
Fremtidens arbejdsplads er hybrid
Måden vi arbejder på, har forandret sig, og vi arbejder mere digitalt og hybridt end nogen-
sinde. I takt med at teknologien udvikler sig og flere og flere processer digitaliseres, op-
står der nye muligheder for at give medarbejderne mere fleksibilitet og større frihed til selv 
at tilrettelægge, hvor og hvornår de arbejder. Flere medarbejdere bruger mindre af deres ar- 
bejdstid på kontoret, i stedet arbejder de mere hjemme; men for at man kan arbejde effek-
tivt remote, kræver det bl.a., at virksomhedens digitale infrastruktur - og de netværks- og 
it-sikkerhedsløsninger, som understøtter de forskellige kommunikations- og samarbejds- 
platforme - er up to date. Det er vigtigt, at de forskellige digitale løsninger passer til virk-
somhedens og medarbejdernes behov - og f.eks. kan skaleres op og ned. Det kan nemlig 
have store konsekvenser for forretningen, hvis man arbejder med mangelfulde, forældede 
it-systemer eller utidssvarende kommunikationsløsninger og samarbejdsplatforme.

I fremtiden vil op mod 98% af alle møder 
inkludere personer, som deltager online 
via video. 

Kilde: Cisco 2021
98%

Den hybride arbejdsplads er digital
Under COVID-19 blev mange virksomheder og of-
fentlige organisationer, i løbet af ganske kort tid, nødt 
til at investere i løsninger og teknologier, som gjorde 
det muligt for alle medarbejdere at arbejde remote. 

Nødvendige beslutninger blev truffet meget hurtigt 
og it-afdelingerne kom på overarbejde, for at sikre at 
alle medarbejdere havde adgang til virksomhedens 
systemer, så de kunne arbejde effektivt hjemmefra. 

Det var vigtigt at sikre, at det interne samarbejde 
blandt medarbejdere fungerede, så virksomheden 
fortsat kunne levere god kundeservice, selvom all
arbejdede hjemme. Det, der stod højest på agenda-
en, var forretningens overlevelse her og nu. Der var 
ikke tid til at bekymre sig ret meget om langsigtede 
digitale strategier.

”Da virksomhederne, nærmest ”over night”, blev nødt 
til at sende alle medarbejdere hjem, fik it-afdelingerne 
travlt med at tilpasse alle it-systemer, netværksfor-
bindelser og kommunikations- og samarbejdsløs-
ninger til den nye virkelighed hurtigst muligt. Det 
handlede bl.a. om at etablere eller udvide virksom-
hedens cloud- og licensbaserede kommunikations- 
og samarbejdsløsninger og VPN-forbindelser, så 
alle medarbejdere havde mulighed for at arbejde 
hjemme. Alle skulle kunne deltage i onlinemøder og 
have mulighed for at tilgå virksomhedens systemer 
og platforme sikkert fra deres pc. De digitale løs-
ninger og værktøjer skulle bare fungere her og nu, 
og der var ikke tid til at tænke så meget over, om de 
beslutninger, man traf, var fremtidssikrede eller 100 
procent i sync med virksomhedens overordnede 
digitale strategier”, fortæller Rikke Knudsen, Head of 
Business Consulting, i NetDesign.



  
Den digitale strategi skal understøtte forretningen
Mange virksomheder står nu pludselig i den situa-
tion, at deres digitale strategier er blevet forældet 
langt hurtigere end forventet, fordi digitaliseringen, 
i løbet af kort tid, er accelereret med flere år. Det 
betyder, at de har brug for at sætte gang i initiativer, 
som, relativt hurtigt, kan sikre, at f.eks. virksomhedens 
digitale kommunikations- og samarbejdsløsningr 
understøtter forskellige scenarier og behov.
”Har man ikke en god fremtidssikret digital strategi 

og en solid plan for, hvordan man eksekverer den, så 
alle ved, hvad man sigter efter, bliver det, som verden 
ser ud i dag, rigtigt svært at udvikle forretningen på 
sigt. For vi må forvente, at langt flere medarbejdere 
ønsker at arbejde hybridt og udnytte den fleksibilitet 
og frihed, der er forbundet med den hybride arbejds-
plads i fremtiden”, siger Rikke Knudsen.

Medarbejderne ønsker mere fleksibilitet
Derfor er noget af det, der står højt på mange virk-
somheders agenda, hvordan man bedst imødekommer 
medarbejdernes ønsker om, at gøre hjemmearbejdet 
til en større og mere naturlig del af arbejdslivet - uden 
at det går ud over produktiviteten og effektivitten.

Rigtig mange medarbejdere giver nemlig udtryk for, at 
de i højere grad selv ønsker at tilrettelægge deres arbej-
de og arbejdstid, alt efter, hvad der giver mest mening 
i forhold til deres opgaver. Hvor meget fleksibilitet den 
enkelte medarbejder har brug for, varierer dog meget.

”Èn gruppe medarbejdere kan have behov for at 
arbejde mest derhjemme, fordi de har brug for fred 
og ro til fordybelse - uden for mange afbrydelser og 
forstyrrelser i løbet af dagen. En anden gruppe har 
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måske brug for at flekse mere mellem at arbejde 
hjemme og være på kontoret nogle dage om ugen 
– afhængig af, hvad der giver mest mening i forhold 
til opgaver og møder. Og så er der en tredje gruppe, 
som måske føler sig ensomme og savner fællesska-
bet med deres kolleger. De risikerer at blive ud-
brændte, hvis de arbejder meget hjemme, så de har 
brug for at komme ud af isolationen være pål kon-
toret på fuld tid”, forklarer Marc Langpapp, Solution 
Architect hos NetDesign

Det bedste fra begge verdener
Det betyder, at virksomhederne nu for alvor skal til at 
tage stilling til, hvor meget fleksibilitet, de ønsker at 

tilbyde medarbejderne i fremtiden – og hvilke digita-
le løsninger, de har mulighed for at stille til rådighed. 
Det handler om at finde en god balance mellem den 
gamle og den nye verden, så man både imødekom-
mer medarbejdernes og virksomhedens behov. 

Fleksibiliteten må dog ikke ske på bekostning af ef-
fektiviteten, arbejdsglæden, sammenhængskraften, 
eller virksomhedens overordnede målsætninger. Og 
det stiller høje krav til virksomhedens digitale set up - 
og de løsninger, man investerer i.

”På den hybride arbejdsplads, er det afgørende, 
at man har de rigtige digitale løsninger og samar-
bejdsværktøjer, ellers er det svært at opretholde 
produktiviteten og effektiviteten, levere god kun-
deservice, fastholde dygtige medarbejdere eller 
tiltrække nye digitale talenter i fremtiden. Virksomhe-
dens digitale modenhed er simpelthen fundamentet 
for, at man kan udvikle en god og attraktiv hybrid ar-
bejdsplads, som både nderstøtter medarbejdernes 
og virksomhedens behov”, fortæller Rikke Knudsen.

Gentænk det fysiske arbejdsmiljø
Det handler dog ikke kun om teknologi. For at blive en 
attraktiv hybrid arbejdsplads, er det også nødvendigt 
at gentænke det fysiske arbejdsmiljø på arbejdsplad-
sen og den måde, kontorområderne og mødelokaler-
ne er indrettet på. Det er vigtigt, at det er up to date, 
så alle mødelokaler, huddle rooms og samarbejds-
zoner, understøtter det digitale samarbejde, og giver 
mulighed for at inkludere video i alle møder.

”Vi kigger ind i en fremtid, hvor rigtig mange menne-
sker arbejder hybridt, og video vil være en naturlig 
del af alle interne møder. Derfor er det vigtigt, at 
virksomhedens kontorer og mødelokaler, er indrettet 
med det nødvendige videoudstyr, og de samar-
bejdsløsninger, som gør det nemt  for medarbejder-
ne at samarbejde digitalt. Ellers bliver det svært at 
deltage på lige fod i onlinemøder og samarbejde på 
tværs af virksomhedens lokationer - eller inkludere 
medarbejdere, som arbejder hjemme - og det vil helt 
sikkert føre til dårlige brugeroplevelser og skabe 
utilfredshed på sigt”, fortæller Marc Langpapp.

Arbejd hjemme...

Arbejd på farten...



Sådan skaber du en 
attraktiv hybrid arbejdsplads

Skriv til os:  
kundecenteret@netdesign.dk

Ring til os:  
+45 4435 8000

Læs mere her:  
netdesign.dk 
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Hvad vil det sige at ”gå på arbejde” i fremtiden?
Men det stopper ikke her, for hvis man vil være en 
attraktiv hybrid arbejdsplads i fremtiden, kræver det 
også, at man tør tage et opgør med det traditionel-
le mindset, som betragter arbejde som noget, der 
foregår i et bestemt tidsrum på en bestemt lokati-
on med nogle snævre rammer. Den tid er forbi. Nu 
handler om at gentænke, hvad det egentlig vil sige 
at ”gå på arbejde”. Og så handler det i høj grad om, 
at få opbyggt et digitalt mindset hos alle ledere og 
medearbejdere, som han understøtte virksomhe-
dens digitale transformation

”På den hybride arbejdsplads, er der behov for at 
gentænke, hvad det vil sige at gå på arbejde. Det er 
også nødvendigt at udvikle lederrollen. Distancele-
delse hænger uløseligt sammen med hybrid wor-
king, men det er ikke det letteste i verden at prakti-
sere. Det kræver en hel del energi og ressourcer at 
etablere de rammer og strukturer, der er nødvendi-
ge, for at få det til at fungere; men vil man være leder 
på en hybrid arbejdsplads, må man indstille sig på, 
at det tager tid at knække koden til, hvordan man 
opbygger den tillid og nærhed, som er nødvendig, 
for at man kan etablere et godt samarbejde med 
medarbejderne, når man ikke er så meget fysisk 
sammen”, siger Rikke Knudsen.

Brugeroplevelsen er vigtig
Fordelene ved hybridarbejde er enorme, men der 
er nogle helt basale ting, der skal være i orden, for 
at det kan fungere optimalt - og vi kan udnytte alle 
mulighederne og gevinsterne. Det er endnu langt 
fra alle virksomheder, der er i stand til at levere gode 
hybridoplevelser til samtlige medarbejde. Men det er 
der masser af muligheder for at lave om på, for løsning- 
erne er der - og vi har set, at de virker.

”For at man kan skabe en attraktiv hybrid arbejds-
plads, som sikrer alle medarbejdere en hybridop-
levelse uden komplikationer, er det nødvendigt, at  
investere i teknologi, som giver optimale digitale 
samarbejdsmuligheder. Det har stor betydning, at 
alle mødedeltagere er inkluderet på lige fod og har 
den samme gode brugeroplevelse - uanset om de 
logger på et onlinemøde fra en skærm på kontoret, 
fra et videoendepunkt i et mødelokale eller sid-
der derhjemme ved pc’en.  Det duer ikke, hvis man 
mangler de helt basale løsninger, hvis teknikken 
driller, hvis netværksforbindelsen er ustabil, eller hvis 
it-sikkerheden gør det besværligt at få adgang til 
virksomhedens systemer. Det resulterer i spildtid og 
dårlige oplevelser; men alt det kan vi heldigvis rådgi-
ve om og hjælpe virksomhederne med at få styr på”, 
fortæller Marc Langpapp.

...Arbejd på kontoret!

1. Giv alle medarbejdere adgang til de nyeste kommunikations- og samarbejdsløsninger.
2. Installer videosystemer i alle mødelokaler og sørg for, at de kan tale sammen med virksomhedens 

forskellige kommunikations- og samarbejdsplatforme.
3. Gentænk måden kontorlandskabet er indrettet på og gør det nemt for medarbejderne at samarbejde 

digitalt.
4. Skab et digitalt mindset  - både hos ledere og medarbejdere - og sørg for at det understøtter virksom-

hedens digitale transformation.
5. Omfavn alle de nye muligheder digitaliseringen tilbyder og integrer dem naturligt i virksomheden.
6. Giv medarbejderne frihed til at udnytte fleksibiliteten optimalt, så de kan arbejde hvor de vil, når de vil.
7. Vær tydelig omkring hvornår fysisk fremmøde er påkrævet på arbejdspladsen.
8. Mød medarbejderne med tillid, åbenhed og nærvær.
9. Fokuser på det, der giver medarbejderne arbejdsglæde – og giv dem mere af det.
10. Skab en stærk og inkluderende virksomhedskultur som både favner og fremmer diversiteten.

10 gode råd
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