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Flere og fl ere 
mennesker arbejder 
i perioder helt eller 
delvist på afstand af 
deres arbejdsplads, 
og det stiller store 
krav til både leder 
og medarbejder. 
Kodeordet er tillid

AF BJØRN THEMSEN
hf@herningfolkeblad.dk

Der sættes nogle grundlæggende psy-
kologiske mekanismer i gang i men-
nesker, der samarbejder på distancen 
- bevidste såvel som ubevidste. Me-
kanismer som stiller særlige krav til 
både medarbejdere og ledere. Distan-
cen i sig selv - om det er en etage, en 
landsdel, et kontinent eller skifteholds-
arbejde - sætter nemlig gang i reakti-
onsmønstre, som vi ofte er meget lidt 
bevidste om.
- Distanceledelse er ikke en helt andet 
måde at være leder på, men det er at 
være leder med en anden vinkel, siger 
Anne Birgitte Lindholm, der er partner 
i konsulent-huset PS4 A/S og aktuel 
med bogen »Lederskab på distancen«.
- Når man går rundt sammen til dag-
lig, er der nogle områder, hvor man 
let bliver lidt »doven«. Vi er sjældent 
særligt bevidste om de mange kon-
taktpunkter, vi har i hverdagen, hvor 
meget viden vi egentlig får og udveks-
ler blot ved at omgås og være tæt på 
hinanden, men disse ting bliver meget 
tydelige, når man ikke har dem, siger 
Anne Birgitte Lindholm, der selv har 
12 års erfaring som topleder og mel-
lemleder i privat og offentligt regi, 
blandt andet som direktør for stan-
dardisering i virksomheden Dansk 
Standard og vicedirektør i Folketin-
gets administration.

Som langdistanceforhold
Anne Birgitte Lindholm mener, at de 
mellemmenneskelige mekanismer på 
en distancearbejdsplads på mange 
måder kan sammenlignes med meka-
nismerne i et distanceparforhold eller 
den situation, hvor medlemmer af  en 
familie er langt fra hinanden.
- Når informationen bliver sparsom, 
sker der det, at vi tillægger den in-
formation, vi faktisk får, ekstra stor 
betydning. Hvis ens mand eller barn 
for eksempel er væk i en måned på 
den anden side af  jorden, så bliver 
sms’erne fra dem læst ekstra grun-
digt, og vi bider mærke i alt, hvad der 
står og fortolker på alt det, der ikke 
står. Hvorfor skriver han nu det? Og 
hvorfor skriver han ikke om det? siger 
Anne Birgitte Lindholm.
Sådan er det også for medarbejdere, 
som ikke har en tæt daglig kontakt 
med deres leder.
- Distanceledelse kræver, at lederen er 
ekstra bevidst. Det handler ikke om, at 
lederen skal gøre noget helt andet, end 
han ellers ville, men han skal vide, at 

der vil blive fortolket på, hvad han gør, 
og hvad han ikke gør.
For eksempel er det endnu mere vig-
tigt end ellers at overholde de aftaler, 
man har med medarbejderne.
- Jeg har interviewet fl ere ledere til 
min bog, og de gør meget ud af, at det 
er særligt vigtigt at overholde aftaler. 
En af  dem siger for eksempel, at man 
aldrig må afl yse et møde, heller ikke 
et telefonmøde, fordi det så let kan for-
tolkes som manglende interesse eller 
en nedprioritering af  medarbejderen. 
Som distanceleder skal man faktisk 
være lidt af  en »strukturfacist«. Det 

handler ganske enkelt om tillid, som er 
en meget grundlæggende ting, for alt 
samarbejde, og måske det allervigtig-
ste i et distancearbejdsforhold, siger 
Anne Birgitte Lindholm.
- Distancemedarbejdere er jo i sagens 
natur meget selvledende, og derfor 
skal lederen have tillid til, at medar-
bejderen rent faktisk har evnerne og 
kompetencen til at udføre sine opga-
ver, eller at han siger til, hvis han har 
brug for hjælp. Omvendt skal med-
arbejderen kunne stole på, at lederen 
er der for ham og er parat til at feje 
eventuelle barrierer med for eksempel 
samarbejdspartnere af  vejen. Og han 
skal stole på, at hvis der er informa-
tioner, han ikke har, så er der en grund 
til det, siger Anne Birgitte Lindholm, 
som mener at ledere og medarbejdere 
på distancen i højere grad er nødt til 
at betragte hinanden som samarbejds-
partnere.

Tillid, åbenhed og ærlighed
Jens Moberg, som har haft fl ere inter-
nationale topposter i blandt andet IBM 
og Microsoft, har skrevet et forord til 
bogen »Lederskab på distancen«. 
I det skriver han, at ledelse i dag 
handler om nærvær, men at det ikke 
udelukker, at man kan være en god 
distanceleder. Han forklarer, at hvis 
man skal opnå nærvær på trods af  af-
stande, kræver det tillid, åbenhed og 
ærlighed. Det handler om, at lederen 
skal se sig selv som en ressourceper-
son, frem for en der skal kontrollere, at 
tingene bliver gjort, som man ønsker 
det. Det er Anne Birgitte Lindholm 
meget enig i.
- Man kan sagtens være nærværende, 
selvom medarbejderen sidder i Bang-
kok, ligesom man kan være fraværen-
de, selvom medarbejderen sidder lige 
på den anden side af  skrivebordet, 
siger Anne Birgitte Lindholm.
Hun mener mener, at distancelederen 
på mange måder er fremtidens leder. 
Allerede i dag er mange medarbejdere 
jo meget selvledende og arbejder for 
eksempel hjemmefra en del af  tiden, 
og med globaliseringen bliver den 
situation, at man sidder forskellige 
steder i verden kun mere udbredt. 
Det stiller også nogle krav til både le-
dere og medarbejderes sociale evner 
og grænser, forudser Anne Birgitte 
Lindholm.
- Mine interview med ledere viser, at 
hvis man af  natur er en lidt forbe-
holden type, så er det faktisk ekstra 
krævende at være distanceleder. Det 
kan måske lyde mærkeligt, men netop 
fordi man ikke har den daglige kon-
takt, så kan kravene til at man »gi-
ver af  sig selv« på andre måder være 
større, siger Anne Birgitte Lindholm 

og nævner som eksempel de sociale 
medier.
I dag er det en udbredt opfattelse, at 
man, både som leder og medarbejder, 
skal tænke sig godt om, hvis man 
skal være venner på for eksempel 
Facebook. Men den logik er ikke nød-
vendigvis rigtig for distancearbejds-
forholdet.
- Vi får jo mange oplysninger om hin-
anden bare ved at omgås til daglig. 
Man ved at medarbejderen har været 
til bryllup i weekenden, eller at chefen 
går til bueskydning. Men den slags 
ting, som er med til at bane vej for 
den nødvendige tillid, ved man ikke 
nødvendigvis, hvis man ikke mødes 
ret ofte. Eller måske aldrig har mød-
tes. Og derfor kan det være en af  de 
ting, som man som distanceleder og 
medarbejder skal tænke og gøre an-
derledes, end man ellers ville, siger 
Anne Birgitte Lindholm

Fremtidens leder
Det er også derfor Anne Birgitte 
Lindholm betrager distancele-

deren som fremtidens ledertype.
- For jeg kan jo se, at de unge i dag slet 
ikke har den samme berøringsangst 
for at dele ud af  sig selv på for ek-
sempel sociale medier, og derfor vil det 
måske med tiden, når de unge bliver 
ledere, blive helt naturligt, at man har 
den slags relationer medarbejder og 
leder imellem, vurderer Anne Birgitte 
Lindholm
Hun understreger dog, at der ikke på 
den måde kan gives meget fi rkantede 
råd til, hvad man skal gøre for at opnå 
den afgørende tillid.
- Det vigtigste er at tale om det. Finde 
ud af, hvad der skal til, for at det fun-
gerer for netop de to personer. Men 
som grundregel, skal man som leder 
nok være en lille smule mere “kedelig«, 
end ellers. Mere struktureret og for-
udsigelig, mere klar i mælet, og mere 
opmærksom på at overholde aftaler.

Bogen »Lederskab på distancen« 
udkommer 23 oktober på L&R 
Business.Læs mere på: 
www.lederskabpaadistancen.dk

Distancearbejde kræver tillid

  - Distancemedarbejdere 
er jo i sagens natur meget 
selvledende, og derfor skal 
lederen have tillid til, at 
medarbejderen rent faktisk 
har evnerne og kompetencen 
til at udføre sine opgaver, eller 
at han siger til, hvis han har 
brug for hjælp, siger Birgitte 
Lindholm.  FOTO: COLOURBOX
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  MONTØR
LeeSign A/S har ansat Jimmy With Pedersen som montør 
med tilknytning til både skilte- og messeafdelingen. Han 
deltager derfor på montageopgaver i både ind- og udland. 
Jimmy With Pedersen er 29 år og bosat i Ikast.

DET, VI IKKE VED, DET GÆTTER VI
Eksempel fra bogen »Lederskab på distancen«:

Du har aftalt et videomøde med din chef klokken 8.30. Aftalen er, 
at chefen ringer dig op. Du logger på i god tid, for I skal tale om 
et projekt, som er vigtigt for dig. Klokken bliver 8.30, og intet sker. 
Du er utålmodig efter at komme i gang, tiden snegler sig af sted, 
og klokken 8.40 er du godt knotten. Det er bare typisk, når det 
handler om mig og mit projekt, så kan man da lige- godt give sig 
god tid, hva! Når du tænker over det, er det faktisk respektløst. 
Du trykker vredt chefens nummer på mobiltelefonen, men hans 
telefon går straks på svarer. Din irritation vokser, kunne han ikke 
bare lige give besked, når han er forsinket, det var da det mindste. 
Du begynder at læse på nogle dokumenter til et andet møde for 
ikke at spilde tiden, men har svært ved at koncentrere dig. Klokken 
8.55 begynder din irritation imidlertid at overgå til en spirende 
uro. Hvorfor mon chefen ikke prioriterer at ringe til dig som aftalt? 
Er det et signal? Du kommer i tanke om, at den mail, du fi k af ham 
den anden dag, vist også kunne læses, som om dit projekt ikke 
havde så høj prioritet. Du fi nder mailen frem, og også de seneste 
tre-fi re mails om det samme. De er faktisk ikke ret engagerede, 
de mails - er du på vej til at blive kørt ud på et sidespor? Pludselig 
ringer chefen op, og han toner frem på skærmen, med røde kinder 
og et stort smil. Pyha, så nåede jeg det til klokken 9, det var lige op 
over, puster han, mens han pakker sine mødepapirer ud. Klokken 
9? spørger du forbavset. Ja, jeg skulle jo afl evere børn i dag, så vi 
fl yttede aftalen fra 8.30 til 9. Jeg kan se, at du har ringet. Har du 
ventet...? Du kommer i tanke om, at det aftalte I faktisk i går lige 
inden fyraften. Godt, at du ikke kom igennem på telefonen, mens 
du var så vred ...

: fakta

  Bogforside: Lederskab på 
distancen. FOTO: L&R BUSINESS

  DRIFTSØKONOMIKONSULENT
Rådgivningscentret Heden & Fjorden har ansat Lona Fack 
som driftsøkonomikonsulent i økonomiafdelingen i Nupark.

  BUTIKSCHEF
Kate Fruergaard er ny butikschef hos Synoptik i Herning
Centret. Kate Fruergaard kommer fra en stilling som optiker, 
og hun ser frem til en stilling, hvor høj faglighed og lokal 
forankring er nøgleord. Kate Fruergaard har tidligere arbej-
det som optiker i Synoptik i Skive og Viborg.

  PROJEKTLEDER
Mette Thornfeldt Sørensen er per 1. oktober 2012 ansat som 
projektleder i Midtconsult. Mette Thornfeldt bor i Studsgård, 
og hun kommer fra en lignende stilling i Niras, Herning. 
Tidligere har hun været ansat som bygningsingeniør hos 
SHT Teglelementer A/S, Hammerum Stålbyg ApS og 
Byggefi rmaet Ivan V. Mortensen A/S.


