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Distanceledelse forstås sædvanligvis som det at lede nogen, man 
ikke fysisk er sammen med. Det kommer i mange forskellige for-
mer. Vi taler fx om distanceledelse, når en dagtilbudsleder har 
ansvar for flere børnehuse, men kun er hvert sted et par dage om 
ugen. Et andet eksempel ses hos SKAT, hvor der ikke er ledere 
på alle fysiske lokationer. Fjern- eller hjemmearbejde betragtes 
også som en situation, der indebærer distanceledelse. Endelig er 
distance et naturligt vilkår for de fleste ledere af ledere. Det kan 
fx være skolechefen, der har kontor på rådhuset, og hvor den un-
derordnede leder er på en af kommunens institutioner. 

I Danmark er der ikke forsket meget i distanceledelse. Går man på 
jagt efter litteratur om emnet, støder man primært på publikatio-
ner fra Væksthus for Ledelse (2007, 2013, 2015). I internationale 
studier understreger forskere, at distanceledelse også indebærer 
andre elementer end den fysiske del, nemlig kommunikationsfre-
kvensen og den mentale distance (Napier & Ferris, 1993; Anto-
nakis & Atwater, 2002b). Hver af de tre dele påvirker relationen 
mellem leder og medarbejdere og er vigtige at kende til, hvis man 
vil lede effektivt på distancen.   

Den fysiske distance 

Distance kan naturligt nok være en fysisk afstand. Problemet her 
er, at man sjældent mødes ”i den virkelige verden”. Forskning 
har vist, at manglende ansigt-til-ansigt kommunikation påvirker 
organisationers performance negativt (Mintzberg, 1983; Gibson 
& Cohen, 2003). Den fysiske kommunikation har nemlig mange 
fordele. 

Det er nemmere at opbygge følelsesmæssigt engagement, når man 
kommunikerer ansigt til ansigt (Grodal, Nelson, & Siino, 2015), 
og det gør videndeling nemmere (Salis & Williams, 2010). Sam-
tidig forstås humor mere tydeligt, når man kan se hinanden i 
øjnene (Van Wart, Roman, Wang, & Liu, 2017). Ansigt-til-ansigt 
kommunikation understøtter derigennem bestemte former for 
ledelse. Det gælder fx visionsledelse, hvor lederen formulerer og 
deler en vision med medarbejderne, der gør arbejdet meningsfuldt 
og motiverende (Jensen, Moynihan, & Salomonsen, 2018). Det 
gælder også karismatisk ledelse, hvor lederen anvender symbolsk, 
emotionel og visionær kommunikation for at skabe en følelse af 
fællesskab med sine medarbejdere (Antonakis & Atwater, 2002b; 
Antonakis, Bastardoz, Jacquart, & Shamir, 2016).  

Der er altså gode grunde til at sidde over for sine medarbejdere, 
når det er muligt. Dog er det ikke kun ledere, der fysisk har kontor 
væk fra deres medarbejdere eller har hjemsendte medarbejdere, 
der kan opleve at være udfordret på graden af tilstedeværelse. 

Kommunikationsfrekvensen

Mange medarbejdere, der har fysisk arbejdsplads dør om dør med 
deres leder, kan opleve, at kontakten med deres leder er sparsom. 
Måske er der et stort ledelsesspænd, eller også holder lederen 
mange møder? Kommunikationsfrekvensen, altså hvor ofte man 
er i kontakt med sin leder (Antonakis & Atwater, 2002b), er ikke 
bestemt af fysisk afstand, men påvirker stadig følelsen af distance.  

Som med al anden ledelse er mere dog ikke altid bedre (Pierce & 
Aguinis, 2013). Hvor meget og hvilken kommunikation en med-
arbejder efterspørger, kan variere fra person til person. Studier 
viser, at medarbejdere fortolker deres leders ledelsesadfærd på for-
skellig vis (Jacobsen & Andersen, 2015).  Nogle offentligt ansatte, 
fx lærere, er kendetegnet ved en stor grad af autonomi (Lipsky, 
2010). Som leder skal man derfor balancere antallet af interaktio-
ner, så kontakten opleves understøttende og ikke kontrollerende 
(Gagné & Deci, 2005). Dog er det vigtigt at huske på, at behovet 
for ledelse ofte stiger i uvante situationer, hvor rutiner og vaner 
vendes på hovedet. 

Forskere er desuden enige om, at det ikke bare handler om fysisk 
tilstedeværelse eller antallet af interaktioner. Vi har at gøre med 
den klassiske afvejning af kvantitet over for kvalitet. Mindst lige 
så vigtigt er nemlig det mentale nærvær (Napier & Ferris, 1993; 
Antonakis & Atwater, 2002a). 

Den mentale distance 

Vi kender sikkert alle følelsen af at tale med en, der sidder og kig-
ger på sin telefon. Det er dødirriterende. Men det er et godt billede 
på, at selvom man er fysisk sammen, er man ikke nødvendigvis 
mentalt til stede.

Den mentale distance kan komme ud af magtdistance mellem 
leder og medarbejder (Antonakis & Atwater, 2002b). Den kan af 
og til være en bevidst – og hensigtsmæssig – ledelsesmæssig stra-
tegi. Ved at anlægge social afstand til medarbejderne kan man 
nemmere påtage sig en autoritetsrolle. 
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Tit handler den mentale distance dog om, at medarbejderne ikke 
oplever, at lederen faktisk er interesseret i dem, deres trivsel på 
arbejdspladsen eller deres professionelle udvikling (Rafferty & 
Griffin, 2006). De oplever ikke et tydeligt ledelsesmæssigt nær-
vær. Denne følelse kan opstå uafhængigt af den fysiske distance 
og kommunikationsfrekvensen.

Når vi taler om at lede på distancen, er der altså flere aspekter at 
tage højde for. Den rent geografiske distance kan være en præmis, 
som man skal få til at virke. Kommunikationsfrekvensen og den 
mentale distance er dog noget, alle ledere kan arbejde aktivt med. 
Her spiller digitale værktøjer en central rolle. 

Digitale løsninger og udfordringer 

Når der er fysisk afstand mellem ledere og ansatte, bliver digitale 
redskaber et uundgåeligt og uundværligt element i kommunika-
tionen. Derfor er det ekstra vigtigt for distanceledere at forholde 
sig til deres brug af teknologiske hjælpemidler.

Ansigt-til-ansigt kommunikation kan til en vis grad erstattes 
af digitale interaktioner (Daft & Lengel, 1986). Afhængigt af 
den teknologi, vi bruger, kan det dog være svært eller umuligt 
at bruge kropssprog til at fremme vores budskaber. ”Ironi kan 
forekomme,” skriver flere i Facebook-opdateringer. Det viser, at 
det er svært at være sjov på skrift, når man ikke kan understøtte 
pointer med tonefald og mimik. Mange har dog nu fået øjnene op 
for, at videokonferencer fungerer som et godt alternativ. Når vi 
kan se hinandens ansigtsudtryk, kan vi nemmere afkode humor 
og følelser, og det påvirker følelsen af mental distance, der bliver 
mindre. Vi kan være ”sammen hver for sig”, som vores statsmi-
nister ville sige.

Andre digitale teknologier spiller dog en mindst lige så stor rolle. 
Telefonopkald kan give hurtige svar på problemstillinger (uden at 
man behøver at hoppe ud af joggingsættet), og når vi får input via 
e-mails kan vi gemme og genbesøge information (Norman, Avey, 
Larson, & Hughes, 2019). Det er vigtigt, når vi ikke kan banke 
på kollegaens dør eller gå ind på rød stue. Generelt kan digitale 
teknologier også skabe en højere kommunikationsfrekvens, der 
som beskrevet er et vigtigt element i distanceledelse. 

Det digitale kan altså både skabe løsninger og problemer. Det 
afhænger bl.a. af selve teknologiens kvalitet og brugernes kom-
petencer (Roman et al., 2019; Norman et al., 2019). Er billedet 
skarpt? Ved vi, hvordan man tænder for lyden? Derudover er 
strukturen omkring teknologierne afgørende. Hvis vi ikke ved, 
hvilke teknologier der bør bruges til hvad, eller hvilke spilleregler 
der gælder for kommunikationen, skaber det usikkerhed (Anto-
nakis & Atwater, 2002a). I en nylig undersøgelse lavet af Altinget 
svarer 64 % af respondenterne, at der ikke er retningslinjer for 
kommunikationen i forhold til fjernarbejde. Disse medarbejdere 
oplever større problemer med kommunikation, tillid og trivsel 
(Knudsen, 2020). Fx kan emojis skabe nærhed, men også forvir-
ring. Hvad betyder den smilende sol fra chefen? At jeg skal gå ud 
og nyde det gode vejr?

Hvad skal den digitale distanceleder gøre?

Netop den usikkerhed, der kan være forbundet med distance 
og det digitale, øger vigtigheden af ledelse (Purvanova & Bono, 
2009). Det kræver dog en særskilt digital ledelsesmæssig kompe-
tence løbende at vurdere, hvordan du bedst kommunikerer med 
dine medarbejdere, når I ikke ses. Det skal trænes som al anden 
ledelse. Hvis vi skal give fem gode råd på baggrund af forsknin-
gen, kunne det være:  
1.  Forhold dig til både fysisk og mental distance samt 

kommunikationsfrekvensen 
Fysisk distance er kun er en lille del af ligningen og kan være 
vanskelig at ændre på. Fysisk nærvær er vigtigt, men det er 
mindst lige så vigtigt, at du opleves mentalt nærværende, og 
at kommunikationsfrekvensen er tilstrækkelig høj. Vær dog 
opmærksom på, at mere kommunikation ikke altid er bedre 
– kvaliteten er mindst lige så afgørende.

2.  Styrk dine digitale kompetencer
Det kan være svært at støtte dine medarbejdere i den digitale 
kommunikation, hvis du ikke selv føler dig på hjemmebane. 
Få råd og vejledning fra IT-afdelingen eller IT-erfarne med-
arbejdere, så du kender til de forskellige platformes begræns-
ninger og muligheder. Vær nysgerrig!

3.  Vælg digitale værktøjer ud fra formålet med kommunikationen 
Du vil hurtigt opleve, at digitale værktøjer kan forskellige 
ting. Der er selvsagt forskel på at sende en e-mail og afholde 
et videomøde. Tænk derfor over, hvad I skal tale om, og vælg 
det rigtige medie. Eftersom din kommunikation sikkert er 
mangesidet, bør du kombinere forskellige værktøjer. 

4.  Skab gode vaner for kommunikationen på distancen
Skab en fælles forståelse for, hvornår og hvordan man bruger 
hvilke teknologier. Ved videomøder med mange deltagere kan 
det fx være fordelagtigt med en dagsorden, der er synlig for 
alle, samt en stram ordstyring. Tal om, hvor meget og hvordan 
dine medarbejdere har brug for dig, når de arbejder hjemme.

5.  Husk betydningen af socialt samvær
Når vi ikke kan mødes ved kaffemaskinen til en uformel snak, 
er det en god ide at skabe rum for socialt samvær på andre 
måder. I en tid som nu, hvor distancen er særlig markant, kan 
man fx sørge for, at der er plads til lidt løs snak før eller efter 
videomøder og i telefonsamtaler, ligesom man kan udveksle 
små hverdagshistorier eller billeder fra hjemmearbejdsplad-
sen over e-mail.

Det er vigtigt at understrege, at anbefalingerne naturligvis skal 
tilpasses den kontekst, du står i som leder. Der findes ikke én måde 
at være digital distanceleder på. Det centrale er, at man forholder 
sig aktivt og nysgerrigt til de udfordringer, man støder på. Vi får 
brug for de erfaringer, vi gør os nu, i fremtiden.

Når vi alle er tilbage på det fysiske kontor igen, er det altså stadig 
vigtigt at tænke over, hvordan man bedst forvalter sit digitale di-
stancelederskab. Det kan også gøres med humor og selvironi, fx 
når teknologien igen driller. Den formelle tone kan brydes, og vi 
kan invitere til at løse problemerne sammen (Andersen, Danholt, 
& Lauritsen, 2018). Vi kommer altså stadig langt med et glimt i 
øjet – også på Teams.
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