
14 måneder på hjemmekontoret: 
Arbejdsro, frihed og 8 kilo ekstra 
Aarhus er tæt på at lancere
en af de første kommunale
hjemmearbejdsordninger,
der er vokset ud af 
coronapandemiens gode
og dårlige erfaringer. 

B
ortset fra enkelte fysiske møder
har jeg arbejdet hjemmefra siden
marts 2020. Vi taler altså om 14
måneders hjemmearbejde med
hjemmearbejde på«.

52-årige Søren Kronborg Pedersen har
næsten glemt, hvad det vil sige at gå på
arbejde i traditionel forstand.

Det er blevet så normalt for ham at ar-
bejde hjemme, at tanken om at tage ind
på kontoret hver dag kan virke både
skræmmende og besværlig.

Også selv om det tager mindre end en
halv time at cykle fra bopælen i Højbjerg
til den nærmeste afdeling af kommune-
kontoret – eller helt ind til rådhuset i
hjertet af Aarhus.

Det er her, medarbejdere og ledelse er
tæt på at lande en aftale, der forvandler
hjemmearbejdet fra at være en altomfat-
tende nødløsning i en sundhedskrise til
at være en brugbar og fremadrettet del
af arbejdslivet for en stor del af kommu-
nens omkring 24.000 ansatte.

En enkel arbejd hjemme-model
For selv om både Søren Kronborg Peder-
sen og hans kolleger er glade for igen se
kollegerne på kontoret, er alle enige om,
at hjemmearbejdet er kommet for at bli-
ve, om end i mere afmålte doser.

Målet er at få skabt en permanent let
håndterlig arbejd hjemme-model, der
kan være klar til brug, så snart kommu-
nens medarbejdere og chefer kommer
tilbage fra sommerferie. 

Modellen skal positionere Aarhus
Kommune som en attraktiv arbejds-
plads, der kan fastholde og tiltrække
medarbejdere. For den øvelse kræver en
erkendelse af, at hjemmearbejde og vir-
tuelle møder har revolutioneret arbejds-
livet så eftertrykkeligt, at det er umuligt
at vende tilbage til det gamle.

»Vi skal trække de bedste erfaringer
ud af det, vi har været igennem, og give
medarbejdere og chefer stor frihed til at
fi�nde den løsning, de mener fungerer«,
siger Søren Kronborg Pedersen.

»Selvfølgelig har man savnet kolleger-
ne, men på plussiden har hjemmearbej-
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Søren Kronborg Pedersens kolleger har lært hans katte at kende under de seneste 14 måneders 
Teams-møder, hvor de jævnligt er spankuleret ind i billedet. Foto: Jens Hartmann Schmidt 

Selv om akademikere er en
af de grupper, der har været
hjemsendt længst under
corona, vil de fleste beholde
dage på hjemmekontoret.
Det har arbejdsgiverne 
opfanget og bruger derfor
’hjemmearbejde’ aktivt i
jobopslag, viser analyse. 

D
er er ikke længere tvivl om, at pan-
demien har kastet danskerne ud i
et stort samfundseksperiment,
hvor alt, hvad man har taget for gi-
vet ved arbejdslivet, har været ka-

stet op i luften. Det har i lange perioder
fået danskerne til at sukke efter at vende
tilbage til det vante arbejdsliv med hæ-
ve-sænke-bord, storrumskontor eller løs
snak med kollegaerne over kaffen. Men
erfaringer fra nedlukningen har allige-
vel efterladt fl�ere med mod på at indret-
te arbejdslivet anderledes. 

En ny undersøgelse fra fagforeningen
Dansk Magisterforening, DM, hvor mere
end 6.400 medlemmer deltog, viser
nemlig, at 58 procent ønsker sig to til tre
hjemmearbejdsdage ugentligt efter co-
ronakrisen. Kun 3 procent ønsker at ar-
bejde hjemme hele ugen, mens 10 pro-
cent slet ikke ønsker sig hjemmear-
bejdsdage. 

Hos DM mener formand Camilla Gre-
gersen, at momentum efter nedluknin-

gen bør udnyttes, og at »alt andet vil væ-
re decideret ærgerligt«. Hun påpeger, at
medarbejdere og deres ledere skal fi�nde
ud af at tage de bedste erfaringer med
fra hjemmearbejdspladsen og skrotte
dem, der ikke duede.

»Undersøgelsen viser, at majoriteten
af vores medlemmer ønsker sig fl�eksibi-
litet i deres arbejdsliv. Mange steder har
arbejdslivet jo gennemgået en revolu-
tion under pandemien, og derfor vil det
for fl�ertallet ikke give mening bare at
vende tilbage til normalen. Jeg håber
derfor, at arbejdsgiverne tør kigge på ar-
bejdsgange og åbne for at eksperimen-
tere med hjemmearbejde og fl�eksibili-
tet«.

Flest unge vil på kontoret 
Undersøgelsen viser også, at de, der har
oplevet, at balancen mellem arbejdsliv
og privatliv er blevet bedre end normalt
under corona, er mest interesserede i da-
ge på hjemmekontoret. Desuden ønsker

personer over 30 år fl�ere dage derhjem-
me end unge mellem 24 og 30 år, mens
kvinder er mere interesserede end
mænd. 

»Der har tidligere hersket fordomme
om, at hjemmearbejdsdage var uofficiel-
le fridage. Og den slags myter er blevet
afl�ivet. For mange administrative med-
arbejdere har der ligefrem været forbud
mod at arbejde hjemme, men nu er der
sat to streger under, at produktiviteten
sagtens kan være i top hjemmefra«, siger
Camilla Gregersen og tilføjer:

»Hjemmearbejdet har potentiale til at
udvikle sig i en endnu mere positiv ret-
ning for alle parter. Hjemmearbejdsda-
ge bliver der, hvor medarbejderen kan
tage nogle researchdage eller fordybel-
sesdage, hvor man kan få ro til at kon-
centrere sig. Fleksibilitet vil gavne pro-
duktiviteten, arbejdsglæden og forbed-
re arbejdslivet«, siger hun. 

Det bakkes op af Bent Greve, som er ar-
bejdsmarkedsforsker og professor på

Både lønmodtagere og arbejdsgivere 
ønsker mere hjemmearbejde

METTE GRUBE CONDRUP
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arbejdsliv nyhed

Der har 
tidligere 
hersket 
fordomme 
om, at hjemme-
arbejdsdage 
var uofficielle 
fridage. Og den
slags myter er
blevet afl�ivet
Camilla 
Gregersen, 
formand for DM



det givet mig, og mange andre, følelsen
af at have nået meget mere. Blandt andet
fordi man ikke skal bruge tid på trans-
port hver dag – og ikke har de her stresse-
de morgener med børn og afl�everinger
og ud ad døren«:

»Det giver en større fl�eksibilitet at ar-
bejde hjemme – og det giver også en an-
den koncentration og fordybelse om-
kring arbejdsopgaven, at man har fre-
den og roen til at kunne tænke opgaven
ordentligt igennem og få skrevet det,
der skal skrives, uden at blive forstyrret i
storrumskontorer«, siger han.

Som fællestillidsrepræsentant for ma-
gistrene i Aarhus Kommune har Søren
Kronborg Pedersen lagt øre til masser af
både gode og dårlige erfaringer. 

Begge dele har han tager med ind i for-
handlingerne med den kommunale le-
delse om fremtidens hjemmearbejdet.

»Der er mange, der ligesom jeg synes,
at hjemmearbejdet har givet frihed og
en mulighed for at tilrettelægge sin dag
på en mere fl�eksibel måde. Men der er
også mange, der har haft det rigtig hårdt
med at være tvunget til at arbejde hjem-
me – uden nogen form for faglig eller so-
cial kontakt«.

»Hjemme hos mig fl�yder arbejdstid og
fritid ud i hinanden, mit hjemmekontor
lukker stort set aldrig ned, og min com-
puter er næsten hele tiden tændt. Når
man ikke behøver forlade sit kontor, ja-
men så er det snublende let at komme til
at sidde og arbejde om aftenen, og så bli-
ver maden noget, man lidt for tit kom-
mer til at spise, mens man arbejder vide-
re«, fortæller Søren Kronborg Pedersen.

»Jeg har altid arbejdet meget – men jeg
har arbejdet mere hjemme, og jeg er
endda tillidsrepræsentant, men det
skyldes også de mange opgaver, der er

kommet til mig som tillidsrepræsen-
tant i forbindelse med nedlukningen«,
siger Søren Kronborg Pedersen.

Ordninger i alle størrelser
Erfaringerne er vidt forskellige fra med-
arbejder til medarbejder. Alligevel øn-
sker et stort fl�ertal at få hjemmearbejdet
integreret i det normale arbejdsliv.

Det er ikke mindst på den baggrund,
at ledelse og medarbejdere er nået til
enighed om, at det fremtidige hjemme-
arbejde skal baseres på et frivilligheds-
princip, så det hverken bliver en pligt el-
ler en ret at arbejde hjemmefra, men en
mulighed, lige der, hvor medarbejdere
og chefer kan se, at det giver mening.

Til gengæld kan ordningen »i princip-
pet gå fra 0 til 100«, lyder meldingen fra
den anden side af skrivebordet, hvor for-
handlingerne ledes af Christian Møl-
gaard, juridisk chef i borgmesterens se-
kretariat.

»Hvis det giver mening for kerneopga-
ven, og hvis den enkelte medarbejder og
chef er enige, jamen så kan hjemmear-
bejdet doseres efter behov fra lidt til rig-
tig meget, fra en enkelt dag til rigtig
mange«, siger han og tilføjer:

»Men igen, man får ikke en ret til at ar-
bejde hjemme, når man har brug for
det, det her skal give mening for arbejds-
opgaven og dermed for skatteborgerne –
og vi får selvfølgelig heller ikke som le-
dere en ret til at sende folk hjem, når det
passer os. Det skal give mening«.

Også Christian Mølgaard understre-
ger, at den endelige model ikke er på
plads, og at der i sagens natur er stor for-
skel på, hvor meget det giver menig at
arbejde hjemme, alt efter om man sid-
der på kontor eller arbejder i en børne-
have eller i skoletandplejen.

Men målet er stadig en aftale inden
sommerferien. Den skal også forholde
sig til arbejdsmiljøet:

»Det skal jo ikke være sådan, at når vi
arbejder mere hjemme, får vi fl�ere ar-
bejdsskader af det. Denne omstilling be-
tyder også, at vi er nødt til at tænke me-
get mere på arbejdsmiljø, end vi har
gjort før«, siger Christian Mølgaard.

»Vi vil gerne have en model, hvor vi
helt skematisk sikrer, at i det øjeblik le-
deren og medarbejderen aftaler en vis
portion hjemmearbejde, bliver arbejds-
miljøet automatisk tænkt ind i proces-
sen med stole, borde, computere, så
man ikke får skader af at sidde i sengen
eller ved køkkenbordet. Og så handler
det også helt lavpraktisk om at lære at
bevæge sig på sin arbejdsplads – også
når vi arbejder hjemmefra«.

I Christians Mølgaards egen afdeling
popper en video automatisk op på de an-
sattes computerskærme et par gange
om ugen og giver dem mulighed for be-
væge sig vejledt af en fysioterapeut.

»Jeg tror, rigtig mange har oplevet at
få smerter i ryggen og nakken af at arbej-
de hjemme, men der skal ikke så meget
til, før man kan undgå den slags skader.
Vi skal have styr på arbejdsmiljøet, også
selv om det koster penge«, siger han.

Ledelse og medarbejdere er også eni-
ge om at prioritere det, de kalder ar-
bejdspladsens sociale sammenhængs-
kraft. Det duer ikke, at alle arbejder
hjemme, hvis der kommer nye kolleger
eller elever på kontoret, eller hvis kom-
munen har påtaget sig at aktivere en
gruppe ledige eller udsatte borgere.

»Alt det skal vi have til at passe sam-
men med hjemmerarbejdet i en ny ba-
lance, for vi har faktisk rigtig mange op-
gaver som bliver løst af fællesskabet, og

som rækker langt ud over kerneopga-
ven«, siger Mølgaard.

Hvor er min chef?
Den aftale, der tegner sig, er ikke låst i fa-
ste rammer og støbt i beton; den kan
indrettes efter de enkelte afdelinger og
arbejdsområders ønsker og behov.

Til gengæld er der brug for at undervi-
se cheferne i, hvordan man leder og for-
deler arbejdet og motiverer medarbej-
dere, der arbejder hjemme, mener Sø-
ren Kronborg Pedersen.

»Hjemmearbejde bygger på tillid fra
ledelsen, tillid til, at medarbejderen kan
løse opgaverne hjemmefra. Men når
man har den tillid, risikerer man også, at
den nærmeste ledelse ikke altid ved,
hvad medarbejderen arbejder med lige
her og nu. Der er mange medarbejdere,
der som jeg har følt, at de har kørt lidt
deres eget løb, uden at der har været en
tilstrækkelig kontakt til de daglige che-
fer. Her er der plads til forbedring, men
cheferne skal jo også lige fi�nde ud af at
tackle den nye virkelighed«.

For Søren Kronborg Pedersen har 14
måneders hjemmearbejde været lære-
rigt, fl�eksibelt, underligt, fredeligt – og
alt mulig andet i en stor vild forvirring.

»Jeg har taget otte kilo på, men hjem-
mearbejdet har også givet mig ro og fri-
hed. Og så har min kolleger og chefer få-
et mulighed for at møde mine katte, når
de helt upåvirket af situationen vandrer
ind foran computerskærmen i forbin-
delse med vore Teams-møder«, griner
han og tilføjer: »Jeg vil gerne fortsætte
med at arbejde hjemme, men højst en til
to dage om ugen. Man bliver sgu lidt un-
derlig, når det er hver dag og hele tiden,
synes du ikke?«.
michael.olsen@pol.dk
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Offentlige og private jobopslag
med hjemmearbejde 

Antal jobopslag med hjemmearbejde per måned
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Roskilde Universitet. Han mener, at den
offentlige og private sektor er nødt til at
tage ønsket seriøst. Han mener, at med-
lemsundersøgelsen giver et godt billede
af, at det største ønske om hjemmearbej-
de ses hos den del af medarbejderne, der
kan have svært ved at få arbejdsliv og pri-
vatliv til at gå op i en højere enhed, mens
unge medarbejdere gerne gerne vil have
mest mulig tid på arbejdspladsen, fordi
de ofte bor alene eller er nye på arbejds-
markedet og derfor har brug for spar-
ring. 

Han peger dog også på, at den bedste
løsning er at tilpasse behovet efter ar-
bejdspladser, afdelinger og den enkelte,
da én løsning ikke passer alle. 

»Hvis medarbejdere bliver hørt og
inddraget i planlægningen af arbejds-
formen og det kollegiale fællesskab, om
man så ønsker mere fl�eksibilitet eller
fast fremmøde på arbejdspladsen, så vil
de fl�este være villige til at lægge ekstra
arbejdstimer, når der er brug for det. Så
det er bestemt noget, arbejdsgiveren vil
få gavn af«, siger han.

Populært i jobopslag
Og det tyder da også på, at arbejdsgiver-
ne og arbejdspladserne kan se fi�dusen i
at give mulighed for hjemmearbejde. 

Helt nye tal, som DM har adgang til
gennem gennem det såkaldte Damvads
Labor Intelligence Tool, der giver viden
om arbejdsmarkedsefterspørgslen, vi-
ser, at muligheden for hjemmearbejde
bruges aktivt i rekrutteringen af medar-
bejdere. 

I marts 2021 indeholdt 66 akademiske
stillingsopslag ordet hjemmearbejde.

Det er en markant udvikling sammen-
lignet med marts 2020, da under 10 job-
annoncer nævnte hjemmearbejde. 

Omkring 55 procent af jobopslagene
med hjemmearbejde er fra offentlige ar-
bejdspladser, mens private arbejdsplad-
ser står bag cirka 45 procent af opslage-
ne. 

EDC Erhverv, der er en stor mægler in-
den for vurdering, salg og udlejning af
erhvervsejendomme, mener, at det er
for tidligt at udtale sig om, hvor meget
hjemmearbejde vil kunne mindske ef-
terspørgslen på kontorpladser, men de
forventer, at efterspørgslen vil stige i den
kommende tid, da mange virksomhe-
der har udskudt beslutninger om mere
plads, fortæller Snorri Húsdal á Steig,
der erhvervsrådgiver for EDC Erhverv
Poul Erik Bech Aarhus.

»Der bliver nok lidt mindre behov for
de store domiciler, og samtidig vil efter-
spørgslen på fl�erbrugerhuse stige yder-
ligere. Når store virksomheder lader en
del ansatte arbejde hjemme, så får de
mindre brug for deres egne, store kon-
torer og har derfor større fordel af at væ-
re en del af et fl�erbrugerhus, hvor de
f.eks. kan trække på fælles faciliteter.
Men allervigtigst kan de udvide eller re-
ducere lejemålet, hvis behovene ændrer
sig«. 

Hos Lokalebasen.dk, der formidler er-
hvervslejemål, har brugerne været mere
eller mindre handlingslammede de før-
ste måneder efter nedlukningen. Men
de ser nu en voksende efterspørgsel på
mere fl�eksible løsninger, fortæller admi-
nistrerende direktør Jakob Dalhoff. 
mette.condrup@pol.dk

Det er bestemt
noget, 
arbejdsgiveren
vil få gavn af 
Bent Greve,
professor 

...

Lørdag 26. juni 2021 LØRDAGSLIV POLITIKEN 23

Selvfølgelig har
man savnet 
kollegerne,
men på 
plussiden 
har hjemme-
arbejdet givet
mig, og mange
andre, følelsen
af at have nået
meget mere
Søren Kronborg
Pedersen, 
fælles-
tillidsmand,
Aarhus 
Kommune


