesseområde 
for denne afhandling. Ligeledes mener Ryan & Deci, at motivationen har en stor indflydelse 
på, hvorledes vi som mennesker er effektiv arbejdskraft eller ej, jf. den Kognitive evaluerings-
teori (CET), der er en sub-teori til SDT (Ibid, 70). CET havde til formål at specificere faktorer, 
der forklarer variation i indre motivation. De mener også, at den aktuelle nedlukning kan være 
medvirkende til, at mindske og i nogle tilfælde, direkte knuse den motivation der måtte være. 

Grundlæggende arbejder teorien med ideen om, at mennesker kan være proaktive og 
engageret, eller passive og fremmedgjorte. Dette ses i relation til de sociale forhold, hvori de 
udvikler sig og fungerer. Deres forskning har fokuseret på de sociale kontekstuelle forhold, 
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der støtter eller forhindrer de naturlige processer, der skaber en selvskabt motivation og en 
sund psykologisk udvikling. Ligeledes arbejder den med forholdet for hvad der er indre- og 
ydre motivation (Ibid, 68).  

SDT er som teori, en tilgang til den menneskelige motivation og personlighed, der bruger 
traditionelle empiriske metoder, mens den også fremhæver vigtigheden af menneskers indre 
ressourcer til både personlighedsudvikling og adfærdsmæssig selvregulering (Ibid, 69). Derfor 
er det vores vurdering, at SDT har sin berettigelse til inddragelse og belysning af vores 
spørgsmål til denne afhandling. 

Vi har valgt teorien fordi den sætter fokus på tre vigtige elementer i effektiviteten, i den 
almene organisations ønske om effektivitet.  

Ib Ravn fortæller i hans forelæsningsvideo om hvorledes SDT har en vis tyngde, da den 
har været genstand for forskning igennem en del år (Ravn, 2014). Ligeledes har det, efter 
hans opfattelse, gjort at Ryan & Deci’s arbejde har medvirket til en genoplivelse af den tidligere 
eksisterende motivationspsykologi, baseret på Maslow og Carl Rogers der var spekulative og 
ikke specielt forskningsbaseret teorier fra 1960erne (Ibid.).  

Teorien har sin styrke for os i, at den har tre forskellige grene, der kan benyttes som paraply 
til interessante teoretiske aspekter, der hver kan udfoldes dybere. Teorien kan bidrage med 
egne elementer til hver af de tre grene, men vi var også klar over, at den ikke kunne stå helt 
alene. Derfor har vi valgt en række supplerende teorier, til dels at støtte op under den, hvor 
den mangler, men dels også for at udfordre den, hvor der er andre perspektiver.  

De tre grene som SDT består af er Autonomi, Tilhørsforhold, og Kompetence (Ryan & 
Deci, 2000, 68).  

Autonomi handler om at være sin egen herre, føle en vis frihed, og vigtigheden af at handle 
ud fra ens egen overbevisning, fremfor at blive dikteret og adlyde andres ordre. Det handler 
ligeledes om hvilke miljøfaktorer der er tilstede, og hvorledes de indvirker på motivationen til 
selvregulering af menneskets adfærd, sundhed og psykologisk tilfredshed eller det modsatte 
(Ibid, 69).  

Tilhørsforhold, at være en del af en social sammenhæng, og at det betyder noget, hvad 
andre siger og mener om det, individet foretager sig (Ibid.).  

Abraham Maslow arbejdede, som tidligere nævnt, også med begrebet ‘tilhørsforhold’. Men 
desværre var hans fokus ikke at bevise det via empiriske undersøgelser, derimod blot som 
observationer i mindre grupper. For ham var tilhørsforholdet blot et behov i hans behovs-
pyramide, der indikerer at behovet var til stede hos mennesket, ikke at det var en del af det 
som SDT beviser, nemlig at det var et grundlæggende og medfødt element til motivation for 
det, at arbejde. På samme måde var Carl Rogers arbejde ligeledes ufuldstændig, da Rogers 
mente at ‘behovet for selvudvikling’ var den eneste reelle faktor til motivation (Rennie, 2008, 
445-446). 

Kompetencer handler om at have viden og troen på, at man er i stand til at udføre en given 
handling (Ryan & Deci, 2000, 69).  

Et centralt element i SDT’en er forholdet mellem den indre og den ydre motivation. I relation 
til vores brug, hvor fokus er på medarbejderne og deres motivation, handler den ydre 
motivation ofte om løn, bonus, gaver, opnåelse af en særlig anerkendelse eller en 
forfremmelse.  
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Når det handler om den indre motivation, er fokus på hvorledes den enkelte medarbejder 
ser visionen i det som er i opgaven, i jobbet eller stillingen. Hvorledes den enkelte medarbejder 
ser forskellen på om der hugges i sten, med hammer og mukkert, eller om der bygges en 
katedral til at praktisere sin religion (Ravn, 2014).  

Det farlige her kan være, at man som leder ikke altid er bevidst på sine målepunkter, eller 
hvad der gives feedback på, og hvad der ikke gives for. Derved kan sætningen; ”man får hvad 
man måler på”, give god mening (Leervad, n.d.). Det er bl.a. det som er medvirkende til, at 
deres empiri beviser, at vi har medfødte behov (Ryan & Deci, 2000, 68). 

SDT består af fem mini-teorier jf. en oversigt fra Maarten Vansteenkiste, der menes at være 
kronprinsen til SDT-teorien. Man kan se eller beskrive teorierne som en del af et puslespil, 
hvor hver mini-teori bidrager med en særlig brik i det samlede ‘SDT-puslespil’ (Leervad, n.d.).  

Der er flere vigtige pointer inden for SDT, men en væsentlige pointe er opnåelsen af den 
indre motivation. Den indre motivation er ifølge SDT den motivation, hvor vi mennesker både 
trives og præsterer bedst (Ryan & Deci, 2017, 123). 

 
Jf. hans artikel er de fem teorier (se figur 7) vil er følgende (Vansteenkiste et al., 2010, 106-

145): 

1. Cognitive Evaluation Theory (CET) 
2. Organismic Integration Theory (OIT) 
3. Causality Orientations Theory (COT) 
4. Basic Needs Theory (BNT) 
5. Goal Content Theory (GCT) 

Vores fokus i brugen af SDT består primært i at arbejde med tre af de fem mini-teorier, 
nemlig ’Basic Needs Theory’, ‘Cognitive Evaluation Theory’ og ‘Goal Content Theory’. 

4.3.1. Basic Needs Theory - BNT 
Diskussionen om at have et medfødt behov for autonomi hentes, dels fra erfaringer om det 

modsatte, og dels et spørgsmål om værdier og interesser. Dertil er behovet for kompetence i 
og ejerskab af adfærd, et behov fra selvudvikling i en sammenhæng (Baumeister & Leary, 
1995 i Vansteenkiste et al, 2010, 131). Der henvises til oplevelsen af effekten i ens stræben.  

I tråd med SDT's teoretiske argumenter på forholdet om, at autonomi handler om frihed, er 
friheden også i relationen til en social frihed. Friheden til selv at vælge hvem man omgås, eller 
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arbejder sammen med, er derfor også et basalt behov for at omgås andre - et tilhørsforhold 
(Ibid.). Det vigtige er blot, at relationen og friheden skal have samme mål eller formål (Ibid, 
132).  

Ifølge SDT er det vigtigt for en interpersonel støtte, at tilfredsstille behovet for 
‘tilhørsforhold’, da det fremmer en følelse af sammenhæng, kærlighed og forståelse inden for 
relationen. Ifølge Ryan & Deci (2000), har alle mennesker, uanset om deres adfærd passer- 
eller ikke passer til den sociale kontekst, alle de tre behov for at sikre en psykologisk vækst 
og velvære (Deci & Ryan, 2000 i Vansteenkiste et al, 2010, 132). 

4.3.2. Cognitive Evaluation Theory - CET 
Dertil vil vi trække på ’Cognitive Evaluation Theory’ (CET) som var den første mini teori fra 

Ryan & Deci, og handler om hvorledes J.F. Skinners operant-teori virkede. Altså, hvorledes 
man bliver belønnet for en særlig adfærd i en særlig situation, og dermed skaber en 
læringssituation der virker (Hart-Davis, 2015, 37-39). Ryan & Deci’s formål var, at arbejde ud 
fra en forskning om et dynamiske samspil mellem eksterne begivenheder f.eks. belønninger, 
og valg, dvs. ydre motivation. Hvilket også er de centrale antagelser af operant-teorien. 
Efterfølgende kunne Ryan & Deci, konstatere, at mennesker af natur har interne motivationer, 
som kan manifestere sig som engagement i en nysgerrigheds baseret adfærd, via opdagelse 
af nye perspektiver og dermed også, at søge optimale udfordringer (Vansteenkiste et al., 
2010, 106). 

4.3.3. Goal Content Theory - GCT 
Vi ønsker også at benytte mindre elementer fra ’Goal Content Theory’ (GCT) fordi den giver 

anledning til, at se på menneskers ønsker til fremtiden, livet og deres indhold i arbejdet. Hvad 
er meningen med at bruge halvdelen af ens vågne tid på forskellige aktiviteter, herunder 
arbejde.  

GCT handler om forholdet mellem det vi ønsker, det vi forventer og det vi oplever indfriet 
gennem mål. Men også relationerne til de enkelte mål – om de er for at tilfredsstille en indre 
eller ydre motivation (Ibid, 145). 

Jf. GCT handler indholdet i de mål der opsættes en betydelig del, da det er afgørende for 
om det påvirker den ydre eller indre motivation. Strukturen i hvorledes mål opstilles med 
forskellige rækkefølger mv., kan være afgørende for hvorledes motivationen virker, og 
hvorledes indfrielsen af et mål imødekommes. Det er her forventningens glæde kan være et 
forstærkende element. I modsætning til en pludselig forfremmelse, der kan virke negativt, hvis 
ikke det er gennemtænkt eller forventet før senere (Ibid, 148).  

De tre ovenstående mini SDT-teorier, betragter vi som fundamentale for vores afhandling. 
De øvrige vil vi afgrænse os fra, da vi har vurderet at de passer bedre til en case-baseret 
beskrivelse, hvor denne afhandling mere er baseret på et højere generaliserings- eller meta-
princip (Ryan & Deci, 2000, 69).  

Det primære teoretiske i SDT vi vælger at fokusere på, handler om hvor man som individ 
er på en skala fra ingen eller meget lidt motiveret (amotivation), henover den eksterne 
motivation i flere niveauer af motivationen, til den interne motivation, der mest handler om at 
være ‘i et med opgaven’, eller i flow som Csikzentmihalyi vil betegne det i sin teori (Andersen 
& Hansen, 2013, 46-47). 
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I figur 8 ovenfor vises hvorledes de forskellige motiverende typer kan arrangeres, hvis man 

brugte den i en case (Ryan & Deci, 2000, 72).  

Vores fokus er på den interne motivation relateret til flow som medarbejder gruppe, da vi 
arbejder i et meta-perspektiv.  

I perspektiv til SDT, skriver Henrik Holt Larsen (2010), at kæden nemt kan hoppe af, 
såfremt én af de tre relationer (indsats, resultat eller belønning) glipper, hvilket vil resultere i 
en mangel på motivation (133-134). Han mener ligeledes, at vi i motivationsteorierne ikke 
tager højde for menneskers evne til at være irrationelle, spontane eller gøre noget ’dumt’, 
hvilket godt kan være i strid med egne interesser, og dermed ikke er i tråd med forventninger 
(Ibid.). Larsen tilføjer ligeledes, at det klassiske ved motivationsområdet har været, at Trivsel 
fører til Motivation som fører til Effektivitet. Dette gælder også den modsatte vej, at Effektivitet 
fører til Motivation der fører til Trivsel (Ibid, 136). 

 
For os er dette ikke afgørende lige nu, da vi primært forholder os til motivation og trivsel, 

trods organisationernes nødvendige fokus på effektivitet. 

4.4. Øvrige og supplerende til SDT 
Vi har gennemgået en mindre del af de forskellige motivationsteorier, samt påvist hvorledes 

disse er relateret til hinanden. Yderligere, vil vi præsentere Pink (2011), Sinek (2013) og Hein 
(2013).  

4.4.1. Drive (Daniel Pink) 
Daniel Pink, har samlet en række teorier fra andre forskere, og sætter fokus på deres 

findings, men i et nyt perspektiv. Herunder de to forskere bag SDT-teorien (Pink, 2011, 243). 
Pink har trods sammenligningen og brugen af Ryan & Deci som kilder, en lidt anden samling 
af elementer der er gives som forklaring til, hvorfor vi bliver motiveret.  
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Pink inddeler motivation i to dele, det som er motiveret af økonomi og det som ikke er 
motiveret af økonomi. Hans pointe er, at så længe vi som arbejdere ikke skal benytte kognitive 
evner, altså at tænke dybere tanker over hvorfor, er vi motiveret af ydre faktorer såsom 
økonomi. I dette tilfælde vil det være at sammenligne med akkord-lønning og bonusafregning 
(Ibid, 15-19). Men når vi derimod skal benytte kognitive tanker, altså gøres os dybere tanker 
over hvad og hvorfor, da er de eksterne faktorer ikke en direkte motivation længere. Faktisk 
går han så langt, at det i visse tilfælde kan være en demotiverende faktor (Ibid.). Med det 
understøtter han SDT-teorien om ekstern vs intern motivation. Særligt fordi, at den interne 
motivation ikke er motiveret af løn og ekstra betaling, men af andre faktorer - såsom interessen 
for at udvikle sig som menneske indenfor sit fag (kompetencer), at arbejde med det som er 
interessant for den enkelte, og på den måde man finder interessant (autonomi). Men den 
sidste er lidt forskellige fra SDT-teorien, som eller vil pege på ‘Tilhørsforholdet’, som Maslow 
også gør. Det Pink peger på, er meningen med det som man gør ‘Purpose’ (Ibid, 131-141).  

I Daniel Pinks bog ‘Drive’ (2011), kan man læse hvorfor han kommet frem til denne forskel. 
Han forholder sig til det han kalder Motivation 2.0, som bl.a. er den gruppe af teorier vi har 
beskrevet ovenfor (Ibid, 132). Pink påpeger, at version 2.0 ikke anerkender Formål som en 
‘Motivator’. Som Henrik Holt Larsen påpeger ovenfor, medtages de menneskelige faktorer 
ikke, hvilket gør det hele usikkert og svært at arbejde med (Ibid, 131). Derimod påpeger han 
en version 3.0, hvor det inkluderes via faktoren ‘Formål’ (Ibid.).  

Han henter ligeledes sin argumentation fra en dialog med Csikzentmihalyi, der har samme 
argument til version 2.0; “I think that evolution has had a hand in selecting people who had a 
sense of doing something beyond themselves”, (Ibid, 132). Pink påpeger, at version 3 
‘reclaimer’ den menneskelige faktor. Formålet giver den ‘menneskelige faktor’ en forudsige-
lighed der kan sikre, at motivationen er til stede - særligt den interne motivation (Ibid.). Dertil 
uddybes det med benyttelsen af ‘mål’, ‘kommunikation’ og ‘politikker’ eller også ‘kultur’ (Ibid, 
133-140).   

4.4.2. Begin with Why (Simon Sinek) 
Daniel Pink er ikke alene med denne holdning. Simon Sinek har i sin bog “Begin with Why” 

(2013), adresseret dette med den påstand, at det er de færreste i mange store organisationer, 
der reel set ved, hvorfor de gør - som de gør i hverdagen, når de er på arbejde (Ibid, 49-63). 
Sineks skriver om ’The Golden Circle’ som modellen, hvor han adressere det i form af en ydre 
cirkel, der fortæller ‘hvad’ man skal gøre, hvilket de fleste godt er klar over (Ibid.). Dernæst en 
der fortæller ‘hvordan’ de skal gøre som gør, hvilket ofte handler om processer eller SOP 
(standard operating procedure). Den sidste cirkel, er den inderste cirkel, der fortæller om 
‘hvorfor’, hvad der er baggrunden for en ydelse, en service eller et produkt. hvad er det det 
skal bidrage med til kunden se figur 10 (Ibid.).  

Når vi ser på en computer eller telefon, har den en åbenlys funktion, men i Steve Jobs var 
det ikke kun en ting der skulle bruges. Det skulle være smukt design, signalere stil og give 
anledning til at have noget lækkert at kigge på. At den så også skulle ændre verden, med 
både en ‘telefon, internet og musik’ som han gentagne gange lagde vægt på, ved 
introduktionen af sin iPhone i 2007, da han viste den på scenen, kan sættes i klar relation til 
et ‘hvorfor’ (YouTube, 2013).     

Både det som er udgangspunktet, nemlig SDT-teorien og Pinks mindre variant, samt 
Sineks ‘Golden Circle’, har en relation til det at være motiveret af, dels noget indre der driver 
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arbejdet frem, men også, at der er et højere formål med det. Dertil er der stadig den anden 
side, der fokuserer på lønnen, bonussen, anerkendelsen eller forfremmelsen. 

 
Kritikken af Pink & Sinek er, at den ofte sættes i kategori med populister og lufthavns-

litteratur, i modsætning til de mange forskere der har mange videnskabelige artikler i CBS’ 
bibliotekets database. Men faktisk så har Daniel Pink en del artikler, der ligeledes er peer-
reviewed. Dertil er bogen ’Drive’ fra hans hånd refereret til, som kilde i en forholdsvis lang liste 
af andre artikler og bøger. Simon Sinek har også sin del, men begge er nok ofre for den 
finkulturelle opfattelse af, hvad god forskning er, og hvem der må formidle det.  

4.4.3. Primadonnaledelse (Hein) 

Sidst og ikke mindst, så er der et forhold, der først senere er blevet betragtet, nemlig at 
motivation er opgave-specifikt. Hein, skriver i sin bog Primadonnaledelse (2013), hvorledes 
motivation enten kan være intern eller ekstern, afhængig af den konkrete opgave, og ikke 
nødvendigvis noget der gældende for en kortere eller længere periode (37).  

 

Det giver et lidt bredere perspektiv på hvad, og hvorfor vi bliver motiveret af, at gå på 
arbejde. Vi kan til den ene opgave som Primadonna være internt motiveret, helt i flow samt 
glemme tid og sted, blot med det ene fokus, at løse den pågældende opgave (Ibid, 101). For 
så i den næste opgave, at være Lønmodtager, have en direkte ekstern motivation, hvor 
opgaven kun løses for betalingen (Ibid, 250-251). Det står i direkte kontrast til den medfødte 
motivation, der påpeges i SDT. Sandheden ligger nok et sted i midten, afhængig af hvem vi 
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er som menneske, og hvordan vi ser vores identitet og hvilken opgave vi bliver præsenteret 
(Ibid, 130-131). Vi har illustreret hvorledes SDT og Primadonnaledelse relateres i figur 11 
(nedenfor). 

4.5. Afrunding af behovs og motivationsteorierne 
Vi vil efterfølgende benytte de forskellige teorier efter behov, og som modspil til hinanden 

undervejs i analysen. Og hvorledes vi fremover bliver motiveret ved en digital/virtuel kultur, 
såfremt vi fremover skal arbejde mere hjemmefra end på kontoret.  

Vi kender nu vejen, fra de første mere indledende teorier, til hvorledes det er interessant at 
benytte SDT som primær teori. Til hjælp for læseren, har vi valgt at opstille et ‘hus for 
teorierne’. Huset er illustreret i figur 12. 

 

 
Vi afviser ikke de øvrige teorier, men derimod hviler på deres fundamentale forståelse, i 

den kontekst de er skrevet. Vi fokuserer på SDT’s tre medfødte grundelementer til motivation; 
Autonomi, Kompetencer og Tilhørsforholdet (socialt eller arbejdsrelateret), samt det at formål 
også har en relevans. Ligeledes at motivationen kan være opgavespecifik. 

Vi anerkender forholdet til den interne- og eksterne motivation er forskelligt hos den enkelte, 
hvilket, vi efterfølgende kommer ind på via de supplerende teorier. 

De supplerende teorier vil blive listet løbende, hvor de undervejs- og før det afsnit i 
analysen, hvor de første gang vil blive benyttet.  
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5. ANALYSE 
Vi har jf. afgrænsningen valgt at dele analysen op i tre delanalyser, ift. før, under og efter 

COVID-19 hjemsendelsen. Dertil har vi valgt en analyseform, hvor vi benytter os af egne 
kilder, indhentet via Survey’s og Interviews, med eksterne Survey’s og artikler, der enten 
understøtter eller udfordrer vores antagelser fundet i egen empiri eller omvendt. Dertil benytter 
vi vores grund- eller supplerende teori til, at understøtte en eller flere pointer. Vi har derfor tre 
delkonklusioner, samt en samlet opsamlende konklusion, af afhandlingens problem-
formulering og findings.   

5.1. Del 1 - Hvilke antagelser har ligget til grund for 
arbejdet før COVID-19, herunder motivation, kultur 
og arbejdsformer? 

I dette analyseafsnit beskrives og analyseres situationen før COVID-19. Her vil vi 
undersøge hvordan arbejdsgangene var før, det underliggende system i Danmark, og det 
sociologiske aspekt, herunder motivationen. Dette er for at definere en baseline for den videre 
analyse i afhandlingen, samt undersøge den kultur og motivation som har været herskende 
før COVID-19 hjemsendelsen. 

5.1.1. Supplerende teori 
Det næste afsnit vil bestå af teorier som er vigtige for forståelsen i dette afsnit. 

5.1.1.1. Psykologisk kontrakt 
Den psykologiske kontrakt er, at betragte som den uskrevne aftale mellem to parter, der 

dels sker frivilligt, men kan også være ufuldstændig, uden underskrift og kun indforstået 
mellem parterne. Det sker også ofte ubevidst, da intet skrives ned, hvilket kan være 
fundamentet til misforståelser i opfattelsen mellem parterne. Det er en aftale der er ’indforstået’ 
således, at den danner basis for en række forventninger og automatiske processer 
(Rousseau, 1995, s.4-6). Den psykologiske kontrakt er forventninger om de gensidige 
forpligtelser, der udgør et medarbejder vs organisations udvekslingsforhold. Mere specifikt, 
definerede de en psykologisk kontrakt som; ”et sæt af overbevisninger om, hvad hver af 
parterne er berettiget til at modtage, og forpligtet til at give, i bytte for en anden parts bidrag” 
(Morrison & Robinson, 1997, s.228). 

Ifølge Rousseau findes der forskellige typer af psykologiske kontrakter. De er relateret til 
enten individet eller gruppen, og om man er ’part i aftalen’ eller observatør udefra (Rousseau, 
1995, s.7). Vi har fokus på den kontrakt der er relateret til forholdet mellem den individuelle 
medarbejder og hans leder eller organisationen som helhed. Løfter vedrørende fremtidige 
handlingsforløb udtrykker en intention. I både ansættelse og løbende aftaler involveres mange 
af de løfter, der er givet, i både nuværende og fremtidige handlingsforløb (eks. Karriereveje, 
promovering og uddannelse/udvikling). 

Oprettelsen af en kontrakt hænger sammen med troen på, at en aftale findes. Hvordan 
bedømmer vi, om dette er sandt? Her vil kommunikationen først og fremmest være i centrum. 
Og da kommunikation er en svær, og en individuel disciplin for mange ledere, er der stor 
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variation til denne kommunikation. 

Basalt er forholdet for vores afhandling, at der er en række allerede indgået psykologiske 
kontrakter mellem medarbejderne, lederne og organisationerne der uden tvivl er kommet 
kraftigt under pres. Ikke kun i de to uger, som statsministeren startede ud med d. 11. marts 
2020, men nu i skrivende stund på 13. snart 14. måned. 

Hvor Rousseau har fokus på etablering af den psykologiske kontrakt, så har Morrison & 
Robinson (1997) fokus på, vedligeholdelsen og ’brud på’ eller ’overtrædelse af’ kontrakten. 
Udtrykket ’overtrædelse’ formidler en stærk følelsesmæssig oplevelse.  

Overtrædelse er blevet beskrevet som adfærd der involverer; "opfattede løfter, hvor et løfte 
defineres som enhver kommunikation med fremtidig hensigt” (Rousseau, 1989 i Morrison & 
Robinson, 1997, 230). 

Ifølge Ortony et al (1998), Robinson & Morrison (1995) og Robinson & Rousseau (1994), 
så har ’brud på’ eller ’overtrædelsen af’ kontrakten sit mest grundlæggende niveau, at føle en 
’skuffelse, frustration og angst’ som følge af den opfattede manglende modtagelse af noget, 
der er både forventet og ønsket (Ibid, 228). Hertil kommer centralt for oplevelsen, en følelse 
af en krænkelse der har en karakter af ’vrede, vrede, bitterhed eller harme’. Selv harme, som 
udgår fra den opfattelse, at man er blevet forrådt eller mishandlet (Ibid, 231). 

Morrison og Robinson arbejder med kognitive skemaer, der giver anledning til en kognitiv 
overbevisning, om at en kontrakt er indgået (Fiske & Taylor, 1984 i Ibid, 235). Disse kognitive 
skemaer kan ændres og opdateres, og når det sker vil det have forskellige konsekvenser; 

 ”Tilliden refererer til forventninger eller overbevisninger om sandsynligheden for, at en 
anden er fremtidige aktion vil være gunstige, eller i det mindste ikke til skade, at ens interesser” 
(Barber 1983 og Gambetta, 1988 i Ibid, 238).  

Et brud på eller overholdelse af kontrakten kan også koges ned til følgende formel: 

 
Sammenligningsprocessen som vist i ovenstående formel, er forholdet mellem løfter og de 

uopfyldte løfter, til oplevet kontraktbrud eller misligholdelse. Morrison & Robinson mener, at 
bevågenhed øger sandsynligheden for en medarbejders opfattelse af et udækket løfte, og det, 
at en medarbejder ikke nødvendigvis vil definere et udækket løfte som et kontraktbrud, hvis 
ellers at der er leveret ’benefits’ på andre parametre (Ibid, 240). 

Morrison & Robinson arbejder også med ’den emotionelle konto’, der kan tilskrives en værdi 
på samme måde, som den kan fratrækkes en værdi. Det er en samlet værdi, der evalueres 
for om der er ’ét reelt kontraktbrud’. Med det menes, at organisationen og ledelsen, kan over 
tid få en del indsættelse af værdi på ’den emotionelle konto’, som gør at der i den anden ende 
er mulighed for udtræk i kritiske perioder, som f.eks. i nuværende COVID-19 tilstand. Dels 
fordi det også skal tages med i betragtningen, at der i en del organisationer, er en 
Sensemaking-opfattelsen, at der kan være med en positiv emotionel konto, sammenholdt 
med, at det ikke nødvendigvis er organisationen, der er årsag til de organisatoriske og 
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omgivelsesmæssige forandringer, hvilket Morrison & Robinson kalder en ’fairness vurdering’ 
(Ibid, 245). 

Det de mener er, at der er en implicit ‘ligning’ underliggende i en medarbejders 
bestemmelse af eventuelle psykologiske kontraktbrud, der afspejler medarbejderens 
opfattelse af de to parters bidrag og løfter. Dog er dette gældende begge veje i 
kontraktforholdet (Ibid, 241). 

Teorierne bidrager til en forståelse af hvorfor mennesker tænker som de gør, når de 
motiveres til at sige ja til et job, hvad der for dem til at blive, trods modgang og stressfyldte 
perioder, samt hvorfor de vælger at sige fra, og forlade jobbet. I teorierne er det den 
psykologiske kontraktindgåelse og kontraktbrud der er afgørende for de valg vi som 
mennesker reelt tager i relation til vores job i en hvilken som helst organisation. 

Teoriernes svagheder er på de mange varianter, hvorved mennesker ikke direkte kan 
genkende disse tankegange, og mener noget andet - trods deres valg kan påvises til en 
grænse der er skabt eller overskredet. Det er som tyngdekraften. Vi ved den er der, men vi 
kan ikke se den med det blotte øje. 

5.1.1.2. Psykologisk sikkerhed 
Russ Marion skriver i sin artikel; “Leadership of Creativity: Entity-Based, Relational, and 

Complexity Perspectives”, at den type af ledere der ønsker at fremme kreativiteten, gør det 
ved at fremme arbejdsmiljøet med en større grad af psykologisk komfort, sikkerhed, tillid og 
risikovillighed (Marion, 2012, s.473). Hun finder i sin forskning, at den samme sikkerhed, der 
muliggør individuel handling, også muliggør effektiv gruppedynamik (Uhl-Bien et al., 2010 i 
Ibid, 473). De ledere der fremmer en atmosfære, der er fri for trussel, magtmisbrug og politiske 
favoritter, skaber en kultur der er baseret på ‘tillid’. Hun henviser til et klima, hvor man frit kan 
udveksle ideer uden frygt for, at fortrolighed vil blive misbrugt. Det er et klima, hvor 
enkeltpersoner og grupper belønnes for initiativer, snarere end sanktioneres for fiaskoer. Kort 
fortalt fremmer lederne psykologiske tilstande, som er befordrende for den frie 
informationsstrøm og de betingelser, hvor kompleks dynamik kan fungere (Ibid, 473). 

Begrebet ‘psykologisk sikkerhed’ handler om hvorledes vi som medarbejdere i en 
organisation opnår en psykologisk tilstand, der ligeledes påvirkes af vores omgivelser, men 
særligt i teams. Den psykologisk tryghed dateres tilbage til 1999, af professor Amy 
Edmondson fra Harvard Business School, blev defineret som ”team medlemmers fælles 
opfattelse af, at interpersonel risikotagning kan foregå trygt i teamet” (Edmondson, 1999, 
s.350). Laura Delizonna har uddybet dette via sin artikel i Harvard Business Review (2017). 
“De mest effektive teams har én ting til fælles: ‘Den psykologisk sikkerhed’ - troen på, at du 
ikke bliver straffet, når du laver en fejl”, skriver Laura Delizonna i overskriften på sin artikel på 
HBR.com, og henviser til hvorledes den ‘psykologiske sikkerhed’ også er vigtig, når det 
handler om teams. Og fortsætter; “There’s no team without trust,” der er et citat fra Paul 
Santagata, der er Head of Industry hos Google (Delizonna, 2017). 

‘En psykologisk tryg arbejdsplads’ er et sted, hvor medarbejderne tør sige deres mening 
og fejle uden frygt for hån, ydmygelse eller negative konsekvenser. I psykologisk trygge teams 
giver teammedlemmerne hinanden feedback, og udfordrer hinanden. Oprigtighed, autenticitet 
samt konstruktive konfrontationer er en væsentlig del af at skabe et psykologisk trygt team 
(Barawy, 2020, s.2).  

Undersøgelser igennem mere end to år hos Google og andre Tech-giganter viser, at 
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‘psykologisk sikkerhed’ giver mulighed for at medarbejdere arbejder med en mere moderat 
risikovillighed, og at de derigennem giver udtryk for deres holdninger. De tænker og arbejder 
lidt mere kreativitet, og stikker næsen frem uden frygt for at få skarp kritik. Det er den type 
adfærd, der er medvirkende til at organisationer arbejder frem mod fordele, og nogle gange 
større teknologiske og produktmæssige gennembrud på markedet i de enkelte brancher 
(Delizonna, 2017). 

‘Psykologisk tryghed’ er yderst relevant, ikke kun i hverdagens arbejde og dialog mellem 
leder og medarbejder, men i så sær også i forandringer til denne. Det være sig i 
organisatoriske forandringer og når der er projekter i organisationen, der ‘næsten altid’ har 
elementer af forandringer i sig. 

‘Psykologisk tryghed’ behandles også af andre teoretikere, såsom Maslow der taler om et 
‘sikkerhedsbehov’ (Hein, 2009, s.74), McGregor i hans teori Y, hvorved han mener at 
motivationen sker, når rammerne er til stede under de rette betingelser, baseret på det 
naturlige (Ibid, 112), samt Herzbergs to-faktor-teori, hvor balancerne mellem forskellige 
faktorer, hvorved der skabes den rette motivation, grundet opnåelse af motiverende tilstand 
og en følelse af f.eks. frihed, anerkendelse, vækstmuligheder og gruppetilhørsforhold (Ibid, 
128-133). Alle forhold der er en del af SDT-teorien, hvilket blot bekræfter SDT-teorien. 

Teorien bidrager til en forståelse af et begreb der kan bruges til både som en 
grundforudsætning for, at medarbejdere i organisationen er trygge og hvorfor, og hvad der er 
vigtigt at sikre, såfremt der sker forandringer i organisationen. Den ‘psykologiske tryghed’ er 
en grundforudsætning for den ‘interne motivation’ i SDT, hvis ikke, vil det været baseret frygt 
som også kan være en motivationsfaktor, men som er ekstern. 

Teoriernes svagheder er bl.a. at den er forholdsvis ukendt, og begrebet er ofte brugt i 
relation til teams, men kan sagtens benyttes på organisationer. Ligeledes at den i mange 
organisationer henvender sig til noget der ofte er tabu; “at det ikke nødvendigvis er trygt at gå 
på arbejde”. 

5.1.1.3. Frontstage vs Backstage arbejde 
Frontstage og Backstage er begreber til, at kunne skelne mellem det kontorarbejde der kan 

sættes under observation, kontrol og med fokus på ift. motivation, og så andet der ikke er. Vi 
anskuer forskellige typer af kontorarbejde. Forskellene kan forklares med begreberne 
‘Frontstage’ og ‘Backstage’ arbejde. 

Frontstage arbejde, er kendetegnet ved at være synligt for den enkelte kunde, leder, 
kollega eller indehaver af virksomheden. Det kunne f.eks. være receptionen der tager imod 
gæster, giver adgangskort og anviser gæsterne til et mødelokale osv., sagsbehandleren der 
gennemfører en specifik sagsbehandling ud fra et sæt af regler, der kan berammes til et 
maksimalt tidsforbrug, eller en supportmedarbejder der håndtere en liste af support tickets, 
der kan berammes til et maksimalt tidsforbrug for det konkrete system eller produkt. Alt 
sammen noget der er synligt, både i adfærd, aktivitet og i resultat. Med det, kan vurderes, om 
opgaven er udført, at det er udført og eventuelt kvaliteten af det udførte - det kan måles 
(Nørmark & Jensen, 2018, s.58-59). 

Backstage arbejde er lidt anderledes. Det er ikke synligt, og kan ikke nødvendigvis måles, 
om det reelt set aldrig bliver færdigt. Det betyder ikke, at man afstår fra at måle på det, 
tværtimod. Det er genstand for kontrol og målinger på KPI’er på mange forskellige måder, 
uden rigtigt at være korrekt. Her tænkes på kommunikation, ledelse, projektledelse, program-
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ledelse, forandringsledelse - ja, alt hvad der sker bagved og af en lang stribe af medarbejdere 
der alle gør en kæmpe indsats for at sikre produktivitet og gevinst på organisationens 
bundlinie. Det foregår normalt på kontoret. Men for en branche af management- og It-
konsulenter foregår dette ofte på kundens kontorer. Det afregnes efter timebetaling (Ibid, 59-
60). 

5.1.2. Baggrundsoplysninger 

Til at understøtte den afhandling med relevant information, har forfatterne foretaget 3 
Surveys, samt 6 individuelle Interviews som er blevet kodet og anonymiseret. De tre Surveys 
er foretaget på forskellige tidspunkter i udarbejdelsen af afhandlingen for at sikre at 
indsamlingen af information blev gjort på relevante tidspunkter omhandlende relevante 
datapunkter.  

Vi har, for at give os selv en forståelse af vores respondenter, bedt om en række bag-
grundsoplysninger. Disse oplysninger findes nedenfor, for at give læseren en forståelse af 
hvor respondenterne kommer fra og med hvilke erfaringer de måtte have svaret ud fra. Dog 
findes der kun informationer som disse for vores Survey 1, mens Survey 2 og Survey 3 ikke 
har følgende oplysninger. Nedenfor har vi vist et udsnit af de svar vi har fået. Vi starter med 
at spørge indtil respondenternes køn og alder, hvilket har givet en spredning fra de unge fra 
ca. <25 til +65, med et fokus kvinder i alderen på 25-55 (figur 14 og 15). 

 

Derefter har anmodet on informationer om størrelsen på deres organisation. Hvilket vi kan 
udlede fra, at der er en vis spredning til alle størrelser, med en særlig vægt på større 
organisationer med +500 ansatte (figur 16).  

 
 



Side 35 af 112 
 

Dernæst spørger vi indtil dybden eller antal lag i organisationsstrukturen. Her er der et 
fokus på enten ’mange ledelseslag’, eller et ’fladt struktur’. Der er få start-ups, men en del 
koncerner (figur 17). 

 

 
Vi har en samlet række spørgsmål i de første 15, der egentlig har været for at se om der er 

en særlig type besvarelser, på en gruppe af respondenter med de samme karakteristika. Vi 
har måtte konstatere, at dette ikke er tilfældet, hvorfor vi herefter ikke fokusere på en særlig 
profiltype gennem vores analyse. Ligeledes har vi haft en formodning om, der ville være 
særlige svar fra personer med en tendens til at være mere introverte vs ekstroverte, hvilket 
ligeledes heller ikke er tilfældet. Derfor har vi også måtte afvise, at bruge disse argumenter 
undervejs i vores analyse. 

5.1.3.  Analyse del 1 
Efter en kort gennemgang af ekstra teoretiske emner vi mener er vitale for gennemgangen 

af analysens første spørgsmål, har vi nu analysen for det der ligger forud for 11. marts 2020; 
“Hvilke antagelser har ligget til grund for arbejdet før COVID-19, herunder motivation, kultur 
og arbejdsformer?”.  

Vi starter med at beskrive normaltilstanden før 11. marts 2020, og vil herunder uddybe 
relevante pointer og sammenhænge. Som nævnt ovenfor, så er dette spørgsmål vigtigt for 
resten af opgaven, da det er herigennem vi sikrer en baseline hvorfra vi forstår arbejde 
generelt, men samtidig også hvordan vi arbejdede før hjemsendelsen. 

5.1.3.1. Fundamentet 
Organisationer i Danmark, såvel som i resten af verden, er underlagt lovgivning herunder 

ansættelseskontrakter, der bestemmer hvem der skal betale, for hvilke typer arbejdsopgaver, 
samt i hvilke tidsrum, og fra hvilke adresser. Herunder bestemmes også hvilke regler der er 
ændringer samt kompensationer, såfremt der er ændringer. Men vigtigst er det, at der er 
angivelser til hvilke overordnede love disse kontrakter er underlagt, herunder eks. 
funktionærloven, arbejdsmiljøloven, ferieloven etc. (Frankel & Schmidt, 2014, 417). Med dette 
forstås det altså at medarbejdere, ledere og organisationer arbejder ud fra en række rammer 
og fælles forståelser. 

Rammerne er op til organisationen selv, så længe loven overholdes, at vælge hvorledes 
de ønsker at deres medarbejdere er organiseret og arbejder, samt hvordan, hvorfra og 
hvorhenne de arbejder. Der kan selvfølgelig være forhold organisationen vælger at følge, trods 
det ikke nødvendigvis er i organisationens primære interesse. Det er her hvor CSR 
(virksomhedens sociale ansvar) kommer til udtryk. Det er ikke nødvendigvis lovmæssigt vigtigt 
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for organisationen, at følge samfundets forventninger, men det kan være i organisationens 
interesse, set fra et branding-synspunkt over for kunder og nye eller potentielle medarbejdere. 
Altså at organisationens omdømme er vigtig (Ibid, 425). 

Dertil er der i Danmark ‘Den danske model’. som er en trepartsaftale mellem de danske 
arbejdsgivere (arbejdsgiverforeningerne), medarbejdernes faglige repræsentanter 
(fagforeningerne) og staten. Denne trepartsaftale er baseret på et danske princip for forholdet 
mellem ledighed, fleksibilitet for arbejdsgiverne og et sikkerhedsnet for medarbejderne, 
såfremt de bliver afskediget fra arbejdet, og er medlem af en A-kasse. Dette princip kaldes 
flexicurity, og er rygraden i den danske måde at se foldet mellem at have en fleksibel tilgang 
til at skaffe sig arbejdskraft, men stadig have en sikkerhed for at samfundet også består, trods 
investeringer kan slå fejl i erhvervslivet (Viebrock & Clasen, 2009, 6-7).  

Der er ligeledes en fælles forståelse i modellen, der er med til at skabe en psykologisk 
sikkerhed for medarbejder, og den psykologiske kontrakt mellem parterne. En kontrakt der, 
som forklaret ovenfor, ikke nødvendigvis er eksplicit, og derfor er op til fortolkning. Dog er der 
mindre variation i disse fortolkninger under forholdsvis rolige forhold, en normaltilstand om 
man vil, som vi antager var til stede før 11. marts 2020.  

Før 11. marts 2020, havde medarbejdere, ledere og organisationer de samme vilkår og 
betingelser som de har haft i en given tid før. Hvorfor er det relevant? Det er det fordi en 
baseline om vilkår og betingelser er krævet før vi i arbejdsspørgsmål 2 arbejder videre med 
hvad der har ændret sig. 

Denne normaltilstand, har betydet at alle medarbejdere i offentlige og private 
organisationer har kunne færdes alle steder, på alle tider af døgnet, uden restriktioner af 
nogen art, der har betydet begrænsninger i den personlige frihed, i det private eller offentlige 
rum. Alle havde mulighed for at arbejde på kontoret, eller hjemme efter eget ønske og behov, 
medmindre deres ansættelseskontrakter foreskrev anderledes. De har kunne vælge om det 
var i enkeltmandskontorer eller storrumskontorer, uden begrænsninger for antal deltagere i 
rummet. Uden forbehold for forskellige foranstaltninger i hverken personlig- eller materiale 
rengøring. Ligeledes har forhold for afstand mellem mennesker i lokalet ikke tidligere været et 
diskussionsemne.  Har der været restriktioner, har de været relateret til enten arbejdsmiljø-
loven, ledelsens beslutninger, eller særlige regler for sikkerhed på den konkrete arbejdsplads, 
alle med relation til den konkrete organisation, virksomhed eller lokation. 

Historisk set har medarbejdere kunne findes på organisationens lokationen. Dette er noget 
man altid har gjort, da medarbejdere ‘bare er’ arbejdskraften, og organisationen skal stå for 
kapitalen og materialerne. Specielt denne opfattelse opstod under industrialiseringen, hvor 
den del af verden overgik til produktion i en større skala. Medarbejderne som arbejdskraft 
opgiver deres frihed for at arbejde for organisationen mod betaling. Dette betyder at folk har 
fået et forhold til arbejde som en del af deres liv, men selvfølgelig ikke hele deres liv, da 
organisationen ikke ejer dem som de ejer maskiner. Arbejde og arbejdspladsen er derfor kun 
et af mange steder vi færdes. 

Danmark har udviklet sig til at gøre brug af kontorarbejde i større stil end før. En udvikling 
som er forventet fremover.  Seneste opgørelse i 2017 viser, at andel af videnarbejdere er på 
ca. 24% af den samlede arbejdsstyrke. I dag er det danske samfund ikke længere et 
produktionsland. Det er heller ikke længere et landbrugsland. Ikke fordi vi ikke producere eller 
ikke har landbrug, men fordi beskæftigelsen er langt lavere end den var tidligere, hvor 
størstedelen af den danske arbejdsstyrke var beskæftiget i landbrug eller produktion. Nu er 
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Danmark et vidensland, der producere viden til andre lande og deres organisationer. Hvor 
man jf. Danmarks statistik i 1985 havde ca. 20% af arbejdsstyrken i Landbruget, er det allerede 
i 2017 nede på under 7% (dst.dk, n.d.). 

Alle lande har, eller det tænkes at de, vil gennemgå den samme udvikling. Udviklingen 
omhandler et lands produktion. Der eksisterer nemlig en tredeling af et lands produktion. Disse 
inddeles i primære-, sekundære- og tertiære erhverv. Primære erhverv ‘refererer her til 
skovbrug, jagt og fiskeri udover jordbrug og husdyrhold’, mens sekundære erhverv refererer 
her til ‘industri, inklusiv generel produktion af varer, minedrift, byg, elektricitet, vand og gas’. 
(Globalis, n.d.a; Globalis, n.d.b). Tertiære erhverv referer her til ‘servicesektoren og inkluderer 
varehandel (inklusive hotel og restaurantbranchen), transport, administration og styre, finans 
og services såsom skole, sygehus, og køb og salg af ejendom’ (Globalis, n.d.c). 

For over 200 år siden var Danmark et traditionelt landbrugsland, som beskæftigede 
størstedelen af Danmarks arbejdende. Denne beskæftigelse har dog været faldende siden 
da. Selvom udviklingen har været faldende så bidrager det primære erhverv stadig til landets 
økonomi, samt en nogenlunde konstant produktion (Systime.dk, n.d.).  

Nedgangen i beskæftigede og den konstante produktion skyldes primært store 
teknologiske fremgange som har medført, at primære erhverv er blevet gjort mere produktiv, 
og derfor skal der færre mennesker til at sikre det stabile niveau af fødevarer til den danske 
befolkning og til eksport. 

Det sekundære erhverv overtog en del fra det primære erhverv i form af industrialiseringen 
og opbygningen af Danmark som industriland inden for produktion og byggeri. En udvikling 
som fandt sted hele vejen frem til ca. 1950. Men igen i takt med at teknologien blev forbedret 
i form af høj automatiserede maskiner og IT-baserede systemer, samt at uddannelsesniveauet 
i Danmark er steget, så har dette erhverv begyndt at opleve faldende beskæftigelse over de 
seneste 50 år (Ibid.) 

 

Det tertiære erhverv har dog oplevet stor vækst siden 1950, og er begyndt at ansætte en 
større procentdel af befolkningen. Dette skyldes primært introduktionen af IT-systemer, 
opbygningen af velfærdsstaten, samt finans- og forretningsservice (Ibid.) Udviklingen kan 
også ses i diagrammet ovenfor, der viser udviklingen i den danske erhvervsstruktur 1820-
2000 (se figur 18). 

5.1.3.2. Fokusgruppen 
Det anslås at omkring 680.000 danske lønmodtagere i den private sektor skulle arbejde 

hjemmefra, da COVID-19 virussen for alvor blev en samfundstrussel i Danmark, i marts 2020. 
Dette svarer til cirka hver tredje beskæftigede person i Danmark. Pr. 18 marts 2020 var 
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andelen af medarbejdere ansat i den private sektor som arbejdede hjemme højest i 
hovedstadsområdet. 41% af de privatansatte i Region Hovedstaden arbejder hjemme. Til 
sammenligning var tallet på landsplan 31%. (DI, 2020). Målgruppen for afhandlingen er de 
danske arbejdsgrupper som tæller 600-700.000 medarbejdere som har været hjemsendt. 
Såfremt de arbejder i det, vi tidligere har defineret som backstage arbejde (Ibid.). 

Vi har fokus på de medarbejdere der er hjemsendt med en laptop, mus og tastatur i hånden. 
Det forudsætter, at man som medarbejder har en vis frihed autonomi i sit arbejde. De fleste 
der er hjemsendt, kræver mindre styring og mere koordination. Det er derfor meget tydeligt, 
at mængden af denne type medarbejdere, er beskæftiget med Backstage arbejde, da det 
specifikt er den type arbejde, der er vurderet til at kunne blive udført via en bærbar og til egen 
bolig under hele nedlukningen af Danmark, tillige med resten af verden under COVID-19 
pandemien i hele 2020 og nu her også i 2021.  

I teoriafsnittet til dette afsnit, har vi redegjort for henholdsvis backstage og frontstage. Vi 
relaterer vores arbejde til den type medarbejder, der mest beskæftiger sig i backstage jobs 
der er vores fokus i afhandlingen. Alligevel er der kilder i vores Interviews, der tydeligvis 
arbejder i mere frontstage jobs. Vi har alligevel inkluderet dem i vores arbejde, men angiver 
hvor det ikke giver mening, så det er tydeligt for læseren. 

Handler det så om det samme hos alle 600-700.000 mennesker? Nej, det menes ikke at 
være tilfældet. Vi er forskellige som mennesker, og vi har også forskellige behov, samt 
forskellige måder at takle forskellige behov på. Dertil er vores respondentgruppe bestående 
af 95 % kontorarbejdere, hvilket giver et forholdsvis sandfærdigt indblik ind i tiden før marts 
2020 (Survey 1, Q3). Dog er det vigtigt at understrege at disse respondenter ikke kan snakke 
på vegne af hele fokusgruppen, hvortil en vis variation er at forvente, herunder om du arbejder 
i det private eller offentlige, samt hvilken type kontor arbejde du udfører. Derudover, så 
spreder disse respondenter sig på tværs af organisationstyper herunder 44% i flerlaget 
hierarkiske organisationer, 32% i flade organisationer, og 20% i koncerner (figur 17). 

5.1.3.3. Arbejdet før marts 2020 
Arbejdet før marts 2020 føles nok som distant minde, men ikke nødvendigvis har det formet 

mange af de forventninger, herunder psykologiske kontrakter og dannet grundlag for den 
psykologiske sikkerhed som medarbejderne blev sendt hjem på. 

 
Er hjemmearbejdsplads noget nyt? Er det at arbejde på distance noget nyt? Er det at 

arbejde sammen med kollegaer via virtuelle medier noget nyt? Er det at arbejde hjemmefra, 
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uden kontakt med en leder via daglig kontakt, noget nyt i Danmark? 

Iflg. Danmarks statistik har man opgjort tal siden 2014, for hvor mange danskere der har 
arbejdet hjemmefra, inden for en periode på fire uger. Tallene viser, at der siden 2014 har 
været en gruppe danskere på mindst 714.000, der i hele perioden frem til marts 2020, der 
allerede jævnligt med minimum fire ugers mellemrum arbejdede hjemmefra se figur 19 
(Statistikbanken, n.d.b). 

Hvem er det så, der arbejder hjemmefra i denne periode? Vi kan finde tal fra 2017, i en 
undersøgelse lavet i 2018, på hvad uddannelsesniveauet er for dem der benytter 
hjemmearbejdsplads, hvilket kan ses nedenfor. Det der er særligt interessant, er bl.a. at det 
ikke kun er medarbejdere med en lang, kort- eller mellemlang uddannelse, der arbejder 
hjemmefra. Det er medarbejdere med alle længder af uddannelse, dog med en hovedvægt på 
dem med de lange uddannelser. Hvilket stemmer fint overens med vores øvrige data og 
forventninger til, at det primært handler om backstage medarbejdere, der er beskæftige i 
videns-fag. Se figur 20 nedenfor. 

 

Dertil er det yderst interessant, hvorledes fordelingen er på de forskellige brancher i samme 
periode i 2017, hvilket er illustreret i figur 21. 

 
Der er i 2017 en primær branche eller beskæftigelse, der handler om information og 
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kommunikation. Ellers er resten fordelt over en bred vifte af forskellige brancher, herunder den 
offentlige sektor med 29%. Ud fra ovenstående tal, sammenlignet med den ekstra mængde 
på 6-700.000 der blev hjemsendt d. 11. marts 2020, må vi konstatere at det at arbejde 
hjemmefra ikke er noget nyt.  

Data indsamlet fra vores Survey viser at 60,49% af vores Survey respondenterne ikke 
havde overvejet at arbejde hjemmefra før 11. marts 2020 (Survey 1, Q20). Dette er selvom at 
for 43% af vores respondenter, så var det at arbejde hjemme dog en mulighed (Survey 1, 
Q19). Det virker altså til, at medarbejdere før COVID-19 pandemien foretrak at arbejde på 
kontoret. Dette skyldes ofte at man på kontoret, hvis man har adgang til kollegaer og 
informationer, vil kunne arbejder effektivt, i modsætning til hvis man ikke har kontakt & 
informationer. En af grundene til dette er, at arbejdsforholdene oftest er bedre, end hvis man 
arbejder hjemmefra, og inkluderer både et kontor-set-up, ens kolleger og en adgang til vitale 
information (9;4:223).  

Ifølge Interview 4, så sagde vedkommende at; “Jeg arbejdede på kontoret hver dag. (...) 
så var vi et ret lille team på 4, så der var ret meget behov for, at vi 4 kunne sidde sammen og 
snakke alt igennem.” (9;4:223). Udover fordelene ved kontoret, så var der også nogle 
begrænsninger ved den måde som man arbejdede på før marts 2020. F.eks. nævnes det af 
Interview 6, at “Det var altid på kontor. Jeg havde simpelthen ikke en hjemme pc på arbejdet. 
Det er først, noget vi har fået her under Corona. (...) (11;6:377). Så både det, at kontoret havde 
nogle fordele og ulemper, så føltes det næsten som en nødvendighed at komme på kontoret, 
hvis man arbejder i teams. Ifølge vores respondenter, så arbejdede cirka 88% af dem i teams, 
hvilket betyder at kontoret var en central del af arbejdet (figur 22). 

 
Ifølge Interview 1, så var det;  

“(..) fuldstændig utænkeligt, at vi kunne arbejde, sådan som vi har arbejdet siden. 
Hjemmearbejde var noget, vi kun brugte og gjorde brug af, hvis der virkelig ikke var andet, vi 
kunne gøre, (...) Så kunne man i nogle tilfælde arbejde hjemmefra og så samtidig passe sit 
syge barn, (...) Men det var ikke noget, man brugte, og det var faktisk heller ikke noget, der 
var særlig velset. (...) (6;1:7). 

Interview 3, har faktisk erfaringer fra tidligere, der viser det samme;  

”(…) jeg havde en spændende konsulentopgave for 10 år siden, hvor jeg arbejde for 
Microsoft med at forsøge at overbevise rigtig mange kunder om, at man skulle lave flere 
virtuelle arbejdspladser og arbejde. Og det havde vi absolut ikke særlig meget succes med, 
og det er jo egentlig ikke rigtigt ud, sådan som jeg ser det. Kæmpe succes for Corona kom og 
det så blev en nødvendighed... det blev givet. Jeg vil nok sige på den front, tror jeg, man skal 
passe på med, at blive alt for begejstret for en fuld konvertering til det virtuelle” (8;3:170).  

Når selv Microsoft, som er en af de store tech-giganter, ikke kan overbevise deres kunder 
tidligere, så ligger der nok noget, som selv ikke kan frasiges helt, når vi kommer om på den 
anden side.  

Nu kender vi svaret på, om; det at arbejde på distance er noget nyt, hvilket det tydeligvis 
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ikke er. Er det at arbejde sammen med kollegaer via virtuelle medier noget nyt? Er det at 
arbejde hjemmefra, uden kontakt med en leder via daglig kontakt, noget nyt i Danmark? Hvis 
vi kigger til forskellige brancher, findes der nogle der er mere gearet til denne form end andre.  

I bogen ‘Unboss’ af forfatteren Jacob Bøtter og finansmand og tidligere bestyrelses-
formand for Oticon Lars Kolind, skriver de bl.a. om et nyt samfund der er ved at forme sig, i 
forskellige brancher (Kolind & Bøtter, 2012, 5-9). Deres fokus ligger i brugen af den virtuelle 
verden. Både i afstand, tid og kultur. Skulle der være en fælles kultur, vil det være en virtuel 
kultur baseret på ‘et fælles formål’ om at sørge for, at kunden får leveret det de ønsker (Ibid.). 
Når vi medtager definitionen på virtuelt arbejde jf. Fisher & Fisher, så handler det for et virtuelt 
team om;  

1. at være på forskellige lokationer,  
2. at arbejde på forskellige tidspunkter,  
3. at have behov for at rejse ofte,  
4. at have behov for at arbejde fra hjemmet, bilen eller i felten,  
5. at være på flere projekter eller projektteams,  
6. at arbejde deltid, eller  
7. at rapportere til mere end én leder (Fisher & Fisher, 2011, 5-6).  

Alle førnævnte elementer er medvirkende til, som medarbejder at have en oplevelse af, at 
kun være tilknyttet til teamet i en begrænset del. Noget som mere end 87% respondenter gør 
(Survey 1, Q5). Derfor finder vi det relevant, at medtage informationer og teori der passer til 
denne gruppe. 

Udover at medarbejdere har haft gjort brug af virtuelt arbejde til en hvis længde, så var det 
også før marts 2020, relativt udbredt at føle sig forbundet til det at være online. Ifølge 53,75% 
af vores respondenter, så har de haft en følelse af at være “online” (Survey 1, Q28). Dette er 
fordi udbredelsen af teknologi har gjort det muligt at kunne komme i kontakt med folk alle 
vegne. Dette skyldes primært brugen af smartphones som nu kan håndtere mail og anden 
kommunikationsmidler (Survey 1, Q28). Dog har organisationernes egne interne retningslinjer 
eller kultur også noget at sige her. Ifølge 33,75 % af vores respondenter, så har de ikke haft 
retningslinjer for kommunikation uden for arbejdstiden, men det har været accepteret qua 
kulturen (Survey 1, Q27). Dertil har 15 % af respondenterne sagt at retningslinjerne tillod det 
og kulturen lagde op til det (Survey 1, Q27). Ligeledes er der 26,75% af respondenterne som 
også siger at hverken retningslinjerne, kulturen eller begge tillod kommunikation uden for 
normeret arbejdstid (Survey 1, Q27). 

Arbejde på kontoret har mange fordele udover bedre arbejdsforhold. Arbejde på kontoret 
har betydet, med referencerammerne for arbejdet samt den psykologisk kontrakt, at work-life 
balance har været nemmere at administrere i den forstand at arbejdet ikke har været til stede 
i dit hjem, medmindre du har tilladt det. 

Ifølge Survey respondenterne, så var der større adskillelse af work-life før COVID-19. 
35,44% havde “et lille overlap mellem arbejde og privatliv”, 49,79% havde et “klart adskilt 
arbejdsliv fra privatliv”, 8,86% havde et “stort overlap mellem arbejde og privatliv”, mens 6,33% 
havde “sammenflydning af arbejde og privatliv” (figur23). Disse tal bevidner bedst den 
psychological detachment respondenterne havde i periode før 11. marts 2020. Vi har 85,17% 
af respondenterne som har et “sundt” forhold til deres arbejde, og får afkoblet til arbejde for 
derved at kunne restituere (lille overlap + klart adskilt). 
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Vi klassificerer det som “sundt” grundet termen ‘psychological detachment’ som handler 

om det psykologiske fænomen som understøtter det mindset vi har med os ind i en aktivitet, 
specielt arbejde (Ghosh et al, 2020, 1792-1793).  

Definitionen på Psychological Detachment af Etzion et al (1998, 579) er;  

“an individual’s sense of being away from the work situation” (i Sonnentag et al, 2010, 965).   

Vi som tænkende mennesker inddeler vores hoved og psyke ind i rum. Disse rum dækker 
over en række aspekter som er gældende for det enkelte rum. Aspekterne kan godt gå igen i 
andre rum, men en ‘kopi’ findes i det specifikke rum. Disse rum symboliserer diverse aspekter 
af vores liv som f.eks. arbejde. Inddelingen gør at f.eks. alt arbejdsrelateret ‘kun’ eksisterer i 
det specifikke rum. Dette gør at vi kan møde på arbejde og tænke arbejde der, fordi vi nu 
mentalt er trådt ind i det rum i hovedet. Modsat, så efterlader vi alt arbejdsrelateret i det rum, 
når vi forlader arbejdspladsen, og i stedet overgår til andre rum. Dette gøres for at sikre bedre 
mental sundhed, og en overordnet balance i livet (Ghosh et al, 2020, 1792-1793).  

Ifølge Siltaloppi, Kinnunen & Feldt (2009) og Sonnentag, Binnewies et al (2008) er det 
værre i den forstand, at ens psykologiske velvære kan tage skade, hvis man tænker job 
relateret tanker i det der burde være ens fritid (Sonnentag et al, 2010, 967). Dette skyldes, at 
ens psychological detachment rammes, da det ifølge Meijman & Mulder (1998) handler om, 
at ens tanker omkring arbejde ikke bør have en effekt på personen udenfor arbejdstid for, at 
man kan restituere til næste dag (Ibid.). Dette vil øge ens engagement på arbejdet over tid, 
hvis man når at restituere, og ifølge Binnewies, Sonnentag & Mojza (2010), så betyder det at 
man har flere ressourcer (energi og mentalt overskud) til at være produktiv på jobbet, når man 
vender tilbage (Ibid, 967-968). Så det kan på en måde siges at det at gå på arbejde har flere 
funktioner. 

Udover at det kan være sundt for medarbejdernes mentale helbred, at kunne adskille sit liv 
fra arbejde, så tænkes det også, at medarbejdere ønsker at møde op fysisk på arbejde for, at 
kunne indgå i socialt samvær, og samskabelse med sine kollegaer. Som forlængelse af 
Psychological Detachment, så kan det at møde fysisk på arbejde styrke din følelse af work-
life balance. Dette skyldes nemlig, at du ikke skaber ‘et stress miljø’ grundet dit arbejde og 
dets krav i dit hjem. Dertil er nemmere at skelne mellem arbejde og ikke-arbejde hvis arbejdet 
kun foregår på arbejdspladsen. Derudover kan det være lettere at at skabe tillid mellem 
kollegerne, kommunikere samt indgå i organisationskulturen (Bernstein, R., 2017; Hardiman, 
N., 2015). Udover det er vigtigt at sikre den mentale sundhed, så har medarbejdernes også 
andre behov en bare at arbejde, jf. GCT under SDT. Det handler om at man har mere indhold, 
mål og ambitioner i livet end bare at arbejde og gøre det godt der (Vansteenkiste et al, 2010, 
s. 145). Ens Psychological Detachment blev understøttet, da man havde andre “opgaver” i sin 
hverdag end bare arbejde, og det kunne inkludere fritidsaktiviteter med sport eller venner og 
familie. Der var altså ligeså store behov uden for ens arbejde, som gjorde at man kunne 
opretholde et sundt forhold til arbejde. 
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5.1.3.4. Kultur 
Ved at kigge nærmere på kulturen som har eksisteret i danske organisationer, så er der 

flere måder at tilgå dette på afhængig af hvilke type organisation man er. Men vi har gjort brug 
af C3 Consulting, som hvert år laver workshops og træningsforløb med fokus på specifikke 
lande og kulturer. Et resultat af deres arbejde kan læses som følgende;  

“Et fladt hierarki, masser af ironi, direkte kommunikation og glæde ved at tage ansvar” (C3, 
2019). 

I forhold til hierarkiet, viser deres undersøgelser to vigtige statements, den første er;  

“I dansk arbejdskultur, at alle er lige – og lederen har ikke altid ret”.  

Iflg. deres undersøgelser, mener de at det i modsætning til mange andre lande, at vi 
danskere, medarbejdere som ledere accepterer den andens input og meninger. hvorvidt dette 
er udbredt fortæller undersøgelse noget om. Den næste er;  

“Den danske organisationsstruktur er mere flad og hierarkiet er lavere end i mange andre 
lande. Danskere er ikke særligt begejstrede for autoriteter og respekterer dig ikke mere på 
grund af din rang. Det betyder ikke, at der slet ikke er noget hierarki i danske virksomheder, 
det er bare mere diskret og ledere skal ikke prøve at kontrollere for meget” (Ibid.).  

I tillæg til førnævnte er følgende tilføjet; “Det er OK for danske medarbejdere at sætte 
spørgsmålstegn ved en leders beslutning. Bare fordi du er leder, betyder det ikke, at du altid 
har ret, og det accepterer lederen. Det er ikke en måde at prøve at underminere lederen på – 
det er faktisk vigtigt i Danmark, at de ansatte kommer med spørgsmål og input” (Ibid.).  

Igen fortæller undersøgelse ikke noget om udbredelsen. Undersøgelsen er ej heller 
videnskabeligt funderet via peer-reviewed af andre videnskabelige forfattere. Alligevel mener 
vi godt, at kunne medtage og at kunne bruge udtalelserne på de præmisser.  

I forhold til dansk humor, som kan være ukendt for mange andre lande, er følgende 
beskrevet;  

“Vi bruger tit sarkasme, ironi og selvironi - Danskere kan joke om alt. Det kan være en 
udfordring i kommunikationen med andre nationaliteter, fordi vores humor kan være svær at 
forstå. Men for det meste bruger vi den til at prøve at lette stemningen eller gøre situationen 
mere afslappet” (Ibid.). 

I forhold til kommunikation;  

“Vi kommunikerer direkte og ærligt og holder af en god debat - Den danske måde at 
kommunikere på er tit meget direkte – både på skrift og når vi taler sammen. Vi har for det 
meste ikke tid til høflige udvekslinger eller small talk. Det kan virke uhøfligt, men det er ikke 
meningen. Danskere kan bare være lidt utålmodige og så er vi meget løsningsorienterede. 
Derfor vil vi bare gerne komme lige til sagen" (Ibid.). 

I forhold til selvledelse eller beslutninger om egen indsats;  

“Ansvar og beslutninger: Vi tager gerne ansvar og forventer, at alle kommer med input - 
Danskere vil gerne finde den bedste løsning på et problem og 'tænke ud af boksen’. Efter 
vores mening finder vi de bedste løsninger ved at have en åben diskussion, hvor alle kan 
komme med input og spørgsmål. Vi forventer, at man præsenterer sine egne idéer og 
meninger, og vi forventer også, at andre stiller spørgsmål til vores måde at se tingene på - 
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Danske medarbejdere har generelt meget indflydelse i deres daglige job. Vi kan godt lide at 
være selvstændige og selvkørende. Derfor kan vi også lide at påtage os ansvar, og vi bliver 
opfordret af lederne til at træffe vores egne beslutninger” (Ibid.). 

Vi kan se i ovenstående, at der er en vis forståelse for erhvervskulturen i Danmark, der dels 
er baseret på;  

1. et fladt hierarki,  
2. en afslappet og kritisk holdning til lederens ord ift. andre kulturer,  
3. en tilstedeværelse af humor,  
4. en direkte kommunikation og  
5. en høj grad af selvledelse og friheden til egne beslutninger (Ibid.). 

Følgende fem punkter underbygges af Geert Hofstede. Ifølge hans kulturteori, så er 
ovenstående punkter, kulturelt set, forventet af Danmark. Det skyldes den lave power 
distance, som henviser til det flade hierarki, høj grad af selvledelse (autonomi), 
tilstedeværelsen af humor samt den direkte kommunikation. Derudover har Danmark en lav 
score i masculinity, hvilket betyder at den danske kultur er feminin. Det betyder at beslutninger 
ofte bliver taget i fællesskab, og lederens ord er derfor nødvendigvis ikke lov, da den kan 
udfordres gennem diskussion og konsensus (Hofstede Insights, 2020). 

Jf. SDT, så kan dette tilknyttes BNT, da det handler om for medarbejderne at de har en 
følelse af kontrol og medejerskab, og ikke bare bliver givet ordre. Relationer og adfærd er 
derfor vigtigt under BNT, hvilket også afspejles i den relation som eksisterer mellem 
medarbejdere og ledere, samt den adfærd som der generelt lægges op til jf. kulturen 
(Vansteenkiste et al, 2010, 131-132). 

Det der også er interessant for os, at tage med fra en baseline er forholdet for hvad der 
motivere i arbejdet og for hvem. 

Ovenstående et lidt større perspektiv på hvad og hvorfor vi bliver motiveret af at gå på 
arbejde. Vi vil efterfølgende benytte de forskellige teorier efter behov og som modspil til 
hinanden undervejs i analysen for perioden fra marts 2020 og frem til aflevering, samt vurdere 
hvorledes vi fremover bliver motiveret ved en digital/virtuel kultur såfremt vi fremover skal 
arbejde mere hjemmefra end på kontoret.  

5.1.4. Delkonklusion på analyse del 1 
Perioden før COVID-19 hjemsendelsen var karakteriseret af stabile arbejdsforhold. Forhold 

nogen måske savner, og andre ikke gør. Under analysen har vi afdækket forhold der var 
gældende før hjemsendelsen, samt mentaliteten medarbejderne mødte hjemsendelsen med. 
Nogle af de aspekter vi fik afdækket, var omkring psykologisk sikkerhed og kontrakt.  

Den psykologiske kontrakt har været den uskrevne aftale mellem medarbejder og 
leder/organisation, hvortil ens forventninger hviler. Denne kontrakt har også en emotionel 
konto, hvor man har mulighed for at optjene point, som gør at man som organisation under 
forandringstider har lidt goodwill at tære på før medarbejdere føler sig forrådte jf. uskrevne 
aftale.   

Den psykologiske sikkerhed er vigtig, at forstå under forandringstider, da den er 
bestemmende for hvordan medarbejdere reagere. Føler man sig sikker, så vil man omfavne 
den forandring som man møder, og vice versa.  
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Dertil fandt vi termen Psychological Detachment vigtig for hvordan man som medarbejder 
egentlig forholder sig til sit arbejde og omverden. Den er også vigtigt til, at forstå work-life 
balance, da det handler om at man skal kunne performe på arbejdet, mens tiden udenfor 
arbejdet skal bruges på alt andet, for at kunne restituere ordentligt. Gennem analyse fandt vi 
et relativt sundt forhold ved work-life balance. 

Under analysen fik vi også afdækket, at fænomenet virtuelt arbejde ikke var nyt samt nogle 
af de tendenser som medfører, herunder følelsen af at være ’online’. Dette skyldes primært 
den brug af teknologi, som man læner sig op ad, qua den erhvervsstruktur som er herskende 
for Danmark, nemlig den tertiære sektor. 

Analysen viser også at den erhvervskultur som Danmark har, er understøttende for 
autonomi og tilhørsforhold, da alle er lige, alles meninger er værdsat, beslutninger tages ofte 
i fællesskab og at hierarkiet er forholdsvis fladt, hvilket giver anledning til mere kommunikation 
mellem medarbejdere og ledere. Medarbejderen har altså stor indflydelse på egen hverdag, 
sektoren som vores fokusgruppe tilhører, lægger også op til at kompetence er en 
nødvendighed, grundet det grundlag hvorpå arbejde foregår.  

Vi ser altså, at fundamentet i Danmark lægger op til stabilitet i fællesskab, hvilket 
understøtter psykologisk sikkerhed, tilhørsforhold, autonomi, samt den internt motiveret 
udvikling af kompetencer.  

 

5.2. Del 2 - Hvilke tanker og erfaringer har der været 
omkring virtuelt arbejde? 

Vi har indtil videre været igennem introduktion til afhandlingen, vores metode, teori samt 
analysering af den første del af vores emne; nemlig hvordan så Danmark ud før marts 2020, 
når det handler om arbejde, arbejdets typer og hvad der har været motivationen for at gå på 
arbejde, samt hvorledes har Danmark erfaring med virtuelt arbejde og arbejde hjemmefra hos 
den gruppe af medarbejdere vi har fokus på, nemlig videnarbejderen.  

5.2.1. Supplerende teori 
Før vi går videre med analysering af, hvad der er erfaringerne fra marts 2020 til nu, 

(marts/april 2021) angående hjemmearbejde under de betingelser med en COVID-19 
nedlukning, så vil vi kort gennemgå det supplerende teori, der vil blive introduceret i dette 
analyseafsnit. 

5.2.1.1. Typology of problems, power and authority (Keith Grint) 
Keith Grint skriver i hans bog ‘Leadership - A very short introduction” i kapitel 2 om en teori, 

hvori han har en henvisning til Rittel & Webbers typologi, der passer til situationen der startede 
nedlukningen af Danmark (Grint, 2010). Teorien hedder ‘Typology of problems, power and 
authority’ og handler om selve ledelsesudfordringen, tilstanden i organisationen samt hvilken 
type af ledelse det giver anledning til at benytte (Ibid.).  

Teorien er ikke en del af pensum på Cand.soc.HRM studiets grundfag eller de valgfag vi 
har haft, hvorfor vi kort beskriver den herunder.  
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Teorien bruges til at vurdere forholdet mellem forskellige typer udfordringer/ situationer som 
er baseret på to akser. Den første akse kigger på forholdet for usikkerhed til håndtering af 
udfordringen i organisationen. Den anden akse forholder sig til graden af samarbejde i 
organisationen. Grint opstiller derefter tre kendte Ledelses-scenarier, som enten værende 
Wicked, Tame eller Critical.  

 
 

Wicked er en muligvis kendt, og ikke særlig kritisk eller krævende situation.  

Tame kan også være en kendt situation, hvor der er processer der er designet til at 
håndtere situationen.  

Critical, som den sidste, henviser til en muligvis ukendt situation, hvor det ikke er kendte 
processer, og hvor ledelse er usikker på situationen.  

Den anden akse baseret på, at kræve enten en Normativ følelsesmæssig-, en Beregnende 
rationel- eller en Tvangsfysisk samarbejdssituation. Disse er kategoriseret ved enten at være 
med ledelsesstilen Command, Management eller Leadership (Ibid, 21). Se ovenfor i figur 24 
fra Grint, hvorledes dette afspejler sig ift. de forskellige akser. 

Command er kendetegnet ved en næsten desperat og tvangsfysisk gennemførelse af 
ledelsens ordre, for at sikre virksomheden eller organisationens overlevelse. Der afkræves 
svar fra organisationen straks overfor ledelsen (Ibid, 15-21). 

Management er kendetegnet ved mere rationel og beregnende adfærd, der sikre en 
gennemførelse og overholdelse af forud-planlagte procedure. Hvilket derfor også kræver en 
del planlæggelse forud for situationen. Men kan også være et spørgsmål om, at dele er 
planlagt og resten justeres til efterfølgende, på en rationel måde (Ibid.). 

Leadership er kendetegnet ved ikke kritisk tilgang til hverdagens udfordringer, hvor der er 
en åbenhed overfor forslag fra organisationen, eller at ledelsen direkte spørger ud i 
organisationen om råd og vejledning (Ibid.). 

Vi vil anvende teorien til først, at konstatere hvilken tilstand landet og de mange 
organisationer befinder sig i, og herefter analysere hvilken ledelsesform der er anvendt. 

Teorien bidrager med en forståelse for, hvad udgangspunktet er for de mange ledere, der 
efter pressemødet havde af udfordringer. Og vi finder det interessant og vil undersøge, 
hvorledes den valgte ledelsesform påvirker medarbejdernes motivation og trivsel.  
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Til sidst vil vi vurdere forholdet mellem problem, magt og autoritet (Ibid.). Det er præcis den 
ukendte og kritiske situation, hvor der ikke var tid til snak om bordet. Nu skulle der handles. 
Så valget blev for de fleste; Grints ‘Command’ som de mange ledere i de store, mellemstore 
og mindre organisationer kom i, da de modtager statsministerens besked. Ingen 
organisationer har i Danmark tidligere været tvangslukket, været i risiko for en verdensoms-
pændende epidemi, der indenfor få dage har spredt sig kritisk i Danmark med en hast, der 
satte myndighederne i en situation hvor de ligeledes benyttede Command som 
ledelsesværktøj. Ikke kun i eget ministerium, men for hele landets befolkning (Statsministeriet, 
2020). 

Men den bidrager ikke med svar på hvorledes det som valgt, er det rigtige eller ej, da teorien 
ikke har en forklaring til dette, men lader det være op til en fortolkning af den individuelle selv. 
Det er ligeledes den samme ledelse, der udvises over for alle i organisationen, hvor vi ønsker 
at se på en diversitet i ledelsen, overfor de forskellige typer medarbejdere der er til stede i 
organisationen. Noget andet teorien heller ikke fortæller noget om, er om den tid der er til 
rådighed fra pressemødet, til det hele lukker ned, om det er tilstrækkeligt.  

5.2.1.2. Flow Theory (Csikszentmihalyi) 
Hvad er flow? ”Flow er en fornemmelse af, at ens færdigheder står i passende forhold til 

de foreliggende udfordringer i et målrettet handlingssystem, der afgiver tydelige signaler om, 
hvor godt man klarer opgaven. Ligeledes at, koncentrationen er så intens, at der ikke er nogen 
opmærksomhed tilovers til, at tænke på noget uvedkommende eller bekymre sig om 
problemer. Bevidstheden forsvinder, og tidsfornemmelsen ændres” (Csikszentmihalyi, 2008) 
fra bogen af lektor, ph.d. i psykologi, ved Aarhus universitet, Frans Ørsted Andersen og 
kollega Nina Hanssen (2013, 29). 

 
Den del af teorien vi vil fokusere på, er forholdet i mellem ‘udfordringer’ og ‘færdigheder’. 

Ligeledes vil vi se relationen mellem Flow teorien og teorien for kreativitet via Teresa Amabile 
(1998). 

Som det ses i figur 25, handler det om at finde en tilstand i mellem udfordringerne og de 
færdigheder man har erhvervet sig. Som det kan ses i illustrationen, kan man; 
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1. Enten have for ‘mange udfordringer ift. kompetencer’, hvilket skaber en tilstand af angst. 
Angst i forhold til, at man ikke kan løse opgaven, og dermed kan miste sit arbejde, med hvad 
det har af personlige konsekvenser. Løsningen er uddannelse, for at skabe de manglende 
(Andersen & Hanssen, 2013, 47-53). 

2. Eller man kan have for ’få udfordringer ift. kompetencer’, som kan skabe en tilstand af 
kedsomhed. Kedsomhed, der giver en anden følelse af angst. Angst i forhold til at man er på 
vej ud af organisationen, fordi man ikke få opgaver der passer til ens kompetencer - man er 
‘til overs’, og dermed kan miste sit arbejde - igen med hvad det kan have af personlige 
konsekvenser. Løsningen er opgaver med højere krav til kompetencer - i det mindste en dialog 
om; “at det er helt fint med nemmere opgaver i en periode”. Derved skabes en zone af 
afslappethed, som kan minde om flowzonen (Ibid.).   

Det vigtige her er, om der er balance i mellem udfordringer og færdigheder, som også kan 
forveksles med ressourcer. Hvis ikke der er balance, hvad det så betyder for motivationen? 
For når der er en flow-tilstand, er der en ‘optimal effektivitetstilstand’, hvor fokus er højest og 
forstyrrelser ikke findes (Csikszentmihalyi, 2008 i Ibid, 88-89). 

Teorien bidrager med en forståelse til ledelsesmæssigt at arbejde med den individuelle 
ledelse, til en høj effektivitet, via optimal udnyttelse af medarbejdernes evner og ressourcer. 
Men bidrager ikke med hvordan man planlægger eller måler det, da det ofte handler om den 
enkeltes opfattelse, hvorfor der er mere kompleksitet bagved, som der ikke gives svar på. 

5.2.1.3. How to kill creativity (Amabile) 
Ifølge Teresa Amabile (1998), så har hver organisation to muligheder: fortsæt som de gør 

nu, eller hvis du vil innovere, så genovervej den måde du motivere, belønner og tildeler arbejde 
til medarbejdere (1998, 77). Kreativitet er et aspekt som oftere modarbejdes, end det støttes. 
Kreativitet er oftest ubevidst undermineret i dagligdagen, grundet det arbejdsmiljø man 
befinder sig i. Miljøer som oftest er sat op på den måde for at maksimere forretningen gennem 
koordination, kontrol og produktivitet (Ibid.). Ledere går derfor ofte ikke imod arbejdsmiljøet, 
grundet vigtigheden for den daglige operation, men dette kan indirekte ødelægge kreativitet 
(Ibid.). 

Definition på kreativitet af Amabile, handler ikke kun om en kreativ tankegang, men handler 
også om ekspertise og motivation (Ibid, 78). Ekspertise omhandler individets viden og evner i 
deres brede spektrum af arbejde. Definition på ekspertise af Herb Simon er;  

“Network of possible wanderings - the intellectual space that is used to explore and solve 
problems. The larger this space, the better” (Ibid, 79).  

Motivationen er det aspekt som bestemmer hvad individerne gør - fortsætter de og løser et 
problem, eller starter de simpelthen ikke, selvom kreativiteten og ekspertisen er til stede? 
(Ibid.). Intern motivation er mere essentiel for kreativitet, end ekstern motivation er. Det er fordi 
at den eksterne motivation får dem til at gøre noget for at opnå gevinsten eller undgå truslen 
- en tilgang som oftest ikke er løsningen, da f.eks. penge ikke kan gøre folk passioneret 
omkring deres arbejde (Ibid.). I stedet handler det om individets egen passion og interesse, 
dette gør at man tilgår arbejdet for nydelsen skyld - arbejde bliver lig med nydelse (Ibid.). Ifølge 
Amabile, gennem hendes forskning, så har hun fundet ud af at folk er mere kreative, hvis 
motivationen stammer fra interesse, nydelse og udfordringen ved arbejdet, og ikke gennem 
eksternt pres (Ibid.). 
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Ledere og organisationer kan gennem ganske diskrete metoder forøge intern motivation 
gennem seks kategorier; udfordringer, frihed, ressourcer, arbejdsgruppens opsætning, 
opfordring fra lederen, og organisatorisk støtte (Ibid, 80).  

Teorien bidrager med til hvorledes kreativitet understøttes og fostres på baggrund af SDT 
aspekter. Dette er en udvidelse af SDT og flow-teori, for at vise hvordan ledere kan designe 
arbejde, udvise kontrol og vise engagement for at medarbejdere kan være mere kreative og 
derigennem opnå intern motivation.  

Teorien bidrager dog ikke med specifikke løsninger eller modeller for hvordan man skal 
inkorporere de diskrete metoder ovenover, samt yder ikke nogen garanti. Derudover, findes 
der heller ikke objektive sandheder når det omhandler mennesker og deres natur. 

5.2.1.4. En kort timeline over forløbet fra 11. marts 2020 til 
foråret 2021 

Der er rigtig mange datoer, tidszoner, referencer til perioder og tilstande, der kan gøre det 
meget svært at holde styr på, hvor og hvor vi er henne i forholdet til forløbet. 

Det er ikke en vurdering eller kritik af forløbet, men mere en konstatering af den mere eller 
mindre kaotiske tilstand landet og verden har befundet sig i, i den seneste tid. Engang imellem 
kommer der en dag, som man husker bedre end andre. Ofte for noget godt (f.eks. fødselsdag, 
bryllup etc.), andre for noget mindre godt (f.eks. 11. sept. 2001).  Det samme gør sig nok 
gældende for den 11. marts 2020, da Statsministeren afholdte det pressemøde som lukkede 
landet. Men hvorledes har situationen ellers set ud i den efterfølgende periode, er nok for de 
fleste en smule usikkert. Derfor har vi valgt at opstille perioden nedenfor i figur 26 (ligeledes i 
stort format i bilag). 

Året indledes, som altid med fest og farver, ved midnat. Dagen før kl. 18:00, er traditionen 
tro også, at Hendes Majestat Dronning Margrethe d. II giver sin tale til nationen. Det vil normalt 
ikke været noget, der indgår i en kandidatafhandling, men på den sidste dag i året 2019, siger 
Dronningen noget særligt, nemlig at; ”Ensomhed. Det er en følelse, som rammer mange" 
(Ottesen & Ancher-Jensen, 2021).  

Trods Dronningen ikke kendte til fremtiden for 2020, og hvilken hverdag det ville indebære, 
kunne den sætning ikke være sagt, på et mere relevant tidspunkt – og til så mange på én og 
samme gang. Desværre blev den også mere rigtigt, end man havde troet, eller kunne have 
forestillet sig.  

Sætningen indleder også vores analyse af forløbet, set ud fra et erhvervsmæssigt 
perspektiv, med fokus på medarbejderne, deres hverdag, motivation, erfaringer med 
hjemmearbejde, eller blot distance-ledelse. Havde det være et hvilken som helst år, forud for 
2020, ville denne afhandling med samme interesse, ville det have været med begrænset 
materiale.  

Givet året 2020 har haft en særlig interesse, er der noget mere materiale. Fordi der også 
er mange fakta i perioderne henover året 2020, vil vi starte med en visuel historisk 
gennemgang fra 31. december 2019, frem til og april 2021. 
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Kilderne er hentet fra ’Tænketanken Europa’, der har sammenstillet EU, Danmark og den 

øvrige verdens forhold undervejs i perioden (Ibid.).  

5.2.2.  Hjemsendelsen 
Danmark oplevede at Statsminister Mette Frederiksen d. 11. marts 2020, gik ud til 

offentligheden og meddelte følgende;  

“Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere… Da jeg stod her i 
går var 157 danskere smittede med Corona. I dag har vi 514 smittede. Antallet er mere end 
en ti-dobling siden mandag, hvor tallet var 35 smittede… Jeg vil gerne understrege: Det er 
ikke et skræmmebillede. Det er ikke et fantasifuldt udtænkt fremtidsscenarie… Vi må alle 
sammen være klar over situationens alvor. Den sundhedsfaglige smitte-analyse er, at der er 
én ting, der virker mod smitte. Ikke at omgås hinanden for meget… Vi skal hellere handle i 
dag, end fortryde i morgen. Vi skal sætte ind dér, hvor det virker. Hvor smitten spredes mest. 
Det er i dér, hvor mange mennesker er samlet… Derfor tager myndighederne nu følgende 
skridt: 

Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem nu. Og foreløbigt to 
uger fra fredag… Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra 
arbejde fra fredag og foreløbigt to uger… Alle private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at 
sikre, at flest muligt af jeres medarbejdere arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder 
ferie… Vi har ikke hjemmel til at forbyde det, som lovgivningen er i dag. Men vi kommer til at 
bede Folketinget om at vedtage hastelovgivning allerede i morgen, og fra starten af næste 
uge udstedes et egentligt forbud. Alle de drastiske ting, jeg har nævnt betyder, at vi danskere 
kommer til at se mindre til hinanden. I første omgang i to uger…” (Statsministeriet, 2020).  
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5.2.3.  Analyse del 2 

 
------------- 

Nu var Danmark beordret til at lukke ned. Denne nedlukning betød at alle medarbejdere i 
‘ikke samfundskritiske jobs’ skulle sendes hjem. Hjemsendelsen betød et brud med den 
“konventionelle” måde at arbejde på. Medarbejdere skulle nu til at opleve hvorledes det vil 
være, at arbejde hjemmefra. Årsagen var en indførelse af det som senere er blevet kendt 
under; ‘forsigtigheds- princippet’, hvilket betød, at det var bedre at sikre, at så få som muligt 
blev smittet, hvilket betød at få ville blive indlagt, og endnu færre ville miste livet. Situationen 
var kritisk, da ingen kendte særlig meget til denne virus, kaldet COVID-19, og som tidligere i 
andre lande, særligt i Kina og Italien var erfaringer ubehagelige, og det viste sig hurtigt, at 
hospitalssektoren i disse lande blev sat under et voldsomt pres (Gøttske, 2020; Ejbye-Ernst, 
2020). Regeringen satte derfor hurtigt ind, og var meget tydelig i sin udmelding. Tidshorisonten 
var i starten 2 uger, men det var usikkert, hvorledes det ville blive forlænget (Statsministeriet, 
2020). I skrivende stund, har dette været hverdag for mange i mere end 13-14 måneder med 
enkelte øjeblikke af normaltilstand (bilag 18).   

Statsministeren havde givet en ordre, så nu var resten op til de enkelte organisationsledere 
– nu skulle der udøves ledelse, men hvilken type ledelse? Ifølge vores respondenter, så var 
det netop primært Command jf. Grint, der blev gjort brug af. Man kan tydeligt se, at 
hjemsendelsen var en beslutning der blev taget af ledelsen. Ifølge 88% af vores respondenter, 
så var det ledelsens beslutning, mens det kun var teamets egen beslutning om hjemsendelsen 
hos 8% af respondenterne (figur 27).  

 
Grunden til netop Command, var at situationen var kendetegnet af desperation og udsigter 

til uoverskuelige resultater. Hjemsendelsen var et resolut svar på den opfordring fra 
Statsminister Mette Frederiksen, samt for at give en vis vished over for medarbejderne 
(Statsministeriet, 2020). Svaret var således en ‘physical coercive action’, der er kendetegnet 
ved ledelsesstilen ‘Command’ (Grint, 2010, 18-21). 
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Efter en klar og tydelig håndtering af situationen, befalet af regeringen, og udført på kort 
tid, set i relation til omfang og konsekvens.  

Set ud fra et Change Management perspektiv, er COVID-19 hjemsendelsen et eksempel 
på voldsomme forandringer, og en lære i hvorledes man ud fra en tilstand, og uden andre 
muligheder er nødsaget til at tilpasse sig – om end det har konsekvenser.  

 

 

 

Begge citater er fra to personligheder, der har arbejdet med forandringer det meste af deres 
voksne arbejdsliv. Begge er ligeledes yderst relevante i denne situation.  

Der er uden tvivl medarbejdere i organisationerne, der er blevet påvirket af at skulle arbejde 
hjemme. Det har vist sig, at det har de fleste kunne tilpasse sig til. De har fundet sig tilrette, 
hentet en kop kaffe, sørget for en bog eller to under skærmen, aftalt med ungerne at der også 
skal arbejdes i løbet af dagen og det hele ikke er leg og hygge. Dernæst stille og roligt fundet 
en rytme og nogle rutiner, der har gjort situationen tålelig. De har prøvet sig frem, og fundet 
løsninger – de har lært noget (kompetencer), og følt en frihed til at løse opgaverne på andre 
måder, hvis ’plejer ikke kan længere’ (autonomi), og så har de forsøgt at skabe kontakt til dem 
de har opgaveløsninger sammen med (tilhørsforhold). Alle tre forhold der er forudsætningen 
for den interne motivation (Ryan & Deci, 2000, 76).  

De som ikke har, har sandsynligvis fået set en masse Netflix de sidste mange måneder, 
hvilket nok vil resultere i en mere alvorlig samtale med nærmeste leder, til næste MUS. 

Det samme er gældende for de individer der trods ændringen i hverdagen, og det ikke at 
skulle køre på ind på kontoret, stadig kan se jobbet og sig selv, som det samme – blot i nye 
omgivelser. Hvis ikke skifter de selv enten job eller branche.  

Vi må konstatere, at verden har taget et kvantespring i det, at dels åbne op for 
hjemmearbejdspladsen, men også i de teknologiske muligheder for kommunikere, mens man 
sidder på afstand. 

Det hele handler om forudsætninger. De tekniske forudsætninger for, at hjemmearbejde 
kan lade sig gøre. Men også, at de ledelsesmæssige og at de menneskelige forudsætninger 
er til stede. 

5.2.3.1. De ledelsesmæssige forudsætninger 
På de ledelsesmæssige forudsætninger, kunne man forestille sig en ledelse der samlede 

sig om en ’ny måde at arbejde og kommunikere på’, i det man kunne kalde ’Digital eller Virtuel 
kultur’, som medarbejder fik en ’Onboarding’ til. Det var også det en gruppe af de danske 
organisationer gjorde. Men ifølge vores undersøgelse, var det langt fra alle der fik den 
oplevelse.  

Efter hjemsendelsen var situationen en meget kaotisk periode, hvor organisationerne ikke 
har kunne forberede medarbejderne på det, at arbejde hjemmefra og alt hvad det indebar. 
organisationerne fik trods alt kun 48 timer (Statsministeriet, 2020). Derefter kunne man som 
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medarbejder forvente en opfølgning på situationen med, det man kunne kalde en ‘Onboarding’ 
til den nye situation.  

Respondenterne fra vores egen undersøgelse viser, at 71% fra perioden 11. marts til 1. 
november 2020 og 70,91% fra perioden 1. november 2020 til nu, ikke har modtaget en officiel 
Onboarding til det, at arbejde hjemme (figur 28). Det betyder altså, at organisationerne både 
under første og anden lockdown har overladt medarbejderne til sig selv. De har selv skulle stå 
for det, at lære sig selv ‘at arbejde hjemmefra’, herunder at finde ud af IT, hvordan det er bedst 
at kommunikere med kolleger, samt disponere deres tid mellem arbejde og privat.  

 
Der var 3% flere medarbejdere som blev ‘onboardet’ i perioden 1. november 2020 til nu. 

Det betyder altså at omtrent at tæt på 3/4 af alle medarbejdere stadigvæk selv har skulle finde 
ud af det med hjemmearbejde (figur 28). 

Vi kan som observatører af denne mangel på ‘onboarding’, være forstående overfor, at 
man som organisation i starten kan have en række udfordringer, med ikke at have foretaget 
en ‘onboarding’. Men det er os noget uforstående, at man stadig i november 2020, altså 7-8 
måneder efter stadig ikke har foretaget en ‘onboarding’, hvilket kan være kritisk for 
medarbejdernes trivsel og følelse af isolation.  

Jf. SDT kan det, at være isoleret godt være fint for dem der allerede er ‘internt motiveret’, 
men det forudsætter en basis fornemmelse af, at man har et tilhørsforhold til sin arbejdsplads 
og sit team, før en ‘intern motivation’ er mulig (Ryan & Deci, 2000, 71). Såfremt der mangler 
en ‘onboarding’ efter 7-8 måneder, er det vores vurdering, at det godt kan være en udfordring 
at fastholde motivationen, dels ved udfordringen på den psykologiske kontrakts betingelser 
for dette. Det er nok de færreste der har en ubevidst aftale med sig selv og sin leder, om at 
sidde isoleret i spisestuen i 7-8 måneder, uden adgang til kollegaer, andet via en ’farve-tv-
telefon’. Det udfordrer virkelig også den ’sociale kapital’. En medarbejder skal virkelig føle en 
positiv social kapital fra tidligere hos sin(e) ledere, for ikke at mærke en udfordring (Morrison 
& Robinson, 1997, 245).  

’Ledelsen har ansvaret’, er budskabet fra eksempelvis Harvard Business Review, i en 
artikel fra januar 2018. De påpeger, at ledelsen benytter to primære løftestænger;  

1. strategien, for at sætte retningen,  
2. kulturen, til at motoren der sikre at organisationen arbejder hele vejen (Groysberg, 

2018). 

 Strategi giver klarhed og fokus for kollektiv handling og beslutningstagning (Ibid.).  Kultur 
er imidlertid en mere undvigende løftestang, fordi meget af det er forankret i usagt adfærd, 
tankegang og sociale mønstre (Ibid.).  
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På godt og ondt er kultur og lederskab uløseligt forbundet (Ibid.). Over tid kan en 
organisations ledere også forme kultur gennem både bevidste og ubevidste handlinger, hvilket 
nogle gange er med utilsigtede konsekvenser (Ibid.). Desværre er det efter vores erfaring langt 
mere almindeligt, at ledere, der søger at opbygge højtydende organisationer, bliver forvirrede 
af kultur. Faktisk lader mange det enten ikke administreres eller henviser til HR-funktionen, 
hvor det bliver et sekundært anliggende for virksomheden. De lægger muligvis detaljerede, 
tankevækkende planer for strategi og udførelse, men fordi de ikke forstår kulturens magt og 
dynamik, går deres planer ud af skinnen. Som nogen engang sagde;  

”Kultur spiser strategi til morgenmad” (Ibid.). 

Et eksempel på ’fraværende ledelse’ fra vores Interviews er f.eks. Interview 2;  

”Da Corona kom, jamen, så var det jo det der med, at hun forlangte, at vi skulle diskutere, 
at jeg skulle til at undervise. Og jeg ikke var ansat til det (…) Så bliver jeg ved med at skrive 
.cc til vores øverste chef. Men der skete ikke noget. (…) så vi arbejdede alligevel, som vi altid 
havde gjort (…) Så vi kørte videre på vores egen måde, ikke fordi vi ville ikke undervise. (…) 
Men vi gjorde det på vores egen måde. ” (7;2:96). Dialogen fortsætter med følgende; ”Vi 
kommer ind lige inden sommerferien. Men så lukker det jo ned på et tidspunkt efter 
sommerferien igen. Midt i december vi så igen sendt hjem (…) vi blev sendt hjem en anden 
gang, siden har jeg simpelthen ikke haft et eneste møde med hende (…) Jeg var til en MUS 
samtale her for tre uger siden, med et møde på Teams. Det er det eneste, jeg har snakket 
med hende, efter vi gik hjem midt i december. Og det undrer mig, at hun var sådan på i første 
omgang. Altså her i anden omgang. Så lader hun os fuldstændig køre vores eget løb.” (7;2:98).  

Og et eksempel på meget tæt ledelse, fra Interview 1; ” (…) grundet det med den der følelse 
af, hvor medarbejderne er henne.. Det duer ikke at sidde hjemme. Det virker ikke for mig (…) 
Det fungerer ikke rigtig, fordi det er sådan, men med meget mine arbejdsopgaver. Altså 
halvdelen af det, jeg laver på en dag. Det laves ud fra de ting, som opstår (…)” (6;1:61).  

Hvorvidt er ene er bedre end det andet, afhænger af konteksten, men ingen kommunikation 
som leder, er bestemt ikke at foretrække. Omvendt, viser det mangel på selvledelse, hvis alle 
medarbejdere skal ’nurses’ for at komme igennem hverdagen.  

Der er naturligvis flere ledelsesmæssige forudsætninger. Dette var blot tidslinjemæssigt 
den første vi ville pointere. Herunder vil vi gennemgå dem enkeltvis, startende med de 
tekniske. 

5.2.3.2. De tekniske forudsætninger 
De tekniske forudsætninger, var ledelserne i de mange organisationer havde stor fokus på, 

da beskeden fra statsministeren kom d. 11. marts kl 20:00. Der var en del organisationer der 
skulle have styr på, at der skulle deles bærbare ud til dem der ikke havde, og der skulle 
opsættes muligheder for kommunikation. Det betød, at der skulle installeres software, så alle 
kunne se hinanden, mens de talte sammen. Der skulle sikre deling af data, skabes VPN-
tunneler for at sikkerheden var i orden osv.  

Det viste det sig, at der i organisationerne var nogle kvikke, hurtige og dygtige It-
medarbejdere, bl.a. hos Interview 1, der havde følgende oplevelse;  

“det bliver en svær opgave at løse, fordi hvordan skal vi kunne gøre det samme hjemmefra? 
(...) hvordan skal vi kunne gøre det hjemmefra over telefonen? Hvad med vores daglige 
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sparringsmøder vi har? Hvordan skulle du kunne opføre i praksis, at halvdelen eller hele 
distributionen sidder hjemmefra?” (6;1:13), og fortsætter kort efter med hendes respekt overfor 
It-afdelingen; “jeg vil så sige, at de bærbare de kom altså ret hurtigt - vores it afdeling 
arbejdede på et totalt overload for at få de her ud, (...) vi nåede nærmest ikke at bemærke, at 
vi manglede dem, før vi havde dem… “(6;1:19).  

5.2.3.3. De menneskelige forudsætninger 
De menneskelige forudsætninger afhænger af fortiden. Hvis fortiden har været en tid med 

ledelse, struktur og koordinering af alt hvad der foretages fra lederens hånd, som det kendes 
fra Taylorismen, så er der langt for det mennesker, der nu efter hjemsendelse, står med en 
opgave baseret på selvledelse.  

Er fortiden bygget på selvledelse, om end stadig med struktur og koordinering, men stadig 
med deltagelse af medarbejderen selv, er vejen noget kortere. Det samme gælder for lederen. 
Det at lederen nu står i en situation, uden ’syn for sagen’ eller uden ’overblik for hvad der sker’, 
kan være en endnu større udfordring, end den, medarbejderen står overfor. Det gælder for 
medarbejderen, som gælder det for lederen, at finde en ny måde at arbejde på, som passer 
til de betingelser der nu er givet. I modsætning til lederen, der får frataget sine muligheder for 
at ’straks styre og straks kontrollere’, er medarbejdere efterladt med muligheden for at gøre 
mere selv – selvledelse. Lederen skal derimod til at lede dem der er selvledende.  

I relation til Flow teorien fra Csikszentmihalyi, kan man se hvor de placeres i flow-
diagrammet nedenfor, medarbejderen (gul) har fået flere udfordringer ift. kompetencer, 
grundet behov for selvledelse. Det kræver flere kompetencer, for igen at komme tilbage i flow 
(Andersen & Hanssen, 2013, 48-50).  

 
Hvor lederen (rød) har flere kompetencer ift. udfordringer, grundet ‘frataget’ den daglige 

ledelsesopgave (ovenfor). Det kræver at lederen skal finde nye veje og nye metoder til at 
udfylde sin rolle leder, der også giver motivation og flow via flere udfordringer (Ibid.).  

Udover at man skal sikre at ens medarbejdere og ledere er i flow, så kan man også forsøge 
at gøre så ens medarbejdere og ledere opnår kreativitet, jf. Amabile (1998). Det handler om 
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at man skal fjerne de forhindringer som til dagligt underminere kreativitet på arbejdet, og gøre 
plads til at medarbejdernes ekspertise/kompetencer, motivation og kreative tankegang. Det 
kan lede til at medarbejdere er mere motivation gennem deres kompetenceniveau og flow-
stadie, hvilket kan lede til at virksomheden opererer bedre til dagligt, og kan lede til løsninger 
på problemer som eksisterer i organisationen (Amabile, 1998, 81). 

5.2.2.3.1. Selvledelse 
Sanina Kürstein skriver i 2014;  

”Man kalder det selvstændighed eller frihed i ansættelsen, men reelt er det selvledelsen. 
Selvledelse er ikke nødvendigvis let, og det heller ikke nødvendigvis svært. Den første 
forhindring for, at det skal lykkes, er, at man taler om selvledelse som en organisationsform. 
De fleste udfordringer for de selvledende medarbejdere håndteres i dialog med nærmeste 
leder, og både leder og medarbejder kan derfor kan derfor få den fejlagtige forståelse, at 
selvledelse har noget med den enkelte medarbejders personlighed at gøre, og medarbejderen 
kan være endnu mindre tilbøjelig til at bruge sin leder. – ’Jeg burde jo selv kunne finde ud af 
min selvledelse ’er ræsonnementet’. Og lederen kan selv have samme bekymring. –’Hvornår 
skal jeg tage fat i min medarbejder’ (...) Når man italesætter selvledelse som en 
organisationsform, kan ledelse blive naturligt og efterspurgt af medarbejderne” (Kürstein, 
2014, 15-16). 

Der er mange forskellige definitioner på hvad selvledelse er. Da Kürstein skriver, at det er 
meget branchespecifikt, og derfor svært at definere uden branchen, skal vi afholdes os fra det. 
Dog er der fire dominerende retninger inden for selvledelse i Danmark;  

1. ’Ingen teoretisk retning’ – ’Ingen taler om det, men det nævnes på den årlige MUS-
samtale’,  

2. Peak performance – ’Man er sin egen lykkesmed’,  
3. Filosofisk – ’Et opgør med den dirigerende og autoritære ledelse, derigennem 

frisættelse af individets potentiale og som mennesker eksistentielt’, og  
4. Systemisk – ’Den mere social konstruktivistiske tilgang, eller systemiske og 

anerkendende tilgang’, (Ibid, 17-20). 

Hvilken retning der har været udpræget under COVID-19 og nedlukningen, har vi ingen 
empiri på. Men det er vores egen vurdering, at de nok alle fire har været repræsenteret, måske 
med overvægt mod 1-2 i starten, for dem der ingen onboarding har fået. Og derefter en 
voksende tendens til 3-4, efterhånden som tiden er gået. Det er vores egen vurdering, ud fra 
egne erfaringer, men som tidligere nævnt, har vi ingen direkte empiri på det.  

Ifølge SDT handler det også om hvilken motivation der forsøges at skabes. Hvis selvledelse 
er vejen til skabe autonomi via selvledelsens retning 3 og 4, virker det motiverende. Men så 
mangler vi stadig tilhørsforholdet og kompetencerne.  

5.2.2.3.2. Tilhørsforholdet 
Tilhørsforholdet er uden tvivl under pres, når der sker en isolation af mennesker fra deres 

arbejde. Men det behøver ikke nødvendigvis at være udpræget negativt. Der er mange måder, 
hvorpå man kan skabe og fastholde et tilhørsforhold til gruppen og til organisationen. 

Her er et eksempel på hvorledes man kan holde medarbejderne tæt sammen, mens de 
sidder i hvert sit eget hjem, men alligevel har noget særligt sammen;  
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”det har ikke været muligt at afholde julefrokost og fredagsbar, (...) Der har jo været f.eks. 
en YouTube koncert med Mads Langer, hvor vi fik sendt direkte links til den der Youtube-
kanal. Der kun var for os. Det var ret intimt og ret fedt, og opleve det. (...) Man har været 
enormt gode til, løbende at forkæle dem, der har været på kontoret i form af julekalendere, 
slik, og poser med pebernødder og småkager og slikposer, biografbillet og ja, vi er blevet rigtig 
meget forkælet her i december i stedet for (...)” (6;1:51). 

Hvorvidt gaver, fryns og virtuel hygge kan gøre det, som ellers ville have været drinks, dans 
og god mad, i festligt lag, kan selvfølge diskuteres. Men der gøres et forsøg, hvilket for de 
medarbejdere der er i organisationer måske føler sig lidt tættere end hvis de blot fik et julekort, 
med ønsket om at det hele snart er forbi. Her viser ledelse kreativitet og mod til at prøve noget 
nyt for at skabe tilhørsforholdet til organisationen og til hinanden i organisationen.  

5.2.2.3.3. Kompetencer 
Kompetencer handler om udvikling og læring. Og ifølge David Kolb (1984), så gjorde han 

sig nogle erfaringer i sin research om, at mennesker lære forskelligt, og derfor også reagere 
forskelligt på forandringer. Før 1984, var den kendte metode til læring via at gøre og tænke. 
Men Kolb gjorde sig nogle erfaringer, der gav ham vurderingen af en cyklus, gennem hvilken 
individet har en konkret oplevelse. Individet gør faktisk noget, reflekterer over hans eller 
hendes specifikke oplevelse, giver en vis følelse af oplevelsen ved at drage nogle generelle 
konklusioner og planlægger at gøre ting anderledes i fremtiden. Kolb ville hævde, at ægte 
læring ikke kunne finde sted uden nogen, der gennemgik alle faser af cyklussen. En cyklus 
der består af fire elementer 1) et eksperiment / praktiske erfaringer, 2) en konkret erfaring, 3) 
en refleksion og 4) en begrebsdannelse, enten via teori eller konceptualisering foretaget af 
individet selv (Cameron & Green, 2012, 19-20). 

Med det menes, at medarbejderne skal gøre sig nogle erfaringer først, før de derefter skal 
reflektere over. Dog forudsætter det også, at der er en teoretisk forståelse der forklarer hvorfor. 
Dermed sker der en begrebsdannelse eller meningsforståelse jf. Karl E. Weick, der påpeger, 
hvorledes meningsdannelsen sker i en social proces (Hammer & Høpner, 2015, 94). Ligeledes 
sker det ved at tage udgangspunkt i en identitet (Ibid, 97-98).  

Vi må dog konstatere, at mange mennesker, inklusiv egne erfaringer, deres identitet i deres 
arbejde. Når det arbejde så udfordres i den grad, som COVID-19 har vist sig – og over så lang 
en tid, sker der utvivlsomt en forskydning i denne identitet. Hvor meget og til hvad er meget 
individuelt. Det sker ligeledes, og som David Kolb også påpeger det, retrospektivt (Ibid, 100-
101). Altså at vi reflekterer over en erfaring. Det sker via ledetråde, som ikke nødvendigvis 
giver mening i den enkelte ledetråd, men efterfølgende og via refleksion kan ske samlet set 
(Ibid, 103-106). Det står aldrig stille og sker kontinuerligt, hvorfor vi ofte også bliver følelses-
mæssigt påvirket – først lidt, så meget og igen skifter det retning (Ibid, 106-110). Dernæst sker 
det via plausibilitet – ikke af akkuratesse, hvilket betyder, at det ikke nødvendigt er rigtigt, men 
noget vi kan have behov for er rigtigt i det konkrete øjeblik (Ibid, 110-112).  

Weick har en talemåde, der kan ses som et paradoks;  

”Jeg tror det, når jeg ser – Jeg ser det, når jeg tror det” (Ibid.).  

Sidst men ikke mindst, sker meningsdannelse i ’enactment’, altså i handlingen (Ibid, 112-
115). 

Vores menneskelige forudsætninger, er altså at vi skaber mening i det vi gør - så skal vi 
gøre noget, for at få nogle erfaringer, som vi så skal reflektere over ud fra ledetråde vi oplever, 
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som ikke nødvendigvis behøver at være korrekte. De er blot noget vi har behov for, ud fra 
hvem vi som individ oplever os selv som, og som skifter ud fra vores følelser og det vi reelt 
ser efter, fordi det er det vi forstå – i nuet. Måske er det vi som mennesker, kalder ’komplekst’? 
Alligevel sker der i hovedet på os alle, hele tiden.  

Hvis vi dermed ønsker, at det bliver en god oplevelse, så bliver det en god oplevelse. Eller 
hvis vi ønsker det modsatte, bliver det det modsatte. Hvilket er en historie om ’den sorte’ eller 
’hvide væg’, afhængig af hvilken vi ser på, vil det påvirke vores oplevelse?  

Det gør så, at vi er nødsaget til at analysere både alle de gode oplevelser vi har med 
COVID-19 hjemsendelsen, og de negative erfaringer. 

5.2.2.3.4. Den videre analyse 
Vi vælger først, at fokusere på at analysere de fordele, som der er blevet påpeget af 

forskellige kilder. Dette gøres fordi det hurtigt kan handle om alt det negative, der har fyldt 
mere og mere i medierne her i 2021.  

Perioden startede med at skulle vare ca. 2 uger, hvilket nu er overskrevet med 13-14 
måneder. Derfor er der naturligt, at der er nogle udfordringer. Dog skal det ikke underkendes, 
at denne periode har lært organisationerne og medarbejderne mange ting. Det er nogle af 
disse ting vi ønsker at påpege først, da disse positive læringspunkter muligvis vil fortsætte i 
en given grad i fremtiden, hvis man læser de nye tiltag diverse organisationer har udsendt 
(Klintefelt, 2021; Sørensen & Kaldahl, 2020; PwC, 2021; Mogensen, 2021). Dernæst vil der 
følge et afsnit omkring de negative oplevelser vedrørende hjemmearbejdet. 

5.2.3.4. Positive erfaringer fra COVID-19 nedlukningen 
Hjemsendelsen har bragt en del positive erfaringer med sig. Efter medarbejderne blev 

sendt hjem og fik sat sig tilrette, så oplevede de nogle andre fordele end det man oplevede 
på kontoret. Det er konklusionen fra flere af fagbevægelsens- og arbejdsgiverforeningers egne 
undersøgelser, hvilket vi i vores Surveys også får bekræftelser på. I nedenstående illustration 
har ‘Lassen et al’ listet deres findings (figur 30).  

 
 

 
’Lassen et al undersøgelsen’ er udført i perioden 14. april til 15. maj 2020, hvilket må 

betragtes som i opstarten af perioden, hvor det stadig er forholdsvis nyt og spændende for 
mange af de medarbejdere, der endnu ikke er blevet udfordret på de basale behov (Ibid, 2). I 
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dag, mere end et år senere, ved vi mere og da vores Surveys og Interviews er foretaget 
senere, er resultaterne på nogle af emnerne en del anderledes.  

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen, har de fundet en række positive indflydelser, 
hjemsendelsen har medført, baseret på svarene fra 323 respondenter fra ca. 85 forskellige 
organisationer (Ibid, 3). Til at starte med har undersøgelsen fundet frem til at 43% af 
respondenterne mener de er mere effektive ved at arbejde hjemmefra (Ibid, 8).  

Kildekritikken hertil er, at denne forøgelse i effektivitet kan skyldes en række årsager, 
hvilket ikke i detaljer nævnes. Dog nævnes der, at årsagerne er ikke alle alene grunden til 
forøgelsen, men bidrager til det. For det første, så mener 60% af respondenterne, at de har 
mulighed for at prioritere og planlægge deres egen tid i højere grad (Ibid.). Denne pointe 
bunder i medarbejdernes behov for autonomi jf. SDT.  

5.2.3.4.1. Færre afbrydelser 
Forbedringen handler om, at 65% af respondenterne føler, at der er færre afbrydelser i 

løbet af deres arbejdsdag (Ibid, 14). Denne forbedring er måske indirekte grund til at 49% af 
respondenterne også melder at de har et højere koncentrationsniveau (Ibid, 8). Udover at 
have færre afbrydelser, mere koncentration og mere faglig fordybning, så har 51% af 
respondenterne også stemt at lave færre ikke-værdiskabende arbejdsopgaver (Ibid, 14). Så 
selve effektivitetsforøgelsen skyldes ikke en faktor, men nærmere en række faktorer som alle 
er forbundet på kryds og tværs.  

Udover at folk føler de er mere effektive, så har undersøgelsen også fundet frem til at 
mængden af arbejde er faldet med 31% (Ibid, 9). Faldet betyder dog ikke at der ikke 
produceres mere, men nærmere at de opgaver som de laver nu er mere faglige og mere 
værdiskabende.  

If forhold til færre afbrydelser, har vores respondenter har i vores Survey fået spørgsmålet; 
“Hvad savner du ikke?”. I periode 1, hvilket er i slutningen af marts 2020 (Q42), og i starten af 
november 2020 (Q61), har henholdsvis 30% og 28% svaret; “Ikke støj på kontoret” (figur 33). 
Hvis vi så også sammenholder det med Q50 som handler om produktiv eller ej, så er svarende 
henholdsvis ca. 36% mere produktiv, imens 30% siger det modsatte, at de ikke er mere 
produktive (Survey 1, Q50). Det gør det endnu svære at konkludere hvorvidt det har relevans 
til støj på kontoret, men da mere næsten 55% af vores respondenter arbejder i fællesrum eller 
storrumskontor er det nærliggende, at der er en relevans (Survey 1, Q15).  

Vi må dog konstatere, at der er en vis afstand op til de 65% Capture undersøgelse har 
fundet frem til. Måske handler det også om, hvad man selv kan gøre? Interview 6 fortæller 
f.eks.; 

”Så tror jeg også, at det er blevet mere okay. F.eks sige ‘Forstyr ikke’ på skype for business, 
hvis man i perioder har siddet med nogle ting som måske alle ikke ved om man sidder med, 
men som fylder rigtig meget” (11;6:393).  

Interview 3 har følgende kommentar til det om ikke at blive forstyrret;  

“ (…) at åbne kontormiljøer, er ’noget fanden skabt’ (...) Det tror jeg, at det væsentligt 
nemmere for folk at dosere, hvornår de vil lade sig forstyrre, hvis de arbejder hjemme” og han 
fortsætter; “ (…) Så det er vel også en klar fordel, at sidde hjemme, og det er også noget, jeg 
tror at der forøger produktiviteten, eller prioritere og lave noget koncentreret arbejde med de 
forskellige opgaver” (8;3:172).  
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5.2.3.4.2. Mindre pseudoarbejde 
Som Lassen et. al. i undersøgelsen selv skriver, så er; “Ordet ’pseudoarbejde’ er ikke 

anvendt i spørgeskemaet. I stedet er benyttet ’ikke-værdiskabende arbejdsopgaver’” (Lassen 
et al., 2020, 4). I vores Surveys har vi ligeledes stillet spørgsmål til det ‘værdiskabende arbejde 
eller ej’. Men hvad er pseudoarbejde? 

Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen stiller i 2018 spørgsmålet; “Hvorfor arbejder vi?” 
Men før de eller vi kan finde besvarelser på det spørgsmål, er vi nødsaget til at se på 
forskellige syn på arbejdet. Det første handler om det antikke Grækenland, hvor det ikke var 
prestigefyldt at arbejde. Det var kun noget, man gjorde, hvis man havde behov for det eller 
var nødsaget til det. Når grækeren gjorde det, var der ofte for at mødes til foredrag, og for at 
diskutere forskellige emner. Modsat arbejdet, var dette formålet med livet - ikke at arbejde. 
Det arbejdende menneske, var det ufri menneske (Nørmark & Jensen, 2018, 225-226). Hvor 
det med grækerne var vigtigt at have, er det for kristendomme hvad med gør med sit 
udgangspunkt (Ibid, 226). Den tyske filosof G.W.F. Hegel og Karl Marx, fremhæver at arbejdet 
som et grundlæggende væsenstræk hos mennesket;  

“Det er menneskeligt at forarbejde, og den, der ikke forarbejder, kan ikke udvirke sin 
menneskelighed” (Ibid, 227).  

Arbejde her betyder ikke lønarbejde på tid. Nej, der henvises derimod til at bearbejde og 
forarbejde. Det betyder at rigge en båd til eller skabe et måltid - en bearbejdende aktivitet. 
Arbejdet er en aktivitet, der yderliggør det indre og inderliggør det ydre (Ibid.). 

Ud fra Nørmark & Jensens forskellige definitioner, er det ‘en aktivitet’. Vi tilføjer så forholdet 
om værditilvækst eller ej. Pseudo-forholdet er, det meningsløse, det som ikke bidrager med 
frugt til organisationen - når der ikke er en værditilvækst (Ibid, 57).   

Iflg. Lassen et. al. er udgangspunktet, at andelen af ikke-værdiskabende opgaver er faldet, 
mens at den faglige fordybelse blev øget. I vores Surveys har vi ligeledes stillet spørgsmål til 
det ‘værdiskabende arbejde eller ej’. Vi har fundet ud af, at kun 25% af respondenterne føler, 
at de har tilføjet mere værdi til organisationen - enten gennem flere værdiskabende opgaver 
eller færre ikke-værdiskabende opgaver (figur 31). 

 
Begge undersøgelser viser, at det at arbejde hjemmefra har 51% begrænset deres andel 

af ikke-værdiskabende arbejde, men samtidig føler kun 25% af vores respondenter, at de har 
bidraget til en merværdi for organisationen (figur 31).  

Spørgsmålet er så om det er det samme de taler om? Eller om det kan handle om hvorledes 
man svare i forhold til tidspunktet, eller om deres viden om hvad der hvad er begrænset? 
Hvem kan sige sig at kender deres værdikæde, eller ej? Når vi taler om backstage arbejde, 
kan det at skabe eller måle merværdi være svært ift. dem som arbejder i frontstage.  
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5.2.3.4.3. Højere koncentrationsniveau & højere effektivitet 
49% af respondenterne har angivet et højere koncentrationsniveau, dog kun angivet i 

april/maj 2020, samt 43% af deres respondenterne har oplevet, at deres kvalitet i online møder 
og relevansen i e-mails også er øget, hvorved at man “spilder” mindre tid ved ikke-
værdiskabende aktiviteter som beskrevet oven for. 65% af respondenterne føler at kvaliteten 
i deres online møder er blevet bedre, og 37% af respondenter føler at relevansen i e-mails er 
blevet bedre (Lassen et. al., 2020, 11).  

Hvilken leder vil ikke se positivt på en melding som denne; ”at effektiviteten stiger, når 
medarbejderne arbejde hjemmefra? – og så med minimum 37%”. Spørgsmålet er blot om, det 
holder ved i fremtiden eller om det jf. undersøgelse har en ’nyhedsværdi’ eller måske som en 
’Honey Moon”-effekt – alting er godt i starten, men senere kommer udfordringerne (Urban 
Dictionary, n.d.). Hvis nu medarbejdernes motivation ikke er den samme, når hverdagen 
strækker sig over flere måneder, og ikke længere kun den første måned, så opstår effekten af 
det som kaldes ’Homeostasis’.  

Kurt Lewin taler om det ifm. hans forandringsmodel ’Three-step model’. Den handler om, 
at foretage en ’Unfreeze’ – at skabe en tilstand, hvor forandring er mulig (Cameron & Green, 
2012, 122). Dernæst ’Change’ – at foretage eller implementere forandringen (Ibid.). Derefter 
igen sikre en fastholdelse af forandringen, ved at skabe en ’Refreeze’ af situationen – den nye 
normal-tilstand (Ibid.). I den forbindelse, handler det om at modvirke tilbagefaldet til ’den gamle 
tilstand’. Historisk har tal vist, at 2/3 eller mere end 66% af alle forandringstiltag, har vist sig at 
fejle på fastholdelse efter 18 måneder (Ibid, 123). Og den tilstand de falder tilbage til indenfor 
de 18 måneder, kaldes ’Homeostasis’ (Ibid, 122). En vigtig pointe, når vi som organisationer 
skal fastlægge nye tilstande efter COVID-19 perioden er afsluttet og vi igen skal tilbage til ’den 
normale hverdag’, hvad det så end er for en ’hverdag’. 

5.2.3.5. Lederne trives med hjemmearbejdende medarbejdere 
I en undersøgelse fra IT-branchen, fra november 2020, er påstanden, at man i 

ledelseslaget i danske organisationer, har ’positive erfaringerne med at have 
hjemmearbejdende medarbejdere, og langt de fleste ledere ønsker at videreføre dette efter 
Coronakrisen’ (Hansen, 2020).  

 
”Først og fremmest er lederne blevet mere produktive af selv at skulle arbejde remote og 

håndtere sit team hjemmefra. Men de føler også, at de har fået en bedre work/life balance ved 
at arbejde på den måde. Så det har været positivt for lederne både professionelt og privat”, 
fortæller Natasha Friis Saxberg fra IT-Branchen i artiklen (Ibid.).  
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”Hvis det er tilfældet, handler det så ikke blot om at de nuværende indretningsforhold i 
storrumskontorer har spillet fallit, fremfor blot at sende medarbejderne hjem”, kunne man 
måske vælge at spørge dem om. Løsningen der har været en kriseløsning, der trods alt har 
nogle bagsider og negative konsekvenser, må skal den fremadrettet blive til en forretnings-
mæssig fidus, fordi man har fundet ud af, at organisationen tjener penge på bundlinjen? 

5.2.3.6. Hvad siger fagforeningerne? 
Som udgangspunkt fortæller Ingeniørernes fagforening (IDA); ”Overraskende gode 

erfaringer” (Kehlet, 2020b). 

”Ingeniørforeningen har over 100.000 medlemmer, hvoraf mange kan se frem til mere 
hjemmearbejde på den anden side af Coronakrisen. Det ser Morten Thiessen som noget 
positivt, fordi Ingeniørforeningen har oplevet, at deres medlemmer har været glade for 
hjemmekontoret under nedlukningen” og fortsætter; ”Vi har rigtig mange medlemmer, der har 
haft overraskende gode erfaringer med at arbejde hjemme” (Kehlet, 2020b). 

Han lægger vægt på, at de fleste af fagforeningens medlemmer skal arbejde mere hjemme 
fremover på et frivilligt grundlag. Derfor mener han ikke, at arbejdsmiljøloven skal håndhæves 
med hård hånd. ”De er fuldstændig selv i stand til at indrette en fornuftig hjemmearbejdsplads. 
Man skal ikke være hård med håndhævningen af loven over for dem, der ikke føler, det er et 
problem” siger Morten Thiessen (Ibid.). 

Det samme er gældende for de øvrige fagforbund, som spørger om følgende; ”Står 
den nuværende arbejdsmiljølov i vejen for en fremtid med mere hjemmearbejde?”, mens et 
flertal i Folketinget åbner for at undersøge, om lovens nuværende krav til hjemmearbejds-
pladsen er for stramme. Det kunne tyde på, at der er opdatering af eksisterende lovgivning på 
vej. HK og Dansk Journalistforbund er hårde modstandere af en lovændring, og Ergoterapeut- 
foreningen advarer imod de helbredsmæssige konsekvenser ved en lempelse af lovens krav. 
”Den nuværende lovgivning er ikke fulgt med tiden. Den lugter af 70ernes industrisamfund,” 
siger Morten Thiessen, formand for de ansattes råd i Ingeniørforeningen” (Ibid.). 

”Arbejdsmiljøloven skal revurderes”. Det mener ordførere fra Venstre, de Radikale, Dansk 
Folkeparti, Enhedslisten, de Konservative og Nye Borgerlige. ”Holdningen skyldes, at flere 
organisationer vil fortsætte med hjemmearbejde efter Corona-krisen, hvor både arbejdsgivere 
og medarbejdere har haft gode erfaringer med hjemmekontoret” (Kehlet, 2020c).  

Så vi må konkludere, at fagforeningerne egentlig ikke er imod hjemmearbejde, men har 
derimod fokus på arbejdsmiljøforholdene, frem for om det giver mening at arbejde hjemme. 
Og hvis ellers der kommer et flertal for en opdatering af arbejdsmiljøloven i den nærmeste 
fremtid, kan det måske betyde, at det ikke er sofa-, køkken- eller kaffebordet der skal fortsætte 
med at være arbejdspladsen, men en mere opdateret version af en hjemmearbejdsplads, hvis 
det står til fagforeningerne, arbejdsgiverne og en del partier i folketinget i august 2020. 

I skrivende stund, er der fremlagt forslag til lovændringer, men ingen er endeligt vedtaget 
endnu (Retsinformation.dk, n.d.). 

5.2.3.7. Andre positive erfaringer fra ’Lassen et al. 
undersøgelsen’ 

Sammenholdt med listen over de emner der givet anledning til en højere arbejdsglæde, er 
følgende emner interessante: 
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• Tid til fordybelse 
• Færre tidsrøvende møder 
• Vi kommer tættere på hinanden i krisetid, fælles mål, fælles motivation 
• Planlægning og prioritering 
• Mere præcise beslutninger 
• Bedre Work/life balance 
• Etablering af tryghed i organisationen - god kommunikation 
• Højere effektivitet 
• God ledelse, når den enkelte føler sig mødt i situationen 

(Lassen et al., 2020, 7). Dertil har de samlet en række tendenser i kommentarerne fra deres 
respondenter:  

• Ro - plads til at fokusere 
• Vi holder ikke øje med hinanden (intern konkurrence) - det fører til mindre pres 
• Fællesskabet - vi føler os alle inkluderet 
• Loyalitet og taknemmelighed 
• Åbenhed for nye måder at løse opgaverne, ’plejer er død’. 
• Ikke at skulle forholde sig til sine kollegers frustrationer 
• Gode sunde beslutninger 
• Frihed til et HELT liv 
• Plads til introversion 
• Folk træder i karakter 
• Møder bliver mere fokuserede og konstruktive 
• Mere nærvær 

Når vi sammenholder listerne med vores respondenter og tendenserne i vores 
kommentarer, er der en række sammenfald. F.eks. ‘Ro - plads til at fokusere eller fordybelse 
i en opgave’, ‘færre tidsrøvende møder’, ‘Planlægning og prioritering’.  

5.2.3.8. Transport til og fra kontoret  
Mellem 47-48% af vores respondenter ser bl.a. udelukkelsen, af deltagelsen i myldretids-

trafikken morgen og aften, som en af de store fordele ved hjemsendelsen (figur 33).  

 
Dernæst er det støjen fra arbejdspladsen med ca. 28-30% som respondenterne ikke 

savner. Det at møde fysisk op, er heller ikke et aspekt af det tidligere arbejdsliv som 
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respondenterne savner. Nu kan alle stå op og “møde” på arbejdet forholdsvis hurtigt fordi 
mange har deres kontor i stuen eller et separat rum. 

I Interview 4 kommer vi også ind på det med, at man sparer ‘en masse tid’ på f.eks.;  

“Jeg havde transporttid på 2 timer per dag, frem og tilbage til kontoret (...) Så det har været 
en kæmpe blessing for at jeg ikke skulle det. Og den tid kan jeg så nu bruge på arbejde, fordi 
jeg kan nu stå op, og møde ind på arbejde kl. 08, og så er jeg stadig frisk, uden at skulle have 
stået op kl. 05.30” (9;4:241).  

Et andet aspekt som Interview 4 og respondenterne har syntes godt om, er det at der ikke 
er fast arbejdstid mere.  

Mellem 8 og 9% af respondenterne har syntes at det arbejdstiden ikke har været et aspekt 
de har savnet (figur 33). Det er nok fordi medarbejderne nu selv kan designe deres arbejdsdag 
i større træk end de kunne før. 

Ifølge Interview 6, så har hun oplevet arbejdstidspunkter på en god måde, f.eks.;  

“for eksempel i går, hvor vi sidder med et system inde på arbejde, som ikke virker, når der 
er for mange på. Og så tænker jeg Ved du hvad? Jeg går bare på i aften mellem klokken 19 
og 21 og laver mine ting, for der er nok ikke nogen andre på. Det ville jeg jo ikke gøre hvis det 
var inde på arbejde” (11;6:401).  

Det tyder lidt hen af, at organisationen, og muligvis lederne, er begyndt at acceptere 
fleksibelt arbejde, så længe medarbejderne når deres opgaver. Om det så er til kl.16, eller om 
det er kl. 21. Denne frihed gives til medarbejderen til selv at vælge.  

Særligt denne fordel, har uden tvivl også sine udfordringer, hvilket vi ser nærmere på 
efterfølgende. Bl.a. fordi, det, at køre hjemmefra har en effekt på det som kaldes 
’psychological detachment’.  

5.2.3.9. Erfaringer samlet fra egen undersøgelse (Survey 1-2) 
Vores egen Survey 2 havde bl.a. at samle status på en række forhold og emner vi havde 

spurgt indtil i vores første Survey. 

 
Som det kan læses ovenfor, så er ny teknologi, nye It-programmer mv. nye interessante 

forhold der har givet organisationerne positive erfaringer (figur 34). Uden at have spurgt ind til 
detaljerne, kunne vi ud fra egne erfaringer gætte på, at en del af disse teknologier og systemer 
nok inkludere kameraer og video-kommunikationssoftware som Skype, Zoom, Google Meet 
og Microsoft Teams. Sidstnævnt er i mange organisationer blevet introduceret som værktøj til 
placeholder for data og dokumenter, i en mere struktureret form. Fordelt på forskellige 
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projekter og i forskellige afdelinger. F.eks. så har man hos Interview 1 oplevet en brug af 
digitale opslagstavler og lister, frem for deres tidligere, der var baseret på papir og tavler;  

“(...) jeg har alle de filer og lister jeg skal bruge til at fortælle mig, hvor vi er, i forhold til, hvor 
vi skal hen den pågældende dag. Så det er det egentlige problem, der hele tiden kunne følge 
op” (6;1:31). 

Et andet godt eksempel, er omstilling af arbejdsgange fra en tidligere, tung manuel 
underskrifts-indsamlings-proces, til en hurtigere og digital proces;  

“Vores arbejdsopgaver kan godt bestå lidt af at man skal printe ud, sætte en underskrift og 
scanne ind. (...) Nu er det bare PDF, så kan de underskrive en pdf. (...) det tog en halv dag, 
at man skulle lære alle, hvordan de skulle underskrive på PDF, men det ved vi også når vi så 
kommer tilbage, så skal vi ikke rende rundt på kontoret med papirer” (11;6:377).  

Dette kan relateres til CET under SDT, da det ligger meget op af medarbejderes 
nysgerrigheds baseret adfærd som sker gennem opdagelsen af nye udfordringer og 
perspektiver (Vansteenkiste et al., 2010, 106). Dette er ikke kun relateret til overgangen til 
PDF for at samle underskrifter, men også hvordan f.eks. Teams kan erstatte fysiske 
opslagstavler med virtuelle som alle kan se og redigere uanset lokation (6;1:31). 

Der peges på en digital kultur, af mere end halvdelen (52%) i undersøgelsen (figur 34). 
Uden at have gået dybere ind i forholdet, kan det være svært at se hvorledes, da der ikke har 
været officiel onboarding til den nye verden. Kun henholdsvis 20 og 23% har svaret, at de har 
oplevet en reel onboarding i perioden marts til nov. 2020 (Survey 1, Q51, Q62). Det er kun 
blevet til 12% i Survey 2, omkring onboarding (figur 34). Det kan også betyde, at der har været 
in selvudvikling, der har resulteret i en selvlært kultur på de digitale medier/virtuelle 
arbejdsformer de enkelte medarbejder nu referere til som en ny ‘digital kultur’. Vi har en 
forholdsvis tvivl på, at det ledelsen der har skabt den bevidst.   

Teknisk og ledelsesmæssigt kunne organisationerne drage nytte af den læring de havde 
fået i den foregående periode, da de efterfølgende lockdowns blev implementeret af 
regeringen senere i 2020;  

“Vi var bedre forberedt anden gang. Der var det sådan set bare et skriv om, nu gør vi det 
igen - og vigtigst af alt, så vupti, så vidste alle hvad de skulle. (...), der var ingen usikkerhed 
forbundet med det, som der var første gang” (6;1:39).  

Det samme var ikke gældende hos Interview 4;  

“Den har været meget svære i anden omgang. For det første, fordi det var sådan en kendt 
ting. Corona, alle vidste hvad det var. Det var ikke spændende længere, og nu skulle det 
egentlig bare overstås-agtig tankegang. Og for det andet fordi børnene ikke var i skole 
dengang eller i længere tid. Jeg har ikke selv børn, men mange af mine kolleger har børn, og 
det havde en kæmpe indflydelse på vores arbejde fordi lige pludselige kunne mine kollegaer 
ikke arbejde fordi de skulle hjemmeskole deres børn. Og det endte med at jeg fik en del mere 
arbejde på mig, og møderne var blev afbrudt konstant af børn der skulle have hjælp. Det var 
sådan en krisesituation, da børn også var hjemme. Det er så også blevet bedre nu 
efterhånden, efter de mindste børn er begyndt at komme i skole igen” (9;4:251). 

Det er her tydeligt, hvorledes organisationerne har taget erfaringerne til læring. 
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5.2.3.10. Bagsiden af medaljen - De negative erfaringer  
Der er også emner, der i vores Surveys og Interview går i modsatte retning. Det er til trods 

for, de meget positive tilkendegivelser i ’Lassen et al’s undersøgelsen’. Det finder vi en 
begrundelse i, ved den meget tidlige afvikling af undersøgelsen, der allerede var i  april/maj 
2020, hvor vores undersøgelser er langt senere. Deres undersøgelse har en grad af, at 
perioden ikke rigtigt er kommet i gang, og kan man se en tendens til ‘lidt forårsstemning’. Når 
solen kommer frem efter vinteren, er vi lidt mere tilbøjelig til at tænke positivt, og se verden 
lidt lysere. Senere på året, er medarbejderne formentlig mere ‘slidte’ af at være 
hjemmearbejdende, og uden alternativer til andet end arbejde. Koncentrerede tid sammen 
med familien, der normalt er en god ting, kan når det bliver ‘for koncentreret’, blive lidt for 
meget for nogle.  

5.2.3.10.1. Transporten til- og fra arbejde 
En af de store ulemper som der opstod under hjemsendelsen er denne psychological 

detachment medarbejdere og ledere normalt vil have mulighed for at have med arbejdet, 
forsvandt. Termen psychological detachment handler om det psykologiske fænomen, som 
understøtter det mindset vi har med os ind i en aktivitet, specielt arbejde (Ghosh et al, 2020, 
1792-1793). Definitionen på psychological detachment af Etzion et al (1998, 579) er “an 
individual’s sense of being away from the work situation” (i Sonnentag et al, 2010, 965). Vi 
som tænkende mennesker inddeler vores hoved og psyke ind i rum. Disse rum dækker over 
en række aspekter som er gældende for det enkelte rum.  

Aspekterne kan godt gå igen i andre rum, men en “kopi” findes i det specifikke rum. Disse 
rum symboliserer diverse aspekter af vores liv som f.eks. arbejde. Inddelingen gør at f.eks. alt 
arbejdsrelateret “kun” eksisterer i det specifikke rum. Dette gør at vi kan møde på arbejde og 
tænke arbejde der, fordi vi nu mentalt er trådt ind i det rum i hovedet. Modsat, så efterlader vi 
alt arbejdsrelateret i det rum, når vi forlader arbejdspladsen, og i stedet overgår til andre rum. 
Dette gøres for at sikre bedre mental sundhed, og en overordnet balance i livet (Ghosh et al, 
2020, 1792-1793). Tiden væk fra arbejdspladsen bruges på at restituere for, at kunne komme 
igen med fornyet energi (Meijman & Mulder, 1998 i Sonnentag et al, 2010, 967).  Så det kan 
på en måde siges at det at gå på arbejde har flere funktioner. 

5.2.3.10.2. Det mentale helbred 
Udover at det kan være sundt for medarbejdernes mentale helbred at kunne adskille sit liv 

fra arbejde, så tænkes det også at medarbejdere ønsker at møde op fysisk på arbejde for at 
kunne indgå i socialt samvær, og samskabelse med sine kollegaer.  

Ifølge udsagn fra vores Survey undersøgelse, såsom;  

“jeg foretrækker at være sammen med mine kolleger” og “Kan bedst lide at arbejde på 
kontoret” og; “Jeg har aldrig ønsket at arbejde hjemmefra da jeg synes den sociale dynamik 
på min arbejdsplads er en super essentiel del af min hverdag og mit arbejdsliv” (Bilag 17, 72; 
73;75).  

Disse udsagn fra anonyme Survey respondenter, er bevis på at kontoret også har en 
funktion for medarbejderne. Udover at det kan være et sted for socialt samvær, så kan det at 
møde fysisk på arbejde hjælpe på en række andre ting. Nogle af de fordele der findes er work-
life balance, innovation, nemmere at lede medarbejdere, organisationskultur, tillid og 
kommunikation (Bernstein, R., 2017; Hardiman, N., 2015). 
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Som forlængelse af psychological detachment, så kan det, at møde fysisk på arbejde styrke 
din følelse af work-life balance. Dette skyldes nemlig, at du ikke skaber et stress miljø grundet 
dit arbejde, og dets krav i dit hjem. Dertil er det nemmere, at skelne mellem arbejde og ikke-
arbejde, hvis arbejdet kun foregår på arbejdspladsen. Dette kan også medføre at ens behov 
og tilfredsstillelse ikke forbliver optimal, grundet ens GCT, hvorved at man ikke altid kan se 
meningen i hvorfor man gør hvad gør, hvis man kun har arbejdet tilbage og ingen andre 
meningsskabende aktiviteter udover arbejde (Vansteenkiste et al., 2010, 145). 

5.2.3.10.3. Følelsen af at være isoleret 
Udover at medarbejderne blev overladt til at lære sig selv at arbejde hjemme, så har mange 

også følt sig isoleret fra sin arbejdsplads (figur 35). Isolationen fra arbejdspladsen skyldes den 
manglende del som omhandler tilhørsforhold jf. SDT. 

 
 

I perioden 11. marts til 1. november 2020, har ca. 70% af respondenterne fra vores 
undersøgelse følt sig isoleret i enten lav eller høj grad (Figur 35). Jf. figur 1, er tallet steget til 
71% i perioden 1. november 2020 til marts 2021, fremfor at falde, som vil være en normal 
udvikling, hvis lederne havde håndteret udfordringerne hos medarbejderne (Figur 35). 

I tabellen i Figur 36, kan man se, at andelen som føler sig isoleret ‘i høj grad’ fra deres 
arbejdsplads stiger fra perioden 11. marts til 1. november 2020 til perioden 1. november 2020 
til nu med 3% (Figur 36). Denne udvikling tyder altså på, at folk begynder at føle sig mere 
isoleret fra arbejdspladsen i det, at hjemsendelsen har varet længere tid, og muligvis uden 
reelle udsigter til hvornår det er tilladt at komme tilbage på kontoret igen, og uden håndtering 
af problemstillingen (Figur 35). 

 
Hvem er det så der føler sig isoleret? Jf. vores Survey har lederne haft en følelse i starten, 

men har selv fundet løsningerne til at undgå dette fremover. Desværre er det ikke den samme 
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oplevelse medarbejderne har (figur 35). Måske det kan have relation til, at medarbejderne ikke 
har fået den nødvendige støtte fra deres ledere? Eller er det også en del af selvledelsen der 
forventes i fremtiden? 

Jf. en undersøgelse foretaget over to perioder, første gang i august 2020, og anden gang i 
januar 2021, har fagforeningen IDA.dk, hvis medlemmer er ingeniører, It-specialister mv. både 
i den private og offentlige sektor, med stor vægt på at de har været hjemmearbejdende i hele 
eller dele af perioden for lockdown, er overskriften for anden undersøgelse, at;  

“Begejstringen for hjemmearbejde dykker - Sammenlignet med august sidste år påvirker 
hjemmearbejdet under den nuværende hjemsendelse i forbindelse med Corona-pandemien 
IDAs medlemmers trivsel, effektivitet og arbejdsmiljø mere negativt” (Lorentzen, 2021).  

Lorentzen skriver i artiklen for undersøgelsen i januar 2021, at;  

“Samlet set er et flertal af medlemmerne fortsat positive over tiden med hjemmearbejde 
under nedlukningen. Men begejstringen for hjemmearbejdet er kraftigt faldende. I 
sensommeren var flere end seks ud af ti alt i alt positive over tiden med hjemmearbejde, mens 
25 pct. havde en negativ vurdering. De seneste måneders nedlukning af samfundet og øgede 
hjemmearbejde har betydet, at gruppen af positive er faldet fra 61 pct. til 44 pct. Samtidig er 
det nu omtrent hver tredje, der har en samlet negativ vurdering af situationen med 
hjemmearbejde” (Ibid.).  

Detaljerne i denne undersøgelse viser, at der er en overvejende andel af deres medlemmer 
der har en dårligere trivsel samt udfordringer med det sociale samvær med deres kollegaer 
under perioden med hjemmearbejde (Ibid.).  

 

 
 

Bl.a. viser tallene at der er mere end 73% i august 2020, og stiger til 79% i januar 2021 
som har nogen eller stor udfordring med det sociale samvær med deres kollegerne. Ligeledes 
er henholdsvis 32% i august 2020, som stiger til 44% i januar 2021, der har en direkte dårligere 
trivsel sammenlignet med normalt (figur 37 og 38).  

Respondenterne af vores undersøgelse har også beskrevet, hvad der har været deres 
største savn under hjemsendelsen. Disse savn er med til at gøre deres arbejdsdag 
anderledes, og mindre behagelig, grundet deres uopfyldte behov.  
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5.2.3.10.4. Kommunikationen og forbindelsen til hinanden 
Kommunikation er vigtig, særligt i en situation hvor der ikke er en relation. 

” (…) Vi er jo sociale individer, og vi ikke erstatte en skærm med det at møde mennesker 
rigtigt. I hvert fald ikke med den teknologi, vi har nu (…) Jeg tror stadigvæk, de vil være behov 
for at dele af deres tid er fysisk sammen, når tingene falder tilbage – det er den ene dimension. 
Den anden dimension er noget interessant ledelsesmæssigt omkring en række ledere, der 
ikke rigtigt har troet, at deres medarbejdere kunne arbejde hjemmefra, hvis man ikke 
overvågede dem eller selv må kontrollere dem. Og det tror jeg til gengæld ret positivt 
overrasket over, at ret mange ledere de faktisk har fået medarbejdere der har haft en større 
produktivitet, har jeg i hvert fald hørt fra mange, end de alle havde før (…) De fleste 
medarbejdere kan godt lide at have kolleger, og køre ud på arbejde og køre væk hjemmefra. 
Der kan også være familie, der gør det rart at komme ud og hjem igen (…) Jeg tror, der falder 
noget tilbage” (8;3:170). 

”Altså hvis man har arbejdet sammen på et kontor og så pludselig bliver bedt om at blive 
skilt ad. Det er en ting. Men hvis man ikke har haft det - Man ikke har en fælles historie 
sammen, så tror jeg, der kommer flere til. Det er, at man har socialhistorie så som kan skabe 
nærhed i det virtuelle. Men jeg vil også mene, at der kan være andre faktorer, og en af dem, 
der egentlig være Purpose ’Formål’. At jeg tror, jeg vil tage lidt fat i det Daniel Pink. Altså i 
forhold til især, at hvis du er sammen med et menneske, hvor du kan se en klar mening, 
samtidig med at vi skal arbejde sammen på afstand, og at vi i øvrigt kan lære noget af 
hinanden, ja, så bliver det markant nemmere at skabe den der fornemmelse. Det er jo ikke, at 
man kender hinanden godt, men at man alligevel kan skabe en nærhed. På trods af at man 
ikke har haft den forhistorie sammen, så en måde at skabe den på, er reelt set har haft en 
relation tidligere. Men jeg tror, at andre ting kan være faktorer, der skaber relation skabes, når 
man så (…) ikke har haft den forhistorisk så at sige...” (8;3:183). 

Interview 3 mener, at vi kommer til at mangle noget, som ikke kan erstattes af teknologi. 
Men også, at der er forskel på om man har en historik sammen. Trods det, kan man arbejde 
med et ’fælles formål’, hvilket kan erstattet en del af det som mangler i ’Tilhørsforholdet’. På 
samme måde som Daniel Pink, selv nævner det - som er den menneskelige faktor i behovs 
og motivationsteorierne.  

Så ’formålet kan benyttes som SDT’s tilhørsforhold i distanceledelse’.  

5.2.3.10.5. Ledernes nye verden 
Det kan være nemmere for ledere, at lede sine medarbejdere, da de har overblik over 

situationen og kan agere i nuet – pege og henvise til opgaver, stoppe igangværende eller 
igangsætte nye opgaver. Hvis det mangler, opstår der et ledelsesmæssigt vakuum, som 
eksempelvis hos Interview 1;  

”Jeg vil meget gerne kun på være kontoret, grundet det med den der følelse af, hvor 
medarbejderne er henne (...) Det duer ikke at sidde hjemme (…) Det fungerer ikke rigtig, fordi 
det er sådan med mange af mine arbejdsopgaver. Altså halvdelen af det, jeg laver på en dag. 
Det laves ud fra de ting, som opstår (...) Så den del synes jeg virkelig, at jeg mangler, når jeg 
er hjemmefra” (6;1:61). 

Forholdet for Interview 1, er at hun reelt ikke trives hjemme, fordi der mangles et overblik 
over hvad der sker hos de enkelte medarbejdere;  
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”Det jeg manglede og den mest markante ændring, det var den der føling med 
medarbejderne i afdelingen, hvordan de havde det, og hvordan deres trivsel varierede (…) og 
om de kunne det der med at arbejdere hjemme. Nogle ville hellere være hjemme, fremfor at 
være inde og sådan hele tiden med at få lagt et puslespil.” (6;1:23). 

Man kan som vist hos Interview 1, forsøge at fastholde den hverdag der er i organisationen, 
hvilket i en lang række organisationer vil være muligt. Men der vil også være organisationer, 
hvor dette ikke længere er muligt. Her har Corona perioden skabt en ny bevidsthed, om 
mulighederne ved selvledelse og hjemmearbejde, der ikke tidligere har været mulig.  

Vi har tidligere vist hvorledes de menneskelige forudsætninger er vigtige for lederen i afsnit 
5.2.3.3, og vist i figur 2. Her viser vi hvorledes både medarbejderen lederen bliver udfordret i 
forhold deres kompetencer. Medarbejderen får flere udfordringer end de eksisterende 
kompetencer, hvorfor der til skal tildeles flere kompetencer, så flowtilstanden igen kan opnås. 
Imens lederen mister udfordringer, og dermed har flere kompetencer end udfordringer, og skal 
’opfinde eller skabe’ nogle nye udfordringer for sig selv – lederen skal genskabe sig selv i sin 
nye rolle som leder, når medarbejderen bliver ’selvleder’.   

5.2.3.10.6. Mange møder og work-life balance 
Interview 4 nævner;  

“Et af de problemer vi ser er at folk har rigtig mange back-to-back møder, fordi ting man 
ofte bare ville tage over bordet eller henne ved kaffemaskinen, de bliver sat ind som møder. 
Og det gør jo at folk slet ikke har nogen pause, nogensinde. (...) Og så synes jeg også det er 
mere besværligt at kunne gå fra arbejde når dagen er omme, for jeg kan finde på at sidde der 
til kl. 20-21 stykker, fordi det bare er så let, og skal Jo egentligt ikke noget. Jeg har ikke den 
der break, som man har inde på kontoret” (9;4:239).  

Det udsagn vidner altså om, at arbejdsbyrden er stigende, da tidligere samtaler ville foregå 
kort over bordet eller kaffemaskinen, nu er blevet til formelle møder i stedet. Dertil, lader det 
til, at medarbejdere har svært ved at forlade arbejdspladsen, da man alligevel ‘ikke har andet 
at lave’. Det betyder at deres work-life balance begynder, at ændre sig til det værre.  

Det underbygges af Interview 6, som siger;  

“Synes klart det er lettere, når man er på arbejde. Nu sidder jeg med to computere. (...) Da 
jeg skulle starte her, så skubbede jeg arbejdscomputer væk og åbnede den anden. Det er jo 
ikke en sund pause, hvis man kan sige det på den måde. (...) Og den lille dumme reminder 
med at min mus ligger lige der. (...) Det giver ikke særlig meget frihed til ligesom at vælge 
hvornår man skal det ene og det andet, fordi man hele tiden går og tænker på begge ting. (...) 
Og hvis man har studie på studie og man har arbejde på arbejdet, så når du kommer hjem, 
har du ‘helle’ og du har en base, men her under lockdown så har man ikke nogen base hvor 
at det er okay at ligge på sofaen, og det er okay at lægge et puslespil. Det er der bare ikke 
rigtig” (11;6:397). 

Ifølge Siltaloppi, Kinnunen & Feldt (2009) og Sonnentag, Binnewies et al (2008) er det 
slemt hvis man tænker job relateret tanker i det der burde være ens fritid (Sonnentag et al, 
2010, s. 967). Når ens psychological detachment rammes, da vil engagementet på arbejdet 
over tid falde, hvis man ikke når at restituere ordentligt, og dermed vil ens produktivitet på 
jobbet som resultat falde (Ibid, 967-968). 
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Dette underbygges af Interview 1 som også nævner;  

“(...) Så er der andre, der har haft rigtig svært ved at skelne mellem arbejde og privat, og 
som nogle gange har taget sig selv i at sige ja og sidde meget længere end egentligt 
nødvendigt, fordi at den ene time tager bare den anden, og man kører bare der ud af.. tiden 
går meget hurtigere hjemmefra, hører jeg ofte, men arbejdsopgaverne tager også lidt længere 
tid” (6;1:57).  

Interview 4 siger også; “Det dårlige er at man arbejder mere i længere tid, det er bare noget 
man skal være bevidst om” (9;4:245). 

 
Respondenterne fra vores undersøgelse har også givet os en hentydning om at 

medarbejdernes work-life balance har taget en negativ drejning siden medarbejdere blev 
hjemsendt. Andelen af medarbejdere som havde en ’sund’ work-life balance med en klar 
adskillelse eller lille overlap faldt med 11,63% og 17,98%, fra før 11. marts 2020 til perioden 
11. marts til 1. november 2020 (figur 39). Dette er samtidig med, at det store overlap og en 
sammenflydning af arbejde og privatliv, er steget med 14,95% og 12,54%, fra før 11. marts 
2020 til perioden 11. marts til 1. november 2020 (figur 39) og de faktuelle data i figur 40. Det 
betyder altså, at det forhold til arbejde som man havde før COVID-19 er blevet negativt 
påvirket.  

 
Interview 4 tilføjer at;  

“Jeg vil sige, at jeg har mindre life og meget mere work nu. Jeg skal også sige, at min leder 
er meget opmærksom på det, og har virkelig skubbet til at vi ikke gør det, og at vi stopper kl. 
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16.00, når vi kan. Men som sagt, jeg har ikke børn så der er ikke noget der siger til mig, at nu 
skal du give din opmærksomhed til mig og ikke andre steder. Jeg kan jo blive ved med at give 
min opmærksomhed til mit arbejde, og derfor arbejder jeg bare meget mere. Om det er mere 
produktivt, det ved jeg ikke” (9;4:263). 

Vi ser altså at medarbejdere ikke har andet at tage sig til end at arbejde, eller at arbejdet 
begynder at flyde sammen med den fritid de nu engang har. Konsekvensen er at de ikke når 
at restituere jf. Sonnentag et al (2010, 967-968). 

5.2.3.10.7. Følelsen af merarbejde 
Under emnet ’følelsen af merarbejde’, har Interview 4 tilføjet yderligere;  

“Og for det andet fordi børnene ikke var i skole dengang eller i længere tid. Jeg har ikke 
selv børn, men mange af mine kolleger har børn, og det havde en kæmpe indflydelse på vores 
arbejde fordi lige pludselige kunne mine kollegaer ikke arbejde fordi de skulle hjemmeskole 
deres børn, og det endte med at jeg fik en del mere arbejde på mig og møderne blev afbrudt 
konstant af børn der skulle have hjælp. Det var sådan en krisesituation da børn også var 
hjemme. Det er så også blevet bedre nu efterhånden, efter de mindste børn er begyndt at 
komme i skole igen” (9;4:251).  

Medarbejderne har altså set en ændring i deres work-life balance, og deres arbejdstimer. 
Spørgsmålet er hvad organisationerne gjorde for at forberede deres medarbejdere og 
eventuelt supportere dem i denne periode. 

En af de faktorer, der tænkes at have gjort, at medarbejderne bruger, eller har følelsen af 
at arbejde mere, kan kædes sammen med, en eventuel manglende Onboarding til 
hjemmearbejde. Dette er blevet highlightet af Interview 1 som siger;  

“Den umiddelbare reaktion var bare, at vi skulle finde en løsning her og nu. Det var ikke 
noget, vi kunne vente 14 dage med at gøre. Så derfor blev vi jo lidt kastet hovedkulds ud i det 
alle sammen uden rigtig at vide, hvad der ville være af udfordringer, det ville skabe. Lynhurtigt 
måtte vores it-afdeling jo indkøbe bærbare pc'er, fordi det havde vi jo ikke til alle disse 
mennesker. Headsets, trådløse mus - alt, hvad der måtte være, at vi skulle bruge. Og der var 
sådan lidt de første par dage var der lidt en stemning af panik, fordi hvordan skulle vi lige 
kunne løse vores opgaver hjemmefra” (6;1:11).  

Udover det, så har medarbejdere også ”mistet” transporttiden, hvilket betyder at de nu har 
mere tid i dagen til enten arbejde eller fritid. Det har vist sig, at mange faktisk har brugt denne 
“sparet” transporttid, til at arbejde mere;  

“Jeg havde transporttid på 2 timer per dag, frem og tilbage til kontoret. Og det er ret mange 
timer man lige mister på sådan en dag lige pludselig. Så det har været en kæmpe blessing for 
at jeg ikke skulle det. Og den tid kan jeg så nu bruge på arbejde, fordi jeg kan nu stå op og 
møde ind på arbejde kl. 08 og så er jeg stadig frisk, uden at skulle have stået op kl. 05.30”, 
samt “Og så synes jeg også det er mere besværligt at kunne gå fra arbejde når dagen er 
omme, for jeg kan finde på at sidde der til kl. 20-21 stykker, fordi det bare er så let, og skal jo 
egentligt ikke noget. Jeg har ikke den der break, som man har inde på kontoret” (9;4:239;241). 

Nedlukningen har også betydet, at fritiden ikke har kunnet bruges på samme måde, da 
mange fritidsaktiviteter har været lukket, jf. ikke samfundskritiske funktioner (Statsministeriet, 
2020).  
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Resultatet af dette er at 41% af vores respondenter har svaret, at de har arbejdet længere 
dage under nedlukningen fra 11. marts til 1. november 2020, og 23,64% fra 1. november 2020 
til nu (figur 41) og faktuelle data i figur 42. Det bevidner, at overgangen til hjemmearbejde har 
givet medarbejderne flere arbejdstimer. Om det er faktiske timer, eller om det er følelsen af 
mere arbejde, har vi ingen beviser for. 

Hvad betyder det for vores work-life balance? Vi har tidligere sat en relation mellem 
’Psychological Detachment’ og evnen til at restituere til næste arbejdsdag. En del af de 
aktiviteter, vi skal udover at køre til- og fra arbejde, er ligeledes, at være sammen med familie, 
venner og bedrive andet end arbejde.  

 
 

Berigelsesteorien beskriver, hvorledes vi som mennesker har forskellige domæner. 
Arbejder, fritid, familien etc. En berigelse i ét domæne er medvirkende til berigelse i de andre 
domæner. Det betyder, at et godt arbejdsliv, skaber et godt familie- og fritidsliv (Pradhan, 
2016, 3). Dertil skal man tage højde for ’Spill-over og Cross-over Theorierne’, der forholder 
sig til overskridelser mellem domænerne.  

 
 

’Spill-over’ kan forklares som en proces, hvor arbejde og familie påvirker hinanden, hvilket 
igen skaber ligheder mellem de to domæner (Edwards og Rothbard, 2000 i Ibid, 5). I mens 
’Cross-over’ defineres som;  

”Individernes reaktion på jobspændingen hos dem, som de interagerer regelmæssigt med” 
(Westman, 2001, s. 717 i Ibid, 6). 

Det betyder, at vores work-life balance er afhængig af en lang række faktorer, så som i alt 
andet med mennesker, er dette felt også komplekst. Dog skal vi sikre, at vi når skal have 
balance i vores liv (vores work-life-balance), skal vores handlinger være afstemt med 
kongruens, integration og økologi. Kongruensen ligger i at sikre en overensstemmelse med 
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det vi ellers bedriver i vores liv, alternativt er der tale om forskellige former for kompensationer 
(Ibid.). Integrationsteorien henviser til det holistiske synspunkt om, at arbejdslivs- og 
samfundslivsdomæner kan tilskyndes, og lettes bedre gennem et sundt livssystem (Clark, 
2000 i Ibid.). Den økologiske del henviser til ideen om, at arbejde og liv er symptomatiske, 
hvor hver og flere egenskaber giver en affektiv effekt på arbejdslivets oplevelser og betragtes 
også som en fælles funktion af proces-, person-, tid- og kontekstkarakteristika (Ibid.).  

Man kan dermed mene, at for meget arbejde, skaber en ensartethed der umiddelbart ikke 
er økologisk, eller er særlig integrationsagtig eller ligefrem kongruent med hvad livet ellers bør 
indeholde. Omvendt så er det meget individuelt og dermed kan man ikke generalisere på 
work-life-balance. 

5.2.3.10.8. Det var så godt, ikke hele tiden.. 
Kommunikationskonsulent Vicky Garland Lorentzen, bliver Interviewet til Akademiker-

Bladet to gange undervejs, først i marts 2020, hvor hun tydeligvis er positivt stemt;  

“Jeg er umiddelbart meget glad for at arbejde hjemme. I starten havde jeg en ide om, at 
det hele ville blive vendt på hovedet, så vi ville få helt nye måder at arbejde på” (Skjødt, 2021). 
I februar 2021, efter 11 måneder havde lyden en anden tone;  

“Jeg er ved at være godt træt af, at arbejdet er flyttet ind i mit hjem (...) Jeg har det meget 
dobbelt med hjemmearbejdet nu. Jeg har haft mulighed for at indrette et kontor med hæve-
sænkebord og en rigtig kontorstol, så nu nyder jeg mit eget hyggelige hjemmekontor. 
Fleksibiliteten er jeg vild med, og der er mange fordele ved at arbejde hjemme (...) Jeg savner, 
at mit hjem er et fristed. Fuldtidsarbejde og hjemmeskoling med børn på seks og otte år er 
hyggeligt, men ikke superproduktivt for nogen (...) Hvordan jeg har det med hjemmearbejde 
under hjemsendelsen ændrer sig hele tiden. Lige efter sommerferien kunne vi for en kort stund 
komme ind og arbejde på kontoret, og der var det næsten rart at blive sendt hjem igen. Men 
her i efteråret havde vi håndværkere i huset. Oveni havde jeg meget arbejde, og det, har jeg 
erfaret, er en dårlig kombination" (Ibid.). 

I relation til førnævnte berigelsen, integrationen mv., så er det her tydeligt, at Vicky’s liv 
bliver påvirket i et af domænerne, således at det påvirker de øvrige i en negativ grad, hvorfor 
det kan blive mere og mere kritisk, hvis ikke der kommer en løsning på Vicky’s situation. 
Utvivlsomt vil det også påvirke hendes motivation overfor jobbet.  

Ift. SDT, er det vigtigt, at medarbejdere får muligheden for at udøve autonomi over deres 
arbejdsliv. At de har kunne gøre dette under hjemsendelsen har betydet, at deres engagement 
kan have været forbedret, mere end hvis deres leder i detaljer havde bestemt hvad de skulle 
gøre.  

 
Vores egen undersøgelse omkring magten til selv at bestemme under hjemsendelsen lød 

at 41% har følt de har haft lejlighed til selv at bestemme (figur 43). 
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Dette gør det muligt for medarbejderne, at forbedre næste pointe som omhandler faglig 
fordybelse. Her mener 50% af deres respondenter, at de har mere tid til faglig fordybelse, 
hvilket indirekte vil betyde at de får lov at blive udfordret (Lassen et al, 2020, 8). 

Vi har i forhold til vores egen undersøgelse kunne underbygge disse tal. Ifølge vores 
respondenter, så har 45% oplevet at de har fået flere faglige udfordringer under 
hjemsendelsen (figur 44). Dette kan kædes sammen med ovenstående omkring 
selvbestemmelsen. Dette bunder altså ud i at 30 % føler at de har højnet deres kompetencer 
under hjemsendelsen (figur 44). 

Denne faglige fordybelse er en mulig grund som den tredje forbedring. 

Ifølge respondenterne fra undersøgelsen, så mener 41% at der har været bedre plads til at 
udvikling på eksisterende produkter eller procedurer (Lassen et al, 2020, 11). Ifølge vores 
egen undersøgelse så har 33% af respondenterne opdateret deres processer grundet 
omstillingen til brug af mere IT.  

 
Noget som Interview 6 også pointerede;  

“Vi har aldrig haft en computer derhjemme. Det bunder primært i, at vores arbejdsopgaver 
godt kan bestå lidt af at man skal printe ud, sætte en underskrift og scanne ind. (...) det er så 
ændret til nu er det bare PDF, så kan de underskrive en pdf. Så kan det godt være, at det 
bliver tog en halv dag, at man skulle lære alle, hvordan de skulle underskrive på PDF, men 
det ved vi også når vi så kommer tilbage (...)” (11;6:377).  

Dette er bare et eksempel på hvordan medarbejdere har opdateret ellers tidligere 
procedurer, da de nu, grundet situationen, var teknologisk umulige.  

Derudover har Interview 1 tilføjet, at de permanent har fjernet deres fysiske tavler hvor de 
holder styr på deres mål:  

“Så ja, vi har vores mailgruppe her i afdelingen, hvor vi skriver ud. (...) Vi har jo også gjort 
meget brug af, at Teams og Teams-funktioner - det har jo kunne gøre det hele. Det her vist 
sig, at Teams har været et fantastisk redskab for os, for vi har jo tavler, hvor vi skriver og 
skriver og skriver, og der er målepunkter, der er målopfyldelse, og vi har rigtig, rigtig mange 
ting på det her, som vi har kunne flytte ind i teams, hvor vi kunne rette i det, så alle har kunne 
se det. Altså, det er jo. Det er der i hvert fald et fantastisk redskab for os, fordi der har været 
kunne oprette alt hvad vi skulle bruge, så vi faktisk har erstattet alt, hvad vi egentlig havde af 
fysiske tavler herinde, og redskaber, vi gjorde brug af, da vi bare flyttede det ind nu - og det 
kører nu. Det gode ved Teams er jo, at du rette bare, og så kan alle se det. Man er ikke inde 
i et eller andet ikke i et excel-dokument, der skal gemme, og jeg husker at logge sig ud, hvor 
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andre så ikke kan komme ind, og så noget - det kører helt derud af, så det har vi gjort meget 
brug af også” (6;1:43).  

Ovenstående citater fra vores Interviewpersoner påviser altså at processer som fungerede 
fint før hjemsendelsen, nu er blevet “out-dated”. Det krævede blot en fase hvor de blev tvunget 
til at gentænke deres processer og hvordan disse kunne overleve i en tid hvor man ikke måtte 
se hinanden. Så fysiske tavler eller dokumenter som skulle opdateres eller underskrives var 
ikke muligheder under hjemsendelsen. Derfor blev disse processer nødt til at blive opdateret, 
og disse opdateringer lader til at blive hængende til tiden efter hjemsendelse.  

Det er dog vigtigt at understrege at undersøgelsen af Lassen et al (2020) blev foretaget i 
perioden 14. april til 15. maj 2020. Undersøgelsen viser altså derfor kun det billede der var for 
snart et år siden. Dog er det vigtigt at forstå at selvom det måske var en fordel i de først 2 
måneder, så betyder det nødvendigvis ikke at det vil fortsætte sådan. Derfor har vi understøttet 
ovenstående findings fra Lassen, Hoeck & Schwarz med vores egne eller nyere tal, hvor det 
var muligt og nødvendigt. 

5.2.3.10.9. Psykologisk sikkerhed 
Vi har tidligere introduceret begrebet ’psychological safety’ fordi det er et af 

nøglebegreberne i at skabe en god arbejdsplads, samt en forudsætning for den intern 
motivation. 

Respondenterne fra vores egen undersøgelse viste et mønster der trods udfordringerne 
ved COVID-19 hjemsendelsen, har en høj opfattelse af tryghed på denne sikkerhed (figur 45). 

 
Ifølge ovenstående tabel vedrørende spørgsmål 11.1-11.3, så er der en klar overvægt. 

Denne overvægt er mod et positivt aspekt. Aspektet omhandler følelsen af sikkerhed under 
hjemsendelsesperioden. 

Vi kan se at 82%, 67% og 80% ikke har oplevet nogen usikkerhed i forbindelse med 
hverken frygt for at miste deres job, ikke blive støttet i overgangen til ny arbejdsmetode eller 
at deres leder ikke har været lydhør overfor bekymringer (figur 45). Dette passer altså ret godt 
med det vi fandt ud af omkring dansk erhvervs kultur. Her er lederens job nemlig, facilitering 
af opgaver således, at medarbejdere kan arbejde, og være i stand til at få fat i sin leder 
(Hofstede Insights, 2020).  
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Dette spørgsmål påviser forholdsvis klart, at respondenternes organisationer har været 

gode til at overføre deres organisationskultur til et virtuelt format. Gennemsnittet ligger på 6,42 
hvilket betyder, at organisationerne har klaret sig ret godt (figur 46). Vi forudså ikke, at alle 
organisationer ville lykkedes eller at alle ville “fejle”, men et tal på 6,42 i gennemsnit virker ret 
fornuftigt ifølge forskernes egen mening.  

 
Denne model er udregnet på baggrund af det statistiske billede før grundet en uvished 

omkring hvilke respondenter som har øget deres kompetencer, samt hvem som har flere 
udfordringer nu. Tallene giver ikke 100% da der eksisterer en buffer på bagrund af de 
respondenter som har svaret ‘ved ikke’. Ovenstående billedet er kun en illustration af hvordan 
verden muligvis ser ud nu, grundet en række ubekendte faktorer.  

Udregningen sker på baggrund af at 30% mener de har øget deres kompetencer, mens 
45% ser flere udfordringer i deres arbejdsdag. Differencen på 15% er dermed pålagt data fra 
før hjemsendelsen, og har derfor skubbet tallene fra ’kedsomhed’ og ’flow’ opad mod ’angst’ -
zonen (se figur 47). 
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I ovenstående tabel (figur 48) kan vi se tre forskellige ting. Det første vi kan se er 
respondenternes egen vurdering af deres kompetencer til at klare deres job før 
hjemsendelsen. Her kan vi se at 67% mener at deres kompetencer var tilpas til at kunne klare 
deres job. Der er derudover 17% som har haft flere kompetencer end deres job krævede, eller 
de har aktivt tilstræbt efter mere krævende opgaver for netop at udfordre deres højere 
kompetence evner. 12% af respondenterne mener derimod at deres kompetencer lå under 
det niveau som var krævet af dem for at klare deres job. Det har betydet at de har følt sig 
konstant under pres på arbejdet for at kunne løse deres opgaver med deres lavere 
kompetence sæt.  

Dernæst gav respondenterne deres mening omkring videreudvikling af deres kompetencer 
under hjemsendelsen. Her sagde 67% af respondenterne at de ikke har højnet deres 
kompetencer under hele hjemsendelsen. Det betyder altså, at respondenterne ikke har 
oplevet nogen udvikling i deres kompetencesæt. Dette skal sættes op mod 30% af 
respondenterne som har højnet deres kompetencer under hjemsendelsen. Det er vigtigt at 
medarbejdere ser at deres kompetencer forhøjes for at kunne holde sig glade og engagerede 
på arbejdet. Ifølge GCT, CET og BNT under SDT, så er det vigtigt at medarbejdere både ser 
mening i deres arbejde, får lov til at udøve nysgerrigheds adfærd, samt sikre at deres 
kompetencer følger med. Derfor er det positivt at 30% har højnet deres kompetencer, mens 
det er negativt at 67% ikke har.  

5.2.3.10.10. Tilfreds med jobbet 
Det er jo muligt at få for meget af det gode. Respondenterne fra vores egen undersøgelse 

viste et mønster i tilfredsheden med jobbet under hjemsendelsen.   

Som det ses nedenfor i figur 3, så oplevede vores respondenter et drop i gennemsnitlig 
tilfredshed fra 7,55 til 7,02, hvilket er et fald på 7,02% fra perioden før 11. marts 2020 til 
perioden 11. marts til 1. november 2020 (figur 49). Dette billede strækker sig selvfølgelig over 
en længere periode end undersøgelsen af Lassen et al (2020). Dog prøver vi her at 
understrege at jo længere dette fortsætter, jo lavere tilfredshed ville medarbejdere opleve. Fra 
perioden 11. marts 2020 til 1. november 2020, og til perioden 1. november 2020 til nu, der er 
den gennemsnitlige tilfredshed faldet fra 7,02 til 5,75, hvilket er et fald på mere end 18% (figur 
49). 
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Dette er et tydeligt bevis på at folks tålmodighed og evner til at kapere denne 

hjemsendelsen er ved at forsvinde. De mangler deres ’energi booster’ til at få skabt balance. 
Ifølge ovenstående har vi fundet ud af autonomi er blevet opfyldt, mens man kan diskutere i 
hvor stor en grad kompetencen er blevet opfyldt. Dog er en af de vigtigste emner, 
tilhørsforholdet, forsvundet under fødderne på medarbejderne. De har ikke mødt deres 
kollegaer i mange måneder, og dertil har de heller ikke set deres venner i privaten, givet 
medarbejdere har fulgt regeringens restriktioner ift. hvor mange man så se ad gangen. 

Når vi så kigger i vores Interviews, så fortælles det bl.a. i Interview 1; 

“Jeg forestillede mig til at starte med, at det ville gå mere ud over driften, end det egentlig 
viste sig at gøre. Jeg havde ligesom organisationen generelt en formodning om, at det bliver 
svært. Altså det bliver en svær opgave at løse, fordi hvordan skal vi kunne gøre det samme 
hjemmefra? Hvordan skal vi kunne have? Altså hvordan skal vi kunne drifte det, for det er jo 
det, vi gør. Altså hvordan skal vi kunne gøre det hjemmefra over telefonen? (…) Hvordan 
skulle du kunne opføre i praksis, at halvdelen eller hele distributionen sidder hjemmefra? Altså, 
det er jo. Det var i hvert fald tænker sådan som fyldte ret meget” (6;1:13).  

Når man forventer noget negativt, men oplever det som noget positivt, mener vi godt at 
man betragte det som velsignelse i forklædning. Dog kan det også ses som en potentiel 
undervurdering af ens organisations faktisk kapaciteter og formåen i krisetid. 

5.2.4.  Delkonklusion på analyse del 2 
Perioden under hjemsendelsen har båret præg af at have været en kaotisk og stærkt 

topstyret i begyndelsen. Folk blev sendt hjem med det samme, uden megen Onboarding til 
deres nye arbejdsform. Under hjemsendelsen har nogen fundet ud af at arbejde hjemme mere 
produktivt, mens nogle har været hårdt presset. Der har altså været positive og negative 
aspekter ved hjemmearbejdet, og graden af hver har været meget individuel ifølge vores egne 
og andres undersøgelser. 

Uanset hvor godt man har synes om det, så har alle følt sig mere og mere isoleret, en mere 
usund work-life balance og deres tilfredshed med jobbet er faldet over tid. En foreløbig 
konklusion har været at hjemmearbejdet var godt modtaget de første par måneder, men jo 
længere tid som hjemmearbejdet fortsatte, samt at andre faktorer i ens liv ændrede sig, f.eks. 
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hjemmeskoling, så blev bægeret altså fyldt til sidst. Dette linkes sammen med den manglende 
psychological detachment samt psykologisk sikkerhed og kontrakt, som alle har været 
forværrende jo længere forløbet har været undervejs. Derudover, fandt vi også evidens på at 
medarbejdere havde en følelse af merarbejde, uden at det nødvendigvis resulterede i faktisk 
output. 

Der var dog også positive aspekter under hjemmearbejdet, såsom at medarbejdere kunne 
arbejde mere koncentreret, da man selv bestemmer hvornår man ville forstyrres af i 
organisationen. Dertil, havde medarbejderne større autonomi over deres opgaver, samt 
hvordan de skulle udføres, da de overgik til selvledelse. Dette har også medført, at mange 
organisationer har opdateret deres processer, ledelsesstil og indført nye værktøjer til at dele 
viden. Dog vidste data at lederne begyndte at trives mere og mere i forløbet, mens 
medarbejderne situation blev forværret. Derfor bør man kigge nærmere på hvilke opgaver der 
hvilt på lederne, samt rollefordelingen grupperne imellem. 

 

5.3. Del 3 - Hvad er forventningerne til fremtiden, og 
hvorledes kan HRM understøtte dette? 

5.3.1. Supplerende teori 

5.3.1.1. Force Field analysis (Kurt Lewin) 
Ofte når mennesker skal tage en beslutning, vil det ofte være naturligt at skrive en liste med 

‘pros and cons’ (for eller imod), for at få et billede af hvad der taler for og imod en beslutning. 
Men hvis der er få forhold der taler for en beslutning, og mange forhold der taler imod, betyder 
det ikke nødvendigvis, at være en beslutning der taler imod. Det kunne jo være, at de få forhold 
der taler for en beslutning, faktisk er forhold der vejer tungere i beslutningen, så kan det være 
svært med blot en liste af forhold.  

Kurt Lewin udarbejdede en model til at løse dette problem tilbage i 1950’erne, han kalder 
for ‘Force Field’. Det er en model der som udgangspunkt har denne liste af ‘pros and cons’, 
men han tilføjer en vægtning mellem 1-10, for hvert punkt. Dertil opstilles punkter i to kolonner 
med synlig vægtning for hvert forhold som størrelsen på en grafisk ‘bar’. Derved skabes der 
en synlighed, der giver mulighed for at skabe en mere bevidst forståelse for denne beslutning 
og vægtningen der enten signalere et for eller et imod, men på en balancerede måde (Palmer 
et. al, 2016, 121).   

Vi har som opfølgning til analysen af vores empiri vurderet, hvorledes de mange resultater 
og udsagn, både i vores Interviews og Surveys bedst kan få et kvalificeret output, der er 
vurderet på et sagligt grundlag. Efter en sammenstilling af resultaterne, har vi opstillet 15 
udsagn der taler for ‘at arbejde hjemme’ fremover, og 15 udsagn der taler imod ‘at arbejde 
hjemme’ fremover. Dertil har valgt, at eneste svarmulighed er en angivelse af dels om man er 
enig i udsagnet, men også hvor vigtigt det reelt er for respondenten. Derved får vi en endelige 
vurdering, både om de er enige, og hvor vigtigt det er for fremtiden. Vi vil så sammenholde 
om det stemmer overens med de øvrige kilder vi med samme forhold, for at se om vores empiri 
er i tråd med de øvrige eller om vores er anderledes. Det giver input til vores kildekritik. 
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Teorien bidrager til, at en beslutningstager, på et mere oplyst grundlag med vægtning på de 
enkelte fordele/ulemper, er bevidst om hvorledes en afvejning ser ud for en beslutning. 

Teorien er forholdsvis enkel, og dermed mangler en mere stram ramme for, hvorledes man 
skal vurdere eller forholde sig til f.eks. skalaen. 

5.3.1.2. Unboss (Kolind & Bøtter) 
Unboss er fortællingen om en tankegang der omdefinerer organisationen til et socialt 

netværk eller et såkaldt community med et formål - dvs en bevægelse (Kolind & Bøtter, 2012, 
16).  

Unboss er ikke fortællingen om fremtiden. Det er fortællingen om nutiden - tiden er 2012, 
og en tid hvor ingen reelt er klar over, hvorledes de sociale medier, de store tech-giganter 
allerede der havde fat forskellige brancher, eller skabte nye i en størrelse og med en 
hastighed, der ikke var set tidligere. I 2012 var tech firmaet Skype mere end 10 gange større 
end det næststørste teleselskab i verden (ud fra antal abonnenter), men de havde 100 gange 
færre medarbejdere - hvilket indikerer, at de har en helt anden måde at arbejde på (Ibid, 18).  I 
relation til forholdet for arbejde på kontor vs hjemme eller andetsteds, har Unboss tre punkter 
i ét koncept, som er følgende; (Ibid, 158) 

1. Hovedparten af de mindre organisationer og enkeltmandsvirksomheder behøver ikke 
kontorer. De må i stedet forsøge at regne ud, hvor de føler sig mest produktive - måske 
en lounge i lufthavnen, på biblioteket, i bilen eller måske på en bæk i parken. 

2. Større organisationer bør afskaffe alle kontorlokaler eller bygninger, der forhindrer 
medarbejderne i at bevæge sig frit omkring, eller begrænser deres kommunikation. 
Arbejdspladsen må afspejle organisationens værdinormer og fremme samarbejdet, 
interaktionen, de intense diskussioner og den stille eftertænksomhed. 

3. Teknologien gør det hele muligt. Den nuværende teknologi er allerede på et niveau, 
hvor globalt samarbejde er lige så enkelt som at opdatere sin Facebook-status. 
Fremtidens teknologi vil blot gøre organisationerne endnu mere frie. 

5.3.2. Analyse del 3 
Dette afsnit vil omhandle hvad forventningerne til fremtiden er, baseret på den erfaring der 

er kommet under hjemsendelsesperioden fra både ledere og medarbejdere gennem vores 
spørgeskemaundersøgelser, Interviews og sekundære data.  

Erfaringerne er baseret på 13+ måneders hjemmearbejde, så der er en masse læringer, 
tilpasninger og justeringer over de måneder. Dette gør at hjemmearbejde ikke tænkes, at være 
lige så kaotisk som det havde været under de første uger af hjemsendelse grundet den korte 
forberedelsestid (Statsministeriet, 2020). Derudover, vil vi også analysere og præsentere 
forskellige HRM tiltag som kan understøtte det hybride arbejde, som respondenterne mener 
er fremtiden. 

5.3.2.1. Hjemme, kontoret eller hybrid - hvorledes håndteres det 
af organisationerne? 

De seneste par måneder, har der været en del organisationer i medierne, og ikke kun i 
Danmark, som er begyndt at åbne for muligheden for, at tillade at medarbejdere at få mere 
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frihed til selv til at vælge hvor de vil arbejde - hjemme eller kontoret, ligesom Microsoft nu 
permanent vil tilbyde deres medarbejdere dette (BBC, 2020). Dette skyldes at medarbejdere 
og organisationer nu har prøvet kræfter med hjemmearbejdet, og har fået mange af de 
værktøjer de skal benytte for, succesfuldt, at kunne arbejde hvor de vil. Musiktjenesten Spotify 
har ligeledes udtalt at de også vil tillade deres medarbejdere at arbejde hjemmefra permanent, 
på kontoret eller en hybrid ordning (Golden, 2021). Projektet som hedder “My Work Mode” 
handler om, at medarbejderne sammen med deres ledere, skal finde den optimale fordeling 
(Ibid.). Derudover har Salesforce også introduceret deres “work from anywhere” strategi, som 
de estimerer at 65% af deres 9.000 medarbejdere i San Francisco, vil benytte sig af, mens 
kontoret vil blive re-designet til at have mere følelse af community hubs (McLean, 2021).  

Hjemme i Danmark har både forsikringsselskabet Codan og olie- og gasselskabet Maersk 
Drilling været ude og signalere, at de ønsker at lade medarbejdere arbejde hjemmefra 
fremover. Hos Codan skal halvdelen af de ansatte arbejde hjemme mindst 2 dage hjemme 
om ugen, hvortil kontoret også mindskes (Kehlet, 2020a). Og hos Maersk Drilling, så er der 
nu kun kapacitet til at have 60-65% af de ansatte inde på deres hovedkvarter i Lyngby 
(Thomasen, 2021).  

Vi ser altså at nogle organisationer, der allerede er begyndt at eksekvere på en ny strategi, 
til tiden efter COVID-19. En ting er, hvordan organisationer har tacklet hjemmearbejdet, men 
at de nu aktivt ændrer kontor størrelse og layout for derigennem at signalere, at 
hjemmearbejdet er kommet for at blive, er betydeligt.  

Dog er det ikke alle som har omfavnet ændringerne, som er sket under hjemsendelsen. 
Goldman Sachs direktør, David Solomon, har udtalt at brugen af hjemmearbejde mere har 
været en afvigelse fra standarden, og som skal fikses hurtigst muligt (BBC, 2021). Derfor skal 
medarbejderne ikke forvente at hjemmearbejde kan være en mulighed for alle i fremtiden.  

Ifølge PwC’s pulsmåling “Nedlukning og tiden efter”, så vil 61% af organisationerne give 
bedre muligheder for at kunne arbejde hjemme (PwC, 2020). Dette er selvfølgelig positivt at 
PwC erfarer, på baggrund af udtalelser og input fra 510 erhvervsledere, at der vil være bedre 
muligheder for at vælge den løsning som passer bedst til medarbejderen (PwC, 2020). Ifølge 
Robert Half (n.d.), så vil op til 1 ud af 3 medarbejdere sige op, hvis de bedes om at komme 
tilbage på kontoret på fuld tid fremover. Det er derfor vigtigt at organisationer finder på 
initiativer hvor medarbejderne beholder noget autonomi for hvordan deres arbejdssituation vil 
være for fremtiden.  

Ifølge Mercer (n.d.), så har eller vil mange organisationer opdatere deres politikker for at 
kunne tilbyde hjemmearbejde i fremtiden. Dog er det ikke ensbetydende med at der ikke er 
medarbejdere som vil tilbage til normalen, der var ‘at arbejdet foregik på kontoret’. Det er 
nemlig vigtigt, at organisationerne lærer af den periode de har været igennem (Videcrantz, 
2021; Nielsen, 2020). Perioden har nemlig vist organisationer og medarbejdere, at man kan 
arbejde på forskellige måder, uden at miste produktiviteten. Under Interview 5 med en 
teamleder, blev der udtalt;  

“Jeg har kun oplevet, at de har leveret præcis, hvad de skulle under hjemmearbejdsdag, 
så jeg vil slet ikke have noget imod, at de arbejdede hjemmefra fremadrettet.” (10;5:334).  

Ovenstående kan dog variere, da det er forskelligt fra person til person, da nogle 
medarbejdere trives bedre på et kontor end derhjemme. Interview 1 har bl.a. oplevet direkte 
udtalelser fra medarbejdere vedrørende hjemmearbejde; 
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“Ja, der er der et par stykker i afdelingen, som bestemt ikke og som selv har været inde og 
sige direkte; jeg kan ikke dette mere med hjemmearbejde. Jeg vil ind på kontoret så meget 
som overhovedet muligt, fordi når jeg er hjemme og lader mig distrahere, så er der lige 
pludselig noget på Netflix eller et eller andet, jeg hellere vil. Hvilket de har været meget åbne 
omkring. At det er svært at koncentrere sig om at arbejde” (6;1:57).  

På samme måde kan samme situation have den modsatte effekt på en anden medarbejder;  

“Så er der andre, der har haft rigtig svært ved at skelne mellem arbejde og privat, og som 
nogle gange har taget sig selv i at sige ja og sidde meget længere end egentligt nødvendigt, 
fordi at den ene time tager bare den anden, og man kører bare derudaf. tiden går meget 
hurtigere hjemmefra, hører jeg ofte, men arbejdsopgaverne tager også lidt længere tid” 
(6;1:57). 

Udrulningen af nye arbejdsformer er et tydeligt tegn på, at organisationen har lært af 
hjemsendelsen, og agter at udnytte de fordele som de har erfaret. Organisationerne skal 
reagere nu for at få det meste ud af denne tid. De skal reagere nu, fordi der stadig er tid til at 
finde det setup og de løsninger som vil betyde at deres medarbejdere i fremtiden kan være 
glade og effektive, samtidig med at organisationerne bibeholder overblikket.  

Grunden til at øjeblikket vi er i nu, er den optimale tid til at lave ændringer i, er fordi at 
medarbejderne endnu ikke er vendt tilbage til kontoret i stor stil, hvilket betyder at 
organisationerne har tid til at foretage ændringer (Boland et al., 2020). Medarbejderne skal 
derfor ikke spilde deres tid, ved at vænne sig til hvordan kontoret- og arbejdet var før, for 
derefter at tilvænne sig de ændringer, som en organisation muligvis vælger at implementere. 
Nej, i stedet skal organisationerne udføre ændringerne nu, så medarbejderne kommer tilbage 
til den form som de skal arbejde med i fremtiden (Ibid.).  

Ifølge tre konsulenter fra McKinsey, så betyder en veludført tilbagekomst til arbejdet under 
den nye form følgende; (Ibid.) 

1. at medarbejderne kan vænne sig til deres rolle,  
2. en bedre oplevelse for talenter,  
3. øget samarbejde og produktivitet, og 
4. mindsket omkostninger  

 

Skal der introduceres forandringer, bør det gøres med lidt mere tanke for at medarbejderne 
får en bedre oplevelse, end den de fik i marts 2020, hvor det hele var kaos, pres og angst for 
at blive smittet med COVID-19. Dermed var forandringsledelsen ikke tilstede. Næste gang, 
bør det være mere overvejet.  

5.3.2.2. Hvad er der af ønsker til fremtidens løsninger? 
Da der undervejs i analysens spørgsmål 2, er identificeret en hel del forskellige erfaringer, 

der henleder til forskellige ønsker og behov, har vi har udfærdiget en Force Field analyse, for 
bedre at kunne rangere vigtigheden i mange af de forhold. Det er nemlig vigtigt, at forstå at 
alle forhold, løsninger og muligheder ikke er lige vigtige. Det handler om at bruge kræfter på 
de ting, som både er vigtige for organisationen og medarbejderne. Derudover, handler det 
også om at se vigtigheden i løsningerne, for det kunne være, at de nemme løsninger der kan 
implementeres også er dem som medarbejderne rangere som vigtige - såkaldte low-hanging 
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fruits. Det ville nemlig være en skam at bruge tid, kræfter og penge på løsninger som 
medarbejdere ikke rangerede særligt højt.  

De næste afsnit vil derfor omhandle områderne fundet i Force Field analysen, Surveys og 
Interviews, herunder arbejdsform, lederne, kultur, og ressourcer. 

5.3.2.3. Force Field Analyse 
Baseret på vores Survey 3, der består af 30 spørgsmål omkring kontor og-/eller 

hjemmearbejde, hvor hvert spørgsmål skal rangeres fra 1-10, har vi fundet gennemsnits-
scoren for hver af de 30 spørgsmål. Vi vil ikke gå gennem alle 30 spørgsmål, men vi har 
nedenfor i Force Field analysen trukket nogle markante forhold ud - 6 der taler for at arbejde 
hjemme, og 6 der taler for at arbejde på kontoret. 

Tallene er 104,8 point til fordel for at arbejde på kontoret. Og 102,3 point til fordel for en 
hjemmearbejdsplads. Det giver en forskel på 2,5 point til fordel for, at arbejde på kontoret. Når 
der foreligger en potentiel maksimal forskel på 150 point, og resultatet er en gennemsnits-
forskel på 0,17 point pr spørgsmål, og en variation på 1,6%, så er vi nede i den absolutte 
bagatelgrænse, hvilket ikke taler med overbevisning for den ene eller anden løsning. Se 
opstillingen i figur 50 (næste side).  

Derfor må resultatet være en løsning i en Hybrid - en mellemting der giver mulighed for den 
enkelte selv at vurdere, hvad der er mest optimalt for vedkommende. Detaljerne af 
informationen findes i bilag 14 og 15.  

Når vi så går ind i et udvalg af tallene, er de primære årsager til at medarbejdere arbejder 
på kontoret baseret på tilhørsforhold og information. Ifølge spørgsmål 16, så er det vigtigste 
ved at arbejde på kontor, med en score på 8,46 ud af 10, muligheden for at være mere 
informeret omkring hvad der foregår i organisationen (Bilag 14).  

Det virker altså til at information flyder nemmere mellem medarbejdere og i organisationen 
når folk er på kontoret. Ligeledes omhandler spørgsmål 20 tilhørsforholdet til ens kolleger og 
leder får en score på 7,79 ud af 10 (Bilag 14). Respondenterne har altså et behov for at 
interagere med sine kolleger og leder personligt, og ikke igennem skærmen. Ifølge spørgsmål 
26 med en score på 7,04 ud af 10, så oplever respondenterne er bedre adskillelse af arbejds- 
og privatliv, hvis man møder ind på kontoret (bilag 14).  

Vi ser helt tydeligt, hvorledes elementerne til SDT’s argumenter for Tilhørsforholdet viser 
sig i denne Survey 3. Vi skal da selvfølgelig ikke være blinde for, at der efter 13-14 måneders 
isolation for størstedelen af landet befolkning, er et naturligt ønske om at se og være sammen 
med andre mennesker. Men det er tydeligt i undersøgelsen, at behovet er stærkt. Hvilket 
medvirker til bekræftelsen på, at Tilhørsforholdet er et medfødt behov, som SDT også 
understreger (Ryan & Deci, 2000, 68-69). Dertil er det hårdt at blive nægtet muligheden for at 
indgå i socialt samvær med andre, hvorved både ens autonomi og tilhørsforhold indskrænkes 
jf. BNT (Vansteenkiste et al., 2010, 131). 

Modsat så er det ikke en særlig vigtig grund at komme på kontoret grundet synlighed 
overfor leder (4,57), bedre IT-understøttelse (5,75) og at man er mere motiveret og produktiv 
på kontoret end derhjemme (6,43) (bilag 14).  

Det lader altså til at det ikke særlig vigtigt for medarbejderne at være synlige overfor deres 
leder. Om det skyldes deres erfaring gennem det sidste årstid og at deres leder har ændret 
ledelsesstil, vides ikke. Omvendt kan der argumenteres for, at forholdet til lederen, synlig-
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heden mv. kan ses som forhold der er mere eksternt motiveret, hvor Tilhørsforholdet fra før, 
henledes til den interne motivation (Ryan & Deci, 2000, 68-69). Uanset, hvor motivationen 
stammere fra, så er det vigtigt at medarbejderen føler, at de føler psykologiske velvære og 
vækst, for at forblive motiveret, jf. BNT (Ryan & Deci, 2000 i Vansteenkiste et al., 2010, 132). 

 

 
Ligeledes handler de små ting i hverdagen om kontakten til hinanden. Frokosten, snakken 

ved kaffemaskinen, den tætte dialog i mødelokalet, de små informationer løbende undervejs 
på dagen, og relationen til ‘det rigtige arbejde’ som i spørgsmål 12, hvor 6,68 indikere at det 
også er vigtigt.   

En kort opsummering af grundene til at komme på kontoret er for det sociale forhold som 
kan findes på kontoret gennem Tilhørsforhold og information. Det er altså mindre de fysiske 
remedier, en evt. ekstra motivation og produktivitet, samt en følelse af at performe foran 
lederen. 

I forhold til hvad respondenterne har noteret sig som det vigtige ved at arbejde hjemmefra, 
så er nummer 1 med en score på 8,82 ud af 10, det ‘at man bliver udfordret fagligt’ og som 
menneske (bilag 15). Arbejdet som udføres hjemmefra behøver stadig at være med til at 
videreudvikle medarbejdernes Kompetencer. Igen understreger det vores argumenter for at 
organisationerne har til opgave fremadrettet, at sikre en understøttelse af udviklingen af deres 
medarbejdere. 

Udviklingen af medarbejdere hviler i både kompetencer, tilhørsforhold og autonomi. De skal 
alle tre være til stede før medarbejderen føler psykisk velvære og vækst (Deci & Ryan, 2000 
i Vansteenkiste et al, 2010, 132). Udover dette, så opnår medarbejderne også psykologiske 
sikkerhed, og kan også sikre at den psykologiske kontrakt og sociale konto opfyldes (Morrison 
& Robinson, 1997, 228; Marion, 2012, 473; Edmondson, 1999, 350). Hvis dette opfyldes, så 
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gør det at medarbejderne kan have ejerskab over deres egen udvikling, følge deres interesser 
og nysgerrighed jf. CET (Vansteenkiste et al., 2010, 106).   

Dernæst med en score på 8,81 ud af 10, så handler det om at bibeholde en god balance 
mellem arbejde og privatliv (bilag 15). Hjemmearbejde skal altså ikke resultere i at 
medarbejdernes work-life balance udviskes, bare fordi strukturen ikke er så fysisk 
fremtrædende som den er på kontoret.  

Det tredje mest vigtige punkt med en score på 8,26 ud af 10, handler om at medarbejderen 
selv skal have lov til at bestemme brugen af kontor- og hjemmearbejde, og hertil kunne 
tilpasse det mellem sine opgaver og privatliv (bilag 15).  

Med reference til tidligere afsnit, så er det altså vigtigt at medarbejderen får Autonomi i 
denne situation, og kan være med til at bestemme sin egen brug af kontor- og 
hjemmearbejde. Dette har igen reference til GCT og CET, da det handler om hvilket interne 
motivatorer medarbejderen har, herunder interesser og nysgerrig adfærd, samt hvilke mål og 
dermed behov medarbejderen har for at føle sig tilfredsstillet (Vansteenkiste et al., 2010, 106, 
145). Modsat, så brugen af hjemmearbejde som sin faste arbejdsmetode, helt nede på 2,89 
ud af 10 (bilag 15). Det er altså ikke her respondenterne ser deres fremtid. Undgåelsen af 
transporten frem og tilbage har ellers tidligere i analysen vist sig relevant for en positiv fortaler 
for en større brug af hjemmearbejdspladsen, men med en score på kun 5,45 er det ikke så 
vigtigt alligevel.  

Vi har tidligere argumenteret for den psykologiske detachment, hvilket er skiftet mellem job 
og fritid - mellem det at bruge energi og restituere til næste dag, er noget der ‘måske’ på det 
ubevidste plan, er noget respondenterne mærker behovet for nu, efter at perioden er blevet 
så lang som den er (Sonnentag et al, 2010, 967-968). Udover psychological detachment, så 
skal ens GCT også stimuleres gennem andre behov og aktiviteter uden for ens arbejde, for at 
kunne give medarbejderen en forståelse af mening (Vansteenkiste et al., 2010, 145).  

Respondenterne ser heller ikke brugen af hjemmearbejde til, at være en særlig vigtig brik i 
at opnå færre sygedage om året, grunden dens score på 4,63 ud af 10 (bilag 15).  

5.3.2.4. Arbejdsform (Kontoret, Hybrid eller Hjemme) 
Udover vores Force Field fremstilling, har vi i undersøgelse spurgt direkte indtil forholdet, 

om man ønsker at hjemmefra i fremtiden eller om kontoret skal være den fremtidige arbejds-
plads, nedenfor.  

Vi har gennem to spørgeskemaundersøgelser, og en række Interviews undersøgt den 
forventning som medarbejdere og ledere selv har omkring hvad fremtiden bringer ift. 
arbejdsformer.  

Her har vi fundet ud af at mellem 79% og 85% af vores respondenter ser sig selv gøre brug 
af hybridt arbejde i fremtiden (figur 51). 

Som vi ser ovenfor, så ønsker størstedelen af respondenterne i fremtiden, at kunne gøre 
brug af en hybrid arbejdsform, som tillader medarbejderen større fleksibilitet. Ifølge Gartner, 
så vil en hybrid arbejdsmetode være noget af det vigtigste for HR-afdelinger i organisationer 
på tværs af verden (Baker & Zuech, 2021). Det betyder også, at organisationer i fremtiden 
skal være anderledes designet for at kunne tilfredsstille medarbejdernes fysiske og psykiske 
behov (Ibid.).  
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Den fleksible arbejdsmetode hvor det er tilladt at både være på kontoret, men samtidig 
også være hjemme, hvis der er behov for det, er den primære løsning som ønskes.  

 

 
Løsningen gør det muligt for medarbejdere og ledere selv at bestemme hvor og hvornår de 

vil være hjemme eller på kontoret, afhængig af de ønsker de tænkes at have, eller hvad der 
er behov for. Det kunne være at team-opgaver bedst løses ved at alle er på kontoret, mens 
individuelle opgaver som kræver fokuseret arbejde, kunne varetages hjemmefra. Men uanset 
hvad der vælges, så skal hjemmearbejdsdage ikke dikteres, men stilles til rådighed for 
medarbejderen (TDC, n.d.). 

Ifølge Interview 6 så handler det om at der i fremtiden skal forekomme et frivilligt valg om 
at kunne gøre brug af hjemmearbejde. 

“Tror det er meget usundt, at sende nogen hjem med tvang. (...) Hvis det kom på frivillig 
basis, så tror jeg, det kunne fungere super fint. Jeg har for eksempel flere gange taget den 
frihed at tage i sommerhus. (…) Ikke så meget det her samvær virtuelt, men virkelig have et 
nærvær rent fysisk sammen, (..). Men det skal heller ikke være sådan, føler jeg ikke, det skal 
tage overhånd. (...) Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man på en eller anden måde bliver tvunget 
til at komme ind og mærke de her arbejdsgange inde på kontoret og ligesom føle rent fysisk, 
at man er del af et team, (…)” (11;6:427).  

Ifølge Interview 6 så handler det om at man tillader at gøre det muligt for medarbejdere at 
arbejde hjemmefra, men samtidig gør det klart for dem at det skal ses som en mulighed og 
ikke en fast arbejdsplads, så længe deres kontrakt handler om at arbejde fysisk on-location 
og ikke er ansat til 100% hjemmearbejde (11;6:427). Som forklaret i starten, så har Codan 
bedt størstedelen af deres medarbejdere at arbejde hjemmefra to dage om ugen (Kehlet, 
2020a). 

Dog selvom denne fleksibilitet tilbydes som PwC hentyder til, så er der stadig medarbejdere 
som ønsker at komme på kontoret fast. Ifølge vores undersøgelse, så vil mellem 15% og 18% 
foretrække at kun arbejde på kontor. Årsagerne til hvorfor kan være forskellige fra person til 
person, og kan inkludere alt fra ikke at have et godt nok setup hjemme til at ens 
arbejdsopgaver ikke kan laves hjemme fra (6;1:61).  

For nogen, såsom Interview 6, så er der nogle løsninger som egner sig bedre til nogen 
situationer, hvorimod hvis det hele var normalt igen, så ville en anden løsning være bedst; 
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 “Jeg tror faktisk, at det jeg tænker, at jeg ville være mest optimalt for, hvordan jeg lever Mit 
liv lige nu ville være, at jeg kunne leve fleksibelt, og jeg kunne gøre lidt, som jeg havde lyst til. 
Men hvis jeg skal tænke længere ud i fremtiden, og hvordan det vil hjælpe mig (…) Så vil det 
faktisk måske være bedst for mig, hvis jeg altid skulle være inde på arbejde, hvis jeg skulle i 
sommerhus eller skulle noget andet jamen så måtte jeg tage fri og være i det rum, hvor jeg nu 
havde fri. (...) Jeg tror at under Corona forhold, hvis man kan sige det på den måde hvor at 
verden er lukket lidt ned, og man har brug for nogle helt andre ting, end hvad man normalt 
ville. Så tror jeg, at en fleksibel løsning vil være bedst. men hvis man kommer tilbage til 
normalen. Så tror jeg, det er bedst at kunne komme ordentlig på arbejde” (11;6:433).  

Som nævnt i Interview 6 så skal man stadig ind og mærke arbejdsgangene på kontoret. 
Der er flere årsager til dette, men en af de vigtigste er kontrollen over organisationskulturen. 
Ifølge PwC, så kræver det at man har medarbejdere på kontoret for at kunne fostre en god 
organisationskultur (Mogensen, 2021). Dette underbygges også af vores spørgeskema-
undersøgelse hvor 71 % udtaler at det er svært at efterleve en organisationskultur hvis 
medarbejderne er for meget hjemme og dermed fysisk adskilt fra organisationen (figur 52 
Årsagen til at dette er vigtigt er at;  

“Virksomhedsledere skal passe på med at underkende vigtigheden af den virksomheds- 
og arbejdskultur, som opstår i det fysiske møde mellem mennesker. En fremtid, hvor 
danskerne overvejende møder ind digitalt på arbejdspladsen, stiller store krav til ledelsen, da 
det i det lange løb kan være svært at sikre et stærkt fællesskab, trivsel og arbejdsglæde. Det 
gør det samtidig vanskeligt for virksomhederne at skabe en unik kultur, hvor man tydeligt 
adskiller sig fra konkurrenterne.” (Mogensen, 2021).  

 
Ud over kontrollen over organisationskulturen, så handler det også om at mange 

medarbejders grund til at gå på arbejde ligger ikke i bare at tjene penge, men også fordi de 
har behov for social interaktion og at det er en del af deres sociale liv.  

“Jeg tror, at ulemperne klart ligger i folks behov ’for social interaktion’, og at rigtig mange 
mennesker går på arbejde, fordi det også er en del af deres sociale liv, og deres kolleger. Så 
vi går ikke kun på arbejde bare for at tjene penge. I virkeligheden tror jeg tror, rigtig mange 
klarer den, bare fordi der også er et socialt aspekt af det.” samt;  

“Vi er jo sociale individer og vi kan ikke erstatte en skærm med det at møde mennesker 
rigtigt” (8;3:174; 170). 

Ifølge Mogens Nørgaard Mogensen, så er;  

“der er således mange, der er ramt af den såkaldte Corona-træthed, og som længes mod 
et arbejdsliv, hvor den fælles arbejdskultur og fællesskabet har bedre vilkår. For selvom de 
virtuelle møder har vist sig effektive og har taget livtag med overflødige erhvervsrejser, er det 
alt andet lige vanskeligt at udvikle eller bygge stærke relationer op med f.eks. en ny kollega 
eller kunde uden det fysiske nærvær.” (Mogensen, 2021). 
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Dette passer igen overens med at folk bruger cirka 1/3 af hele deres liv på arbejdet, så 
arbejdet er ikke bare et sted man tager hen for at tjene, men også en vigtig kilde til social 
interaktion (Gettysburg College, n.d.). 

Ifølge Interview 4, så hedder den bedst mulige fremtidige løsning at medarbejdere er på 
kontoret 3 dage om ugen, og har muligheden for 2 hjemmearbejdsdage. Det med 2 
hjemmearbejdsdage skal selvfølgelig ses som en mulighed, og ikke som tvang. Det skal ikke 
ses som tvang, da hjemmearbejde måske ikke er for alle, eller er brugbar i en given uge (TDC, 
n.d.). Interview 1 giver en forklaring hertil ved:  

“Meget gerne kun på kontoret, grundet det med den der følelse af, hvor medarbejderne er 
henne. Det duer ikke at sidde hjemme. Det virker ikke for mig. Det synes jeg sgu ikke. Det 
fungerer ikke rigtig, fordi det er sådan, meget med mine arbejdsopgaver. Altså halvdelen af 
det, jeg laver på en dag. Det laves ud fra de ting, som opstår, inden der er den. Så den del 
synes jeg virkelig, at jeg mangler, når jeg er hjemmefra” (6;1:61).  

Interview 5 tilføjer yderligere til det ved at arbejde hjemme med; 

 “hvis det lykkedes at blocke noget tid i kalenderen af, så giver det helt sikkert noget at 
sidde hjemme, fordi man kan sidde meget uforstyrret og lave noget koncentreret arbejde” 
(10;5:338).  

Der menes her, at hvis hjemmearbejde skal bruges mest effektiv, så handler det om at 
medarbejdere skal blocke deres kalender på sådan en måde at de har mulighed for fuld 
koncentration ved hjemmearbejdet. Hjemmearbejdet skal derfor ses, ifølge Interview 5, som 
en mulighed for koncentreret og produktivt arbejde. Dette skyldes nemlig, som Lassen et al 
(2020) undersøgte, at folk har en høj effektivitet, forstyrres mindre og kan udføre mere dybt 
fagligt arbejde. 

Ifølge IDA’s undersøgelser (figur 53), fra henholdsvis marts 2020 og januar 2021, ser det 
ud som om at forholdet til den store effektivitet er aftaget fra 50% til 35%, samt en vurdering 
af en mindre effekt fra 20% til hele 31% (Lorentzen, 2021).  

Som nævnt tidligere, så er organisationer begyndt at opdatere deres politikker for at kunne 
gøre brug af mere digitale arbejdsmetoder for at understøtte hjemmearbejdet. 

 
Ifølge vores respondenter, hvor mellem 84,62% og 79% af medarbejdere ønsker mere 

hjemmearbejde, så er det tydeligt at se, at kun 39% af respondenterne siger at deres 
organisation har præsenteret en ny digital arbejdspolitik for at gøre det muligt for 
medarbejdere at arbejde hjemmefra (figur 54). 
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Det er vigtigt at der er klare retningslinjer for organisationernes politik i forbindelse med at 
arbejde hjemme. Det betyder så meget at 39% af vores respondenter føler det er en af de 
redskaber som skal være på plads for at kunne arbejde effektivt hjemmefra - enten helt eller 
gennem et hybridt format (figur 55). 

 
Derudover, er det vigtigt for medarbejderne at der kommer klarere kommunikationslinjer. 

53% af vores respondenter mener det er vigtigt at dette redskab kommer på plads inden en 
organisation kan succesfuldt gøre brug af kontor, hjemme og hybridt arbejde (figur 55). Dette 
skyldes at kommunikation mellem parter skal være god før at man kan udnytte de forskellige 
fordele som hver arbejdsmåde har (Hansen, 2020).  

Det er også vigtigt at organisationerne er klar på at deres kultur skal ændre sig, hvis den 
skal kunne håndtere en arbejdsplads hvor man kan arbejde på forskellige måder, herunder 
hjemmearbejde, kontor eller hybrid. 45% af vores respondenter mener at det vil være et 
redskab til at kunne arbejde effektivt. Der ligger flere aspekter under dette emne som kan 
udfoldes, herunder brugen af fleksible siddepladser på kontoret som støttes af 32% af 
respondenterne og bedre uddannelse af lederne som støttes af 24% af respondenter (figur 
55).  

 
Ifølge 85% af vores respondenter, så skal lederne i organisationer i fremtiden agere 

anderledes grundet hele oplevelsen med hjemsendelsen (figur 56).  

 
At 85% af respondenter synes at ledere skal agere anderledes er selvfølgelig en stor 

ændring, men spørgsmålet er hvordan de skal ændre sig. Ifølge 36% af respondenterne så 
skal ledere yde mindre kontrol over deres medarbejdere (figur 56). Dertil mener 48% af 
respondenterne at ledere skal yde det samme niveau af kontrol overfor deres medarbejdere 
(figur 56). Dette skal er dog baseret på den allerede lavere grad af kontrol som mange ledere 
muligvis yder over deres medarbejdere i dag, mens de arbejder hjemme.  
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Derudover, mener 77% af respondenterne at lederne skal lade medarbejderne yde mere 
selvledelse (figur 57). Dette er fordi medarbejderne skal have mere autonomi over deres tid 
og arbejde, og hvis der som nævnt i forrige afsnit, forbedres på kommunikationen, 
retningslinjerne og kulturen generelt, så vil dette kunne bunde ud i mere effektivitet 
(Videcrantz, 2021). Det vil det da de færre led som der er i spil, vil fungere mere effektivt.   

 
Dernæst, vil lederens rolle i fremtiden være mere koordinations relateret ifølge 59% af 

vores respondenter (figur 57). Det at ledere skal bruge mere tid på koordination, gør at der 
skal gives mere autonomi til medarbejderne for at kunne gøre hele systemet mere effektivt. 

5.3.2.5.     HRM-tiltag 
HR-afdelingen i mange organisationer ses ofte ikke som andet end bare HR-afdelingen. 

Den afdeling som står bag ansættelser, uddannelse af ledere, og definere kompensationen 
(Ulrich et al. 2011, 7). Afdelingen har ofte ingen relation til selve driften af organisationen 
udover at støtte den. Problemet er dog ofte, at HR og organisationen ikke er en og samme 
ting.  

Ifølge Ulrich et al (2011), så handler det om at gøre HR til en del af direktionen og dermed 
en strategisk partner for resten af organisationen. HR skal, som andre afdelinger, levere værdi 
til organisationen. Dette sker ved at løfte HR ud af den administrative del af organisationen, 
og agere ud fra et “outside in” perspektiv, se figur 58 (Ulrich et al, 2011, 20). Dog kræfter det 
meget af HR. De skal stadig kunne levere fejlfrit på HR administration, være innovative i deres 
HR-praksis samt omdanne strategi til actions (Ibid.).  

HR skal altså for fremtiden levere på flere fronter. De skal kunne håndtere de såkaldte six 
paradoxes jf. figur 58 nedenfor af Ulrich et al (Ibid, 21).  

De skal altså i fremtiden kunne forene de paradokser der eksisterer, f.eks. strategisk vs 
administrativ, og forretning vs mennesker.  

De skal være forenelige så både HR agere strategisk med diverse planer, men samtidig at 
det administrative ikke fejler. De skal også kunne fremme forretningen og mennesker uden at 
man går i ekstremerne som kan være skadeligt for forretningen, da menneskerne betyder for 
meget, eller at menneskene ikke betyder noget til fordel for forretningen. De skal også kunne 
balancere fremtiden og fortiden. 

De skal kunne lære af fortiden, og kunne justere det til fremtiden. De skal derfor undgå at 
køre i fortiden gennem f.eks. sådan har vi altid gjort, men de skal heller ikke leve i fremtiden 
for derved at gentage fejl fra fortiden.  

Et af de aspekter som organisationer skal tage med fra denne oplevelse, og som HR skal 
hjælpe med, hvis de skal blive en strategisk partner for organisationen, så er det at udvikle 
organisationen til en lærende organisation. Organisationen skal lære hvordan den gør bedre 
brug af den viden som den har og ikke har. Dette kan ske gennem flere metoder. En af 
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metoder som man kan gøre brug af, er brugen af double-loop learning, som vi også har hørt 
folk har gjort brug af fra vores Interviews.  

 
 

 
Hvilken rolle skal HR have i fremtiden? I mange organisationer er rollen ofte mere relateret 

til det som Ulrich kalder ’Day to Day operations’, som omhandler rekruttering, onboarding, løn, 
udvikling af de enkelte via kurser eller talentudvikling mv. Dertil anses HR som en del af driften, 
og ikke som en strategiske ledelse. Med et større fokus på viden, videnarbejderen og behovet 
for at sikre fremtiden største råstof, hvilket er videnarbejderen. Dermed skal HR sikre at 
organisationen, også fremover har de fornødne ressourcer, til at understøtte fremtidens drift, 
og udvikling, er der behov for at HR bliver en mere strategisk partner i topledelsen, på 
processer og de ansatte (Ibid, 7). 

 

 
Figur 59 – Evolution in HR Work in Waves (Ulrich et al, 2011, 19) 

Ovenstående figur 59 illustrerer hvorledes, HR som afdeling skal udvikle sig over tid. 
Gående fra at kun forholde sig til de daglige administration, hvortil der bygges flere strategiske 
kompetencer på deres opgaver, hvorfor de til sidst skal være en strategisk partner for ledelsen 
uden at gå på kompromis med de tidligere 3 waves.  
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5.3.2.5.1. Organizational Learning 
Under paraplyen, Organizational Learning, der har Chris Argyris udarbejdet en teori 

omkring de to formater hvorpå organisationer kan lære. Organisatorisk læring handler om 
processen bag det at finde og rette fejl. Fejl er defineret af Argyris som: “error is for our 
purposes any feature of knowledge or knowing that inhibits learning” (Argyris, 1977, 116). De 
to formater er single-loop og double-loop læring. 

Single-loop læring sker hvis den fejlrettelse tillader organisationen at fortsætte sin 
nuværende politikker eller opnå sine mål (Ibid.). Double-loop læring sker hvis den fejlrettelse 
sætter spørgsmålstegn ved de underliggende politikker og mål (Ibid.). Det handler altså at 
gentænke nogle af de mål og politikker man levede efter før hjemsendelsen. 

5.3.2.5.2. HRM i tid 
Et andet aspekt som HRM kan gøre brug af også som led i at HR skal både tænke på 

fortiden og fremtiden, er ved at indgå i exploitation vs exploration. Ifølge James G. March 
(1991) som har udarbejdet en teori kaldet Exploration and Exploitation in Organizational 
Learning. Den omhandler altså brugen af Exploration, som er en tilgang der bruges for at 
udforske nye muligheder, mens exploitation er udnyttelsen af allerede eksisterende 
muligheder (Ibid, 71). Disse to tilgang har forskellige måder hvorpå de bruges eller skabes. 
Exploitation sker gennem brugen af muligheder skabt gennem exploration, og primært 
beskæftiger sig med at finpudsning, implementering og eksekvering af tidligere udforsket 
muligheder (Ibid.). Exploration handler om at eksperimentere, lege, være risikovillig og at være 
fleksibel (Ibid.).  

Der findes to systemer jf. March. Det første system handler om at indgå i exploration og 
dermed ekskludere exploitation i processen (Ibid.). Dette skaber et system som bruger mange 
udgifter, uden at kunne høste nogle af fordelene, da det skaber mange nye underudviklede 
ideer, og dermed få nye kompetencer (Ibid.). Modsat findes der systemer som indgår i 
exploitation, og dermed ekskludere brugen af exploration, hvilket skaber suboptimale forhold 
(Ibid.). Det handler derfor om at finde en grænse mellem exploration og exploitation, for at 
kunne skabe fremtidig værdi samt sikre overlevelse (Ibid.).  

Da de to tilgange modarbejder hinanden, så kæmper de også for de samme knappe 
ressourcer i organisationen, hvortil at organisationen skal tage eksplicitte og implicitte valg 
mellem de to (Ibid.). Eksplicitte valg sker i form af kalkulerede beslutninger på baggrund af 
investeringer og strategier, mens implicitte sker på baggrund af interne procedurer, 
målsætninger og belønninger (Ibid.). 

Pointen er at organisationer skal være mere interesseret i at teste nye ting for derved at 
opdage ting såsom fordelene ved at arbejde hjemme, samtidig med at de kan forbedre 
oplevelsen ved at komme på kontoret.  

5.3.2.5.3. Arbejdsmiljølovgivning 
Det er også vigtigt at ved indførsel af hybrid arbejdsplads, at organisationerne gør sig 

tanker omkring arbejdsmiljøloven som kan betyde at der kan være en større investering i at 
have folk hjemme på deltid, eller at nogle medarbejdere ikke kan arbejde hjemmefra, grundet 
strid med arbejdsmiljøreglerne. Med sådanne aspekter, er op til organisationerne og 
medarbejderne selv at finde om det kan lade sig gøre, rent økonomisk og praktisk. Det er dog 
vigtigt at arbejdsmiljøloven følges, for at medarbejder ve og vel sikres ved hjemmearbejde.  
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5.3.2.5.4. Ny virtuel ledelse 
En af de områder som kræver en nytænkning, er den måde som lederne er- og tænker 

ledelse på. Hvis organisationer begynder, at overgå til en helt eller delvis mere virtuel 
arbejdsform, grundet den hybride arbejdsmulighed, er det vigtigt at lederne får værktøjer til, at 
kunne lede dem de skal lede, som nu er på distance, og er selvledende medarbejdere.  

Det betyder at lederne ikke nødvendigvis ser deres medarbejdere fysisk i hverdagen, men 
er henlagt til at se dem på en skærm, tale med dem i telefonen, eller blot skrive sammen med 
dem via mail eller andre digitale medier. Virtuel ledelse handler om, at lede mennesker der er 
på fysisk afstand, arbejde på andre tidspunkter end lederen selv, eller blot har en anden kultur 
arbejdsmæssigt (Fisher & Fisher, 2011, 9-11).  

Ifølge Fisher & Fisher (2011), så skal lederne gøre følgende 10 ting, hvis det står deres 
medarbejdere;  

1. Koordination fremfor kontrol 
2. Tilgængelig, snarer end utilgængelig eller allestedsnærværende 
3. Information uden at bliver overbelastet med ubrugelig viden 
4. Feedback fremfor rådgivning 
5. Fairness over favoritisme 
6. Beslutsomhed, men ikke påtrængende tilsyn 
7. Ærlighed snarer manipulation 
8. Bekymring over deres udvikling fremfor apati  
9. Netværksskabende fremfor koordineret isolation 
10. Respekt snarere end paternalisme eller nedladenhed (Ibid, 37) 

Som det fremgår af listen, så er det tydeligt at der ønskes tillid, støtte og koordinering. 
Hvilket betyder, at den klassiske Taylorist skal begraves, hvis der stadig er flere af dem tilbage. 
Dertil handler det om, at yde support og tro på at de medarbejdere, der nu igennem mere end 
14 måneder godt kan selv. Dem som ikke kan, skal have en passende ledelse baseret på 
f.eks. Situationsbestemt ledelse eller lign. Nu handler det om at lede mennesker der leder sig 
selv. Det er reelt set det topledere gør. De ledere andre ledere, der ledere andre osv. Så det 
er jo ikke noget nyt.  

Det handler også om at skabe en teamkultur. Vi har tidligere set på forholdet for SDT og 
de tre elementer den er bygget på via Autonomi, Kompetencer og Tilhørsforhold (Ryan & Deci, 
2000, 76). I dannelsen af en teamkultur, kan vi også trække på Purpose eller Formål, som er 
hentet fra Pink (Pink, 2011, 131), og Sinek, der begge er fortaler for det, at forholde sig til 
formålet og hvorfor, vi gør som vi gør – hvilket Microsoft, Bill Gates og Steve Ballmer 
benyttede, da de på et tidspunkt skulle samle 80.000 ansatte om, et samlet formål (Sinek, 
2013, 145-147). Gør vi det samme, med samme formål, så skabes et Tilhørsforhold, der giver 
det vi muligvis mangler, når den fysiske eller virtuelle afstand er tilstede, og muligvis er stor.      

Den nye ledelse handler også om kommunikation – en kommunikation, der ikke handler 
om at tale, men om at lytte – lytte til sine medarbejdere (Ibid, 173-178). Det er ikke 
nødvendigvis lederen der ved det hele. I dag er en stor del af de eksisterende videnarbejdere 
specialister på hver deres område.  

Det er langt fra alle ledere, kan i dag kan være instruerende overfor deres medarbejdere. 
Ofte er det medarbejderen der ved mest. Derfor er det også lederen der også skal være bedre 
til at lytte, fremfor at tale.  
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Fremover bør lederen være facilitator, koordinator og den der lytter til, hvad der fremover 
kan kræve en indsats, og planlægge således, at de medarbejdere der skal informeres, 
koordineres og støttes en indsats, har den fornødne eller nødvendige informationer til at løse 
opgaven.  

På samme måde handler forandringsledelsen i Best Practise modellen ADKAR ligeledes 
om kommunikation, hvilket vi ser på i næste afsnit.  

5.3.2.5.5. Forandringsledelse 
Erfaringerne fra marts 2020, og frem til nu, har vist sig, at være mangelfuld på forandrings-

ledelse, når man ser på de store forandringer der tvunget igennem ved lovgivning fra den 
siddende regering, og ved overholdelse af loven i de mange organisationer. Fælles for den 
valgte ledelsesform, er styret af smittetallene og dens udvikling (statsministeriet, 2021). 

Samtlige organisationer i Danmark har været underlagt en ledelse baseret på, hvad 
sundhedsfaglige eksperter har udtalt. Det skal ikke være en kritik af, at man har forsøgt at 
passe på borgerne i landet, men alligevel har ledelsen været uden nuancer i et meget stort 
omfang. I andre eksperters øjne, et for stort omfang.  

I forbindelse med forandringsledelse er der flere elementer vi kan arbejde med. Der er 
forskellige grene og der er forskellige niveauer og forhold til tid, samt typen af ledelse der 
ønskes benyttet. For at gå direkte til noget, der er brugbart, forholdsvis enkel og moderne i 
disse år, henleder vi opmærksomheden på dels ADKAR som model (Hiatt, 2006, 2-4). Men 
også forholdet til de forskellige ledelsesmodeller, der er opstillet i Palmer et al (2009). Palmer 
og Dunford (2002) arbejder med en inddeling i seks forskellige typer af ledelse, fordelt på to 
akser; 1) Outcome, og 2) Ledelse (Palmer et al, 34-35). Den er illustreret nedenfor i figur 60: 

 
Figur 60 viser de seks forskellige Images som man kan gøre brug af under 

forandringsledelse. Vi vælger at fokusere på director og coach, da vi mener at denne 
forandring har et bestemt outcome, dog er det op til den individuelle organisation, leder og 
team at finde den ledelsesform og proces, som fungerer bedst. Man kan gennem director-
tilgangen være ret kontrollerende for at sikre at det ønskede mål opnås (Palmer et al, 37-38). 
Dog kan man gennem coach-tilgangen, hvor man bevidst forsøger at påvirke de værdier og 
evner som der ønskes for at nå det forventede outcome (Ibid, 41-42). De to tilgange er derfor 
væsentlig anderledes i der fremgangsmåde, men målet for begge er klart og ønskes opnået. 
Dog er det muligt, at nogen virksomheder og ledere ikke nødvendigvis har klart defineret mål, 
men at det i stedet er en dialog mellem organisation, leder og team at finde den rette 
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sammensætning for dem. Derfor kan det være at navigator og interpreter kan være bedre som 
valgmulighed, grundet den større fleksibilitet i slutmål og ledelsesform.  

 

 
ADKAR kan hjælpe organisationen og lederen med at forstå, hvad medarbejderen har brug 

for at vide for at kunne gå igennem med forandringen. De skal retfærdiggøre grunden til 
hvorfor ændringen sker; sikre at der er opbakning; at den viden, træning og uddannelse er 
tilstede for at lære hvordan man skal ændre sig; have evnerne til at forvandle viden til action; 
og slutteligt, forankre de interne og eksterne faktorer som forandringen påvirkes af (Hiatt, 
2006, 2-3). ADKAR har fokus på kommunikation og inklusion, hvilket betyder, at ledelsen 
spørger ud i organisationen, og besvarer alle spørgsmål de måtte modtage retur.  

5.3.3. Delkonklusion analyse del 3 
Vi kan konkludere gennem vores undersøgelser, at respondenterne gerne ser at den 

‘hybride arbejdsform’ bliver et muligt valg i fremtiden. Det har også været vigtigt, at se hvad 
de har rangeret. Baseret på de indsamlede data fra Survey 3, sammenholdt med SDT, ser vi 
at Autonomien og Kompetencer vejer højt, uagtet af hvor du arbejder. En del af det på 
kontoret, handler om Tilhørsforholdet til kolleger og leder, men også følelse af at ’rigtigt’ være 
på arbejde, turen frem og tilbage, samt den adskillelse det giver i work-life balancen. Valget 
af hjemmekontoret sætter fokus på faglige udvikling, selvbestemmelse og fleksibilitet. Valget 
af enten den ene eller anden er lav, derfor er der ikke et klart valg at foretrække, hvorfor den 
hybride arbejdsform er mere optimal, da det ikke giver fravalg.  

Derudover, er det vigtigt at forstå hvad det kræver at indføre ny arbejdsform, herunder en 
opdatering af ledelses egenskaber, kultur, og kommunikation blandt kolleger og ledere. Dertil, 
handler det også om at HR skal komme tættere på forretningen for, at kunne forstå dens behov 
bedre, for derved at sikre at en organisations menneskelige ressourcer følger med behovene 
og strategien. Det er op til den individuelle organisation og leder, selv at finde balancen, 
formen og processen, trods vores anbefalinger. 
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6. DISKUSSION 
Det er vigtigt, at resultaterne af denne afhandling forstås i den kontekst, data og selve 

afhandlingen er skrevet i. Da COVID-19 udløste hjemsendelsen den 11. marts 2020, medførte 
det konsekvenser for mere end bare det, at videnarbejderen blev bedt om at arbejde 
hjemmefra. Det betød starten på slutningen, af hvordan man opførte sig, og levede. Ens 
dagligdag blev vendt på hovedet. Kontoret blev udskiftet med soveværelset, stuen eller hvis 
man var heldig, et ekstra værelse i sit hus eller lejlighed. Studiet blev overført til primært 
selvstudie, aflyste timer eller Zoom/Teams undervisning. Restauratører, pædagoger, frisører, 
medarbejdere i luftfartsindustrien, fabriksmedarbejdere og mange flere så, at det blev umuligt 
at fortsætte deres erhverv, grundet restriktionerne som blev sat i spil for at mindske 
spredningen af COVID-19. Det har altså betydet, at hvor man før kunne se venner og kollegaer 
hvornår man end ville, om det så var kontoret, restauranten, fitnesscenteret eller bare den 
lokale cafe eller bar, så blev det først drastisk indskrænket og til sidst umuligt at gøre. 
Medarbejdere har derfor set deres liv gå fra socialt samvær med alle hvor som helst, til nu 
samvær indenfor hjemmets 4 vægge. Det betyder altså, at de input vi har fået fra respondenter 
fra Interviews og spørgeskemaundersøgelser, har fået påvirket deres liv mere end bare ikke 
at komme på kontoret. Det er derfor muligt, at nogle af de negative konsekvenser som har 
været ved denne hjemsendelse, ikke havde været negative eller ikke nær så negative, hvis 
det havde været muligt for medarbejdere stadig, at opretholde noget normalt i deres liv, f.eks. 
restaurant- og cafe besøg, fitness eller at kunne rejse. Selvfølgelig var alle disse ting ikke 
mulige grundet COVID-19, hvilket også skyldes hjemsendelsen af medarbejdere. Dog skal det 
forstås, at undersøgelsen er direkte påvirket af de andre forhold omkring medarbejderen, som 
også er påvirket udover bare deres arbejdsforhold.  

Det kan dog til en vis grad diskuteres, at det har været sundt for organisationer og 
medarbejdere, at blive tvunget til at afprøve nye arbejdsformer. Hjemsendelsen har nemlig 
betydet, at den måde som man tænkte arbejde og arbejdsformer før COVID-19, var den 
‘eneste’ løsning. Mange medarbejdere og ledere er nok blevet overrasket over, fordelene som 
de har fundet under hjemsendelsen. Både ift. hvad hjemmearbejde kan tilbyde, men også at 
mange ‘gamle’ processer og procedurer er blevet opdateret, grundet teknologi og anderledes 
arbejdsmetoder.  

Det kan yderligere diskuteres, at arbejde som vi kender det, har taget et kvantespring, og 
at organisationer og medarbejdere i fremtiden, er mere åbne for ændringer, da de nu har 
‘overlevet’ hjemsendelsen. Trods den kaotiske start, og usikre længde af hjemsendelse.  

Derudover kan det også diskuteres, om afhandlingen kunne have belyst flere aspekter af 
hjemmearbejde, hvis man havde medbragt andre metoder til at undersøge området, dog 
stadig gennem de samme teorier. Det kunne tænkes, at der kunne være foretaget ‘field 
research’ forstået på den måde, at man undersøgte medarbejdernes arbejdsvilkår hjemme for 
bedre, at forstå deres situationer, men dertil også undersøge hvordan organisationer har gjort 
brug af deres kontorer. Dertil have undersøgt medarbejdere, og deres arbejde set i lyset af, at 
være hjemme versus på kontoret, og forstå den dynamik som er anderledes, afhængig af ens 
vilkår. Dette kunne have foregået ved, at dykke ned i et eller flere teams i en eller flere 
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organisationer og analysere arbejdsgangene virtuelt versus fysisk. Dette ville være for, at 
forstå den konsekvens og ændring i dynamik, overblik og interaktion der ville finde sted mellem 
de forskellige aktører.  

Dertil kan man også diskutere, hvorledes særlige personprofiler kan have særlige 
reaktioner eller ønsker til fremtiden. De data der til afhandlingen er indsamlet, har ikke kunne 
give et konkluderende svar, hvorfor dette er udeladt. Men det betyder ikke, at der ikke findes 
konkluderende svar, såfremt fokus havde været der. 

Udover at organisationer skal tage stilling til hvordan og hvorledes, de vil gøre brug af 
hybridt arbejde i fremtiden, så skal der også ændres andre ting. Hvis arbejdsformen som 
medarbejderne gør brug af ændres, så betyder det også, at andre underliggende systemer og 
processer skal ændres. Med det menes der, at f.eks. Performance Management systemer 
skal gentænkes, for slet ikke at nævne kravene til hvordan der udføres samtaler med 
medarbejdere, og hvordan medarbejdere forfremmes. Dette skyldes at det kan være sværere 
nu for lederne, at fysisk følge med i medarbejdernes arbejdsopgaver, hvortil det også er svært,  
at vurdere om medarbejderne er klar til at blive forfremmet. Forfremmelserne kan være lidt 
tricky, da man nu ikke længere fysisk ser folk hver gang, så man skal ændre kravene lidt til 
hvordan, hvornår og hvorfor medarbejdere forfremmes. Dertil er det også afhængig af 
organisationens nye form og organisering. 

Det kan yderligere diskuteres at medarbejdernes potentielle utilfredshed med situationen 
bunder ud i den afhængig der eksistere mellem leder og medarbejder. Særligt i en kaotisk tid, 
hvorved erfaringerne er begrænset for nogen, modsat andre. Samtidig har tiden også 
udfordret lederne til at se hvordan arbejdet kan fortsætte, trods udfordringer. Det skal også 
diskuteres, at den effektivitet der gives udtryk for, faktisk er reel eller om det skyldes pseudo-
arbejde og den tro medarbejderne selv har. 

Det kan også pointeres, at ikke alle organisationer har lige vilkår set i lyset af leder 
potentiale, allerede eksisterende indbygget fleksibilitet i organisering og teknologi, samt den 
kultur, værdier og tilgang man havde ved hjemsendelsen. 

7. KONKLUSION 
Konklusionen vil finde sted på baggrund af undersøgelsen af problemformuleringen som 

lyder: 
På baggrund af oplevelsen under COVID-19 hjemsendelsen, hvad har påvirket 
videnarbejderens motivation, ved at arbejde virtuelt, og hvad er vigtigt for den 

fremtidige arbejdsform?” 
 
Det kan konkluderes, at der i Danmark før COVID-19 hjemsendelsen har været ret gode 

forhold for interaktion mellem kolleger og ledere, en god IT-forståelse og brug som var 
dagligdag for mange organisationer, samt en kultur som understøttede en høj grad af 
selvledelse og autonomi ift. at præge sit arbejde. Der var en overraskende stor erfaring med 
struktureret hjemmearbejde før hjemsendelsen, hvilket har bidraget til en nemmere overgang. 
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Ved starten af hjemsendelsen var medarbejderne optimistiske, og der var en udpræget 
motivation til at bidrage og sikre opretholdelse af drift og finde løsninger, hvor det kræves. 
Ligeledes kunne det ses, at IT virkelig fandt løsninger og reagerede hurtigt. Det har medvirket 
til en opretholdelse af den stærke motivation. Dog må vi også konkludere, at der har været et 
drastisk fald i motivationen, jo længere hjemsendelsen varede, samt den iboende usikkerhed 
ved situationen.   

Videnarbejdernes basale behov har undervejs været sikret, og det ses også i den sikkerhed 
de har følt for deres job, qua deres psychological safety og psykologiske kontrakt med 
organisationen. Yderligere, oplevede man, at engagementet til arbejdet, herunder nysgerrig 
adfærd og skabelsen af nye perspektiver blev mindsket over tid. Det skyldes, at man havde 
gjort situationen så god som den kunne blive, under forholdende i starten.  

Grundet den manglende aktivitet udenfor arbejdet, påvirkes den psychological detachment, 
og work-life balancen, samt den voksende utilfredshed med arbejde, medførte at formålet med 
arbejde, og hertil motivationen, langsomt forsvandt.  

Motivationen før hjemsendelsen har været forankret i en intern motivation, men er langsomt 
overgået til en mere ekstern motivation. Dertil er der stadig forskel på den opgave relateret 
motivation, og hertil den kreativitet der skabes på arbejdet. Dette ses f.eks. i hvor 
respondenterne ligger jf. Flow-teorien. Her har medarbejderne oplevet en voksende udfordring 
hen imod selvledelse, der har krævet nye kompetencer, som kunne have været afhjulpet via 
en indledende onboarding. Det er derfor en tvivlsom beslutning af lederne at hjemsende 
medarbejdere, men at de aldrig sikrede en tilstrækkelig onboarding til den nye situation. 

Omvendt har lederne mistet deres ledelses element ved overgang til selvledelse. Det 
betyder en gentænkning af lederens rolle og nye udfordringer.  

Hos dele af respondenterne har der været en følelse af merarbejde. Dette kan skyldes, at 
opgaverne for medarbejderne er vokset, grundet overgangen til selvledelse. Omvendt kan det 
ligeledes skyldes, manglende erfaring med de nye opgaver, eller samme opgaver i en ny 
kontekst. Dog kan ej heller afvises, at følelsen af at arbejde mere, ikke nødvendigvis betyder 
en reel forøgelse i output. 

Det ses at medarbejderne havde en voksende følelse af isolation under hjemsendelsen, 
modsat lederne der fandt løsninger, potentielt grundet manglende udfordringer og opgaver de 
havde før. 

Det kan yderligere konkluderes, at organisationer reagerede anderledes til hjemsendelsen, 
da nogen havde større fleksibilitet i deres arbejde, til at arbejde hjemmefra, mens andre havde 
IT systemer og andet, der ikke kunne facilitere arbejdet udenfor kontoret.  

Der er hos meget få respondenter angivet, at der fra ledelsen, er fremlagt ny kultur til 
understøttelse af det virtuelle. Der er også angående kultur svaret, at det føles svært, at 
efterleve kulturen i organisationen, når der arbejdes hjemme, særligt over tid. Det kan handle 
om, den manglende relation der er medvirkende til fastholdelse af kultur, trods kulturen i sig 
selv, udvikler sig over tid. Når der ikke er en påvirkning af kolleger i hverdagen, mistes 
relationen til organisationens kultur. Spørgsmålet er blot om tabet er stort, når der ikke er 
præsenteret en ny kultur til det virtuelle arbejde. 
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Det kan også konkluderes, at der skal en række ændringer i organisationerne til før at 
hybridt arbejde kan bruges. Baseret på data, mener medarbejdere at ledere skal agere 
anderledes i fremtiden, kommunikationslinjer skal forbedres og ledelsen skal koordinere mere 
end de kontrollere. Det er nemlig vigtigt, at organisationen lærer af denne periode, for at undgå 
gentagelser, og derved spilde en masse organisatorisk læring, der kan bidrage til mere 
effektivitet, fleksibilitet og motivation i fremtiden. 

Selve processen ved at forandre organisation er påbegyndt, hvorved en traditionel 
forandringsledelse ikke kan finde sted. Omvendt, må vi ud fra erfaringen ved hjemsendelsen 
konkludere, at medarbejdere er opmærksomme på forbedringer. De har lysten til at skabe 
ændringer, der giver mening. De er bevidste om hvad der er behov for. Nu mangler de blot 
mulighederne for at implementere ny adfærd og evner baseret på deres erfaringer, hvortil at 
organisationen skal forankre ændringerne i kulturen. Arbejdsgiverne og fagforeningerne er 
bevidste om udfordringerne under hjemsendelsen hvor arbejdsmiljøloven blev tilsidesat, men 
forventes at blive opdateret. 

Opgaven lander formentligt på HRs bord, da de traditionelt har fået bestillingsopgaver på 
organisatoriske ændringer. Dog er det vores opfattelse, at HR skal gøres til en mere strategisk 
sparringspartner for, at sikre en kontinuerlig fremgang og understøttelse af organisationens 
behov for menneskelige ressourcer og optimale arbejdsforhold. 

8. PERSPEKTIVERING 
Denne afhandling er ikke udtømmende for fænomenet som er undersøgt. Det betyder at 

der er flere aspekter som kan undersøges for at få et bredere og dybere overblik over 
fænomenet som er hjemmearbejde, samt hvordan det kan inkorporeres i tiden efter COVID-
19 hjemsendelsen. 

En af de ting som forskerne fandt besværligt var, at det ikke var muligt at få en god baseline 
for tiden før COVID-19 hjemsendelsen. Forskerne fik dog inkorporeret datapunkter i deres 
undersøgelse for at skaffe relevante baselines for tiden før og under hjemsendelsen, samt 
deres forventninger til fremtiden.  

Vi som forskere ser dog at der kunne have været en fordel i at undersøge organisationer 
eller industrier tættere for at forstå hvordan tiden før havde påvirket organisationen til den 
måde den arbejdede på. Dette skulle sættes op imod den reaktion som organisationen 
besvarede hjemsendelsen med, herigennem kommunikation, uddannelse, best practice og 
andre aktiviteter foretaget under hjemsendelsen. Dette skulle bruges til at sammenligne 
hvordan organisationen opførte sig før og under, for derved bedre at kunne forstå hvorfor 
organisationen vælger at reagere som de gør ift. at finde en ny fremtidig arbejdsmetode. Her 
er det vigtigt at pointere at organisationer i samme industri ikke nødvendigvis reagere ens eller 
ønsker samme løsning. 

Derudover, kunne det være spændende at kigge nærmere på team dynamikker før og 
under, for derved bedre at kunne tilpasse en fremtidig løsning. Team dynamikkerne tror vi er 
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vigtige at forstå fordi det giver både teamet og forskerne et indblik i hvordan et team interagere, 
og derved kan man opnå bedre løsninger til en evt. fremtidig arbejdsmetode.  

Udover at forstå teamets interne dynamikker, så er det også vigtigt at forstå hvordan hele 
organisationen interagere på kryds og tværs af afdelinger og teams, og muligvis også med 
kunder eller partnere uden for organisationen. 

Dette er for bedre at forstå hvor medarbejdere bruger deres tid, og for at kunne optimere 
måden hvorpå teams, afdelinger og kunder skal have mulighed for at interagere for at sikre 
optimale forhold for en evt. hybrid arbejdsmetode og reorganisation af organisationens fysiske 
layout. 

Det vil også være vigtigt for at forstå den samlede betydning ved at skifte til en hybrid 
arbejdsform ved at undersøge hvordan ens Employer Branding, forfremmelsesstrategi og en 
udvikling i stressniveau er blevet påvirket. Dette kunne selvfølgelig betyde at man har haft en 
baseline fra før og under COVID-19, for dermed at se hvordan stressniveauet udvikler sig når 
en evt. hybrid arbejdsform udrulles i en organisation.  

Alternativt, kunne man have gjort brug af en case i en virksomhed, hvor man fik lov til at 
teste forskellige scenarier i et kontrolleret miljø for derved at mindske de potentielle negative 
aspekter som der findes i respondenternes hjem, eller andre udefrakommende forstyrrende 
impulser såsom børn, dyr, naboer, isolation, og indskrænket anden aktivitet. Dette ville betyde 
at de resultater man fik ville være mere ”rene”, men ville dog stadigvæk kun være isoleret til 
den målgruppe som der blev testet på, jf. Interaktionen, team dynamik og kultur. 

Ydermere, kunne afhandlingen have taget udgangspunkt i lederen og organisationens 
perspektiv på situationen, da denne afhandling primært fokuser på medarbejderne og deres 
situation. Afhandlingen taler ud fra et medarbejder-perspektiv, hvortil løsninger stammer. Det 
er dog også vigtigt at undersøge hvad ledernes rolle var før, under og efter baseret på den 
erfaring de har gjort sig, for at kunne skabe en mere holistisk løsning. 

Det er også vigtigt at forstå de løsninger og perspektiver der gives i afhandling er baseret 
på hjemsendte kontor/videnarbejdere, og at fænomenet virtuelt arbejde derfor ikke udforskes 
i sit fulde. Dog kunne det være værdiskabende at undersøge hvordan virtuelt arbejde i øvrigt 
er til stede i andre organisationer og brancher, samt udbredelsen af dette, hvor andre 
løsninger til at sikre motivation, inklusion, effektivitet og kultur.  
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