
Copenhagen Business School – Master of Public Governance 
 

 

  

At skabe ledelsesmæssigt 
følgeskab på distancen un-
der Coronakrisen, forår 
2020 
 
Masterafhandling  
 
 
 

Vejleder 

Annemette Kjærgaard 

 
 

 

 

 

 

Stine Fenris Holmgang (13.08.1984) 
Anna C. Engers (07.08.1973) 
   

MPG HOLD 2019 

MMPGO1005U.LB_E20 

 

TEGN:157.802 

 



Master of Public Governance (MPG)   
Masterafhandling 

1 
 

Indholdsfortegnelse 
 

Indholdsfortegnelse ................................................................................................................ 1 

English Summary .......................................................................................................................... 4 

Kapitel 1: Introduktion ................................................................................................................. 5 

1.1 Baggrund for inspiration .................................................................................................. 6 

1.2 Afhandlingens kerne ......................................................................................................... 7 

1.3 Afhandlingens opbygning ................................................................................................ 8 

Kapitel 2: Problemformulering og definition af begreber ............................................................... 9 

2.1 Problemformulering .......................................................................................................... 9 

2.2 Definition af begreber ...................................................................................................... 9 

2.2.1 Ledelse ......................................................................................................................... 9 

2.2.2 Ledelsesmæssigt følgeskab .......................................................................................... 10 

2.2.3 Distanceledelse ........................................................................................................... 10 

2.2.4 Kriseledelse ................................................................................................................ 11 

Kapitel 3: Afhandlingens teoretisk ramme ................................................................................... 12 

3.1 Introduktion til teoretisk ramme og systematik ........................................................... 12 

3.2 Kurs, Koordination og Commitment ............................................................................. 13 

3.2.1 Individuelle og kollektive ledelsesmæssige værdier og overbevisninger ........................ 15 

3.2.2 Ledelsesmæssig praksis ............................................................................................... 16 

3.2.3 Kontekst og forandring ............................................................................................... 16 

3.3 Motivationsteori .............................................................................................................. 17 

3.3.1 Maslows behovsteori .................................................................................................. 18 

3.3.4 Selvbestemmelsesteorien ............................................................................................. 19 

3.3.5 Prosocial motivation ................................................................................................... 20 

3.4 Strategisk ledelse af selvledende medarbejdere ............................................................ 20 

3.5 Kommunikationsmedier ................................................................................................ 22 

3.5.1 Richness-teorien ......................................................................................................... 23 

3.6 Teoretisk opsummering ................................................................................................. 25 

Kapitel 4: Metode og analysestrategi ............................................................................................ 26 

4.1. Undersøgelsens tidsmæssige afgrænsning .................................................................. 26 

4.2 Undersøgelsens metode ................................................................................................. 28 

4.3 Spørgsmål og formalia .................................................................................................... 29 

4.4 Interviewpersoner ........................................................................................................... 31 



Master of Public Governance (MPG)   
Masterafhandling 

2 
 

4.4.1 Offentlige ledere ......................................................................................................... 31 

4.4.2 Mellemleder med personaleansvar ............................................................................... 31 

4.4.3 Leder med differentieret personale .............................................................................. 32 

4.5 Kodning af interview ...................................................................................................... 33 

4.6 Det narrative udgangspunkt for analysen ..................................................................... 34 

Kapitel 5: At opretholde motivationen, når krisen presser medarbejderne .................................... 36 

5.1 Krise og commitment ..................................................................................................... 37 

5.2 Trivslens betydning for motivation ............................................................................... 38 

5.3 Når medarbejdernes basale behov ikke dækkes ........................................................... 40 

5.4 Delkonklusion ................................................................................................................. 42 

Kapitel 6: Kommunikation – med hvem, hvordan og hvorfor? .................................................... 43 

6.1 Organisering af kommunikation med henblik på koordinering og commitment ...... 44 

6.1.1. Hvad sker der, når lederen ikke etablerer rammerne for kommunikationen? ............... 47 

6.2 Kommunikationsform og formål ................................................................................... 48 

6.2.1 Faglig opgaveløsning ................................................................................................... 48 

6.2.2. Sociale samtaler .......................................................................................................... 51 

6.2.3 Når krisen udfordrer de sociale bånd .......................................................................... 53 

6.3 Delkonklusion ................................................................................................................. 54 

Kapitel 7: Ledelse og organisering af selvledende medarbejdere ................................................... 55 

7.1 Selvledelse i krisetid ........................................................................................................ 56 

7.1.1 Selvledende medarbejdere og ledelsesmæssig kontrol ...................................................... 56 
7.2 Distance fordrer ny organisering af samarbejde for at sikre sammenhængskraft 
blandt medarbejderne .......................................................................................................... 60 

7.3 Delkonklusion ................................................................................................................. 63 
Kapitel 8: Hvordan kan denne afhandling supplere eksisterende viden om distanceledelse - 
diskussion om distanceledelse ..................................................................................................... 64 

8.1 Fra ledelsesmæssigt fokus på faglige opgaver til indlevende opmærksomhed på 
privatlivets sfære ................................................................................................................... 65 

8.1.1 Hvad kræver det af leder at have en øget opmærksomhed på private forhold? ............. 65 
8.2 Individualistisk tilgang til selvledelse og distancearbejde til fokus på den 
organisatoriske sammenhængskraft ................................................................................... 66 

8.2.1 Hvad kræver det af leder at skabe betingelser for selvledelse i kollektivet? ................... 67 

8.3 Mellem tillid og behov for ledelse .................................................................................. 67 
8.3.1 Hvad kræver det af leder, når konteksten ændrer forudsætningerne og dermed behov for 
øget tillid eller mere ledelse? ................................................................................................ 68 



Master of Public Governance (MPG)   
Masterafhandling 

3 
 

8.4 Delkonklusion ................................................................................................................. 68 

Kapitel 9: Konklusion ................................................................................................................. 70 

Kapitel 10: Perspektivering .......................................................................................................... 72 

10.1 Episodisk eller kontinuerlig forandring ....................................................................... 72 

10.2 Bryd tabuet om lederens usikkerhed ........................................................................... 72 

10.3 Kurs, koordinering og commitment når hjemsendelsens varighed trækker ud ........ 73 

Kapitel 11: Analyse af ledelsesmæssig udvikling ........................................................................... 74 

11.1 Hvorfor har vi skrevet sammen? ................................................................................... 74 

11.2 Annas ledelsesudvikling ................................................................................................ 74 

11.2.1 Det faglige fokus i min Masteruddannelse ................................................................. 75 

11.2.2 Mit ledelsesgrundlag .................................................................................................. 75 

11.3 Stines ledelsesudvikling ................................................................................................ 76 

11.3.1 Refleksion over MPGs undervisningsforløb .............................................................. 77 

11.3.2 Hvad kan uddannelsen udover videnskabeligt knowhow ........................................... 77 

Litteraturliste ............................................................................................................................... 79 

Bilagsoversigt .............................................................................................................................. 81 

 

   



Master of Public Governance (MPG)   
Masterafhandling 

4 
 

English Summary 

The focus of this dissertation is the experiences leaders of public organizations have 
gained concerning distance leadership during the nationwide lockdown in the spring of 
2020. Without the possibility of preparation, leaders and employees had to reorganize their 
usual workdays from a physical presence at the office, to working from home. This had a 
huge impact on the execution of tasks, employees work descriptions, and not least, leaders 
and employees ability to collaborate on their joined tasks. The dissertation focuses on how 
to maintain and develop employee commitment and relational cooperation through 
prolonged physical distance between leaders and employees during the lockdown period. 

Based on qualitative interviews with five public leaders, we are able to conclude a 
special need for organized communication with both individual employees, teams and 
across the whole department. In relation to the individual employees, organized 
communication ensure that the leader acquire knowledge regarding the employee's well-
being during the lockdown. The leader is then able to motivate and address the employee's 
well-being in more far-reaching ways than usual. The communication enables the leader to 
lead Knowledge-Workers strategically, and work with individual leadership beliefs and 
leadership practices. At a collective level, organized communication is essential to maintain 
the organization's social cohesion and professional sparring and knowledge sharing.  

The theoretical framework of the dissertation is the management theory of Direction, 
Alignment and Commitment (DAC), which view leadership as an outcome, rather than a 
function or a person. Ie. leadership can take place regardless of whether a leader is present 
or not, as it is instead founded in the organizational culture, and individual and collective 
leadership beliefs, and not least the existing leadership practice. Together, it creates the 
direction to work towards, the coordination efforts and necessary knowledge sharing, and 
not least, a commitment to the tasks, the community and the organization is developed. 
DAC is supplemented with theories of motivation, strategic leadership of Knowledge-
Workers, communication and knowledge of distance leadership. 
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Kapitel 1: Introduktion  

Der er behov for ledelse i arbejdslivet – det må betragtes som almindeligt anerkendt. I 
mange virksomheder er der imidlertid ikke en leder til stede, når medarbejderne har behov 
for den ledelsesmæssige vejledning eller sparring.  Distance vil i større eller mindre omfang 
være et vilkår, som både ledere og medarbejdere må acceptere som en del af deres arbejds-
vilkår - et vilkår, der oftest er planlagt og af kortere varighed. Disse forudsætninger adskil-
ler sig fra den distanceledelse, der opstår grundet pludselige og akutte omstændigheder. In-
gen vaner eller systemer foreligger, og lederen samt medarbejdere skal finde et nyt ståsted 
og organisering for at vedholde effektiviteten. 

I dette projekt har vi undersøgt, hvordan en række offentlige mellemledere har håndte-
ret den udfordring, at de fra den ene dag til den anden skulle lede deres medarbejdere på 
distancen. Den 11. marts 2020 meldte den danske regering, at alle offentligt ansatte, som 
ikke varetog kritiske funktioner, som eksempelvis sygehusvæsnet, skulle arbejde hjemmefra 
for en periode. Årsagen var coronasygdommens opblussen, og hjemsendelsen havde til 
formål at mindske den alvorlige krisesituation, man var vidne til i Europa og Asien. Hjem-
sendelsen blev af længere varighed, og blev for manges vedkommende tæt på fire måneder. 
Varigheden havde den betydning, at den enkelte leder måske skulle ændre strategi i forhold 
til at skabe ledelse, der kunne håndtere de udfordringer, som medarbejdernes selvledelse 
og selvkontrol indebar, når distanceperioden viste sig længerevarende. På mange måder re-
præsenterer perioden Danmarkshistoriens største prøvelse i den ultimative form for selvle-
delse og selvkontrol hos medarbejdere og ledere. De ledelsesmæssige erfaringer og håndte-
ringsstrategier er af væsentlig værdi for vores fremtidige arbejdsmarked, og afhandlingen 
vil belyse nogle af de centrale ledelsesmæssige erfaringer og oplevelser, der kan berige den 
eksisterende viden om distanceledelse. 

Fysisk tilstedeværelse, øjenkontakt, small talk og muligheden for lige at vende et eller 
andet med en kollega var frem til hjemsendelsen en selvfølge i vores hverdag i det offent-
lige. Efterfølgende meldte der sig en hverdag med digital ledelse på Teams, Zoom eller 
Skype. Situationen påkrævede en helt ny og radikal anden måde at være leder og medarbej-
der på. Øjenkontakt er vanskeligt, for det er kameraets placering, der afgør hvor vi kigger 
hen, og er der flere deltagere, er det ikke til at se om Søren kigger på Hanne eller på Sofie. 
Internetforbindelsen er afgørende, og en samtale er afhængig af, at billedet ikke fryser og 
lyden ikke hakker. Fra barnsben har vi tillært færdigheder i at betragte vores medmenne-
skers mimik, kropssprog og stemmeføring. Via disse observationer har vi en fornemmelse 
af vores medmenneskers tilstand og opfattelser af samtaleemner. Observationerne er afgø-
rende for at samskabe en empatisk dialog. De instinktive færdigheder blev ved hjemsendel-
sen sat ud af kraft, da den fysiske nærhed blev fjernet. Lederen skulle genfinde sig selv 
samt nye måder at håndtere sin daglige ledelse på og herunder at “fornemme” sine medar-
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bejdere. Og spørgsmålet er, hvordan man skaber ledelsesmæssigt følgeskab, når man uprø-
vet træder ind i en total form for distanceledelse, hvor den eneste kontaktflade er afhængig 
af internettets forbindelse? 

I afhandlingen er der fokus på den periode, der ligger fra d. 13. marts 2020 til 1. juli 
2020. I skrivende stund, efterår 2020, er Danmark i 2. bølge af epidemien og regeringen 
har opfordret til øget hjemsendelse. Perioderne repræsenterer på mange måder flere inte-
ressante forskelle, men også ligheder. I denne afhandling afgrænses undersøgelsen til fokus 
på den første periode, herefter i afhandlingen refereret som hjemsendelsesperioden. 

 

1.1 Baggrund for inspiration 

Som ledere af hhv. Aftale og Udbudsteam i Koncern IT, Region Sjælland, og social- og 
specialpædagogisk specialisering på Københavns Professionshøjskole er vores organisatio-
ner så forskellige, som det er muligt inden for den offentlige ramme. Og det er netop poin-
ten med at skrive denne afhandling sammen. Vi har ønsket at løfte os over vores respek-
tive virksomhedsområder og undersøge betydningen af distanceledelsen i forbindelse med 
hjemsendelsen af alle offentligt ansatte under Coronakrisen på et mere generelt niveau.  

Hjemsendelsesperioden opstod pludseligt og uden mulighed for reaktionstid. Hverken 
ledere eller medarbejdere havde lejlighed til at indstille sig på situationens betydning. Det 
var et brud på veletablerede vaner, og dette brud skulle både ledere og medarbejdere finde 
en måde at håndtere. Både pædagoguddannelsen og Koncern IT i Region Sjælland er me-
get store organisationer og med mange forskellige afdelinger. I begge organisationer hand-
ler ledelse om at facilitere samarbejde og koordinering af opgaver. Det, som gjorde os nys-
gerrige på problemet, var de store forskelle mellem afdelinger, som vi hørte om under 
hjemsendelsen. Lederne improviserede og håndterede det forskelligt, og medarbejdergrup-
perne reagerede også meget forskelligt på den nye situation.  

Vi oplevede begge ændringer i gruppedynamikkerne, og observerede hvilken betydning 
den sociale afstand havde for medarbejdernes samarbejdskultur. F.eks. oplevede vi hvorle-
des medarbejderne forsøgte at skabe social kontakt og forbundethed ved deling af viden 
og materialer – man ville hjælpe hinanden til at lykkes. Observationerne gjorde os nysger-
rige på de ledelsesmæssige overvejelser, der blev gjort i forskellige organisationer, og hvor-
vidt lederne måtte ændre håndteringsstrategi undervejs i perioden. Kommunikation er altid 
vigtigt, men under en total distanceledelse blev dette element endnu mere centralt, og det 
er meget interessant, hvorledes lederne har tilgået denne kommunikative opgave. Endvi-
dere indebærer coronasituationen, at ledelse ikke alene udgør et spørgsmål om håndtering 
af de faglige opgaver. Hjemsendelsen skete grundet en konkret sundhedsmæssig trussel, og 
denne trussel påvirkede tilsvarende mange medarbejdere. Der herskede en utryghed for 
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eget helbred og for sine nærtstående. Hjemsendelsen blev på mange måder et konkret bil-
lede på truslen, og distanceledelsen krævede håndtering af denne utryghed på en måde, der 
adskiller sig fra distanceledelse under normale forhold. 

Det blev et væsentligt spørgsmål, hvordan man kunne reducere betydningen af den fysi-
ske distance og skabe nærhed, motivation og følgeskab. Vi har begge eksempler på, at en-
kelte medarbejdere eller hele teams mistede både motivation og engagement under nedluk-
ningen, fordi den daglige kontakt med andre kolleger og med leder manglede. Det er der-
for interessant at undersøge, hvordan forskellige ledere har arbejdet med at skabe motiva-
tion og nærvær. Den fysiske afstand har betydet, at faglig ledelse og sparring med medar-
bejdere i hverdagen ændrede karakter i nogen grad. Samtaler blev formaliserede gennem 
indkaldelser til virtuelle møder, og det spørgsmål, der melder sig er, hvordan vi strategisk 
kan lede vores medarbejdere, når vi er langt fra hinanden og måske mangler den uformelle 
og sociale snak, der limer organisationen sammen?  

 

1.2 Afhandlingens kerne 

Distanceledelse er ikke et nyt fænomen, men det er oftest et samarbejdsforhold der er 
planlagt og tilrettelagt mellem parterne. Det, som er uprøvet i forhold til denne kontekst, 
er de offentlige ledere, som fra den ene dag til den anden, har skulle forholde sig til, grun-
det en konkret sundhedsmæssig krise, at tilgå distanceledelsen. Når noget er uprøvet og 
ubekendt, ligger der også implicit et vidensproblem i, at den enkelte leder måske har skulle 
improvisere sig igennem krisetiden, og naturligt ikke har kunne ruste sig til den forestående 
opgave og dens kompleksitet.  

Vi har interviewet fem offentlige ledere om, hvilke refleksioner de har gjort sig for det 
at bedrive ledelse og at skabe følgeskab på distancen i en krisetid.  

Det er essentielt at få beskrevet og analyseret ledernes erfaringer, idet det udgør en ny 
viden, som er afgørende for fremadrettede og lignende situationer. Erfaringer beriger, ska-
ber viden og i sidste ende optimerer betingelserne for handling. I den konkrete kontekst 
bliver vidensproblemet af væsentlig betydning for det at kunne handle. På baggrund af 
dette, er det vores ambition at supplere eksisterende viden om distanceledelse. 
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1.3 Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen er inddelt i 11 kapitler inkl. indeværende kapitel, der introducerer til af-
handlingens genstandsfelt, kernefokus og vores motivation for at fordybe os i forårets ned-
lukning og de ledelsesmæssige konsekvenser heraf. Vores problemformulering og tilhø-
rende underspørgsmål er i kapitel 2, og i kapitel 3 præsenteres afhandlingens teoretiske 
ramme, der beskriver de teorier vi trækker på i analysen. Kapitel 4 udgør beskrivelse af un-
dersøgelsesmetode - kvalitative interviews, og en præsentation af de fem offentlige ledere, 
vi har interviewet. I kapitlet redegør vi også for vores analysestrategi og de begreber, der 
udgør grundlaget for vores bearbejdning af vores interviews.  

Problemformuleringens underspørgsmål er udgangspunktet for afhandlingens kapitel 5 
til 8. Kapitel 5 til 7 er analysekapitler, der tager afsæt i interviewpersonernes oplevelser og 
erfaringer under hjemsendelsesperioden. Kapitel 8 er en diskussion af temaer, der udvider 
den eksisterende viden om distanceledelse. Kapitel 9 og 10 er hhv. konklusion og perspek-
tivering.  

Et af mastermodulets læringsmål er at kunne dokumentere og analysere egen ledelses-
mæssig udvikling. Havde vi valgt at skrive individuelle afhandlinger kunne læringsrefleksio-
ner integreres i afhandlingen. Vi har dog vurderet, at refleksioner over vores respektive ud-
vikling er forstyrrende i en fælles afhandling, og derfor udgør kapitel 11 de individuelle 
analyser af hver vores ledelsesmæssige udvikling, og vores begrundelse for at samarbejde 
om denne afhandling.  
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Kapitel 2: Problemformulering og definition af begreber 

 
I dette kapitel indledes med afhandlingens problemformulering samt tilhørende under-

spørgsmål, der er formuleret på baggrund af vores interesse og undren. Dernæst følger de-
finition og konkretisering af afhandlingens centrale begreber.  

 

2.1 Problemformulering 

Hvorledes blev der skabt følgeskab i forbindelse med den længerevarende fysiske di-
stance mellem leder og medarbejdere under hjemsendelsesperioden?  

Problemformuleringen er operationaliseret i disse underspørgsmål:  

- Hvilke faktorer påvirkede lederens arbejde med medarbejdernes motivation og 
trivsel? 

- Hvorledes anvendte lederne strategisk kommunikation til at skabe nærvær og 
følgeskab hos individet samt gruppen?  

- Hvordan arbejdede lederne med at skabe de bedste betingelser for medarbej-
dernes selvledelse og selvkontrol i en krisetid? 

- Hvorledes kan denne afhandling supplere eksisterende viden om distancele-
delse? 

 

 

2.2 Definition af begreber 
2.2.1 Ledelse  

Ledelse er den proces at gennemføre en aktivitet ved hjælp af andre personer. Ledelse 
udøves med henblik på at påvirke en gruppe til at formulere og arbejde hen imod opfyl-
delse af et fælles mål1. Ledelse kan skabes af den formelt udpegede leder, men kan også ud-
springe hos en eller flere personer i en gruppe, som ikke varetager et formelt lederskab, 
men som grundet øget initiativ, ansvar og relationel indflydelse i gruppen kan udøve le-
delse. Essensen er at bare fordi der er formelle ledere til stede er det ikke nødvendigvis gi-
vet at der produceres ledelse. Ved forståelse af ledelse som et produkt frem for en funk-

 
1 Graversen & Larsen, 2004, s. 175. 
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tion, trækker vi på den teoretiske ramme, som er beskrevet af Drath et al. i artiklen Direc-
tion, alignment, commitment (DAC): Towards a more integrative ontology of leadership. Morten Kusk 
Fogsgaard oversætter DAC til kurs, koordinering og commitment (KKC)2. Det vil være de 
danske betegnelser, der anvendesi dette projekt. 

 

2.2.2 Ledelsesmæssigt følgeskab 

Vores forståelse af ledelsesmæssigt følgeskab er, at individer i en afdeling, et team eller 
en organisation samarbejder effektivt for at realisere afdelingen eller organisationens mål 
eller retning. En retning kan være konkret defineret af den formelle leder, men den kan 
også udspringe i det uformelle lederskab. Det afgørende for følgeskabet er derved ikke, 
hvem der lægger retningen, men i højere grad om der er støtte, anerkendelse og fremdrift i 
forhold til det fælles mål, der kan være defineret af kollektivet. Eksempelvis vil medarbej-
dere, der tror på organisationens vision, arbejde mod denne målopfyldelse, ikke fordi en 
leder har dikteret retningen, men fordi de oplever, at retningen giver mening for dem, og 
derfor giver de deres følgeskab. Omvendt kan manglende meningsskabelse medføre be-
grænset følgeskab. Vores undersøgelse tager udgangspunkt i lederens oplevelser af, hvor-
dan dette samarbejde understøttes, motiveres og realiseres. Grundlæggende set repræsente-
rer følgeskabet derved hvorvidt målopfyldelsen møder støtte og handling i en gruppe.  

 

2.2.3 Distanceledelse 

I afhandlingen fokuseres der på den fysiske distance, der indebærer at lede medarbej-
dere, som er spredt fysisk på geografi, arbejdssteder og arbejdstid. Der er derved en fysisk 
distance mellem medarbejder og leder, men også medarbejdere imellem indenfor et fælles-
skab. Væsentligt i definitionen af distanceledelse er tilsvarende, hvad der ligger i distancear-
bejde, der er et produkt af distanceforholdet.  I bogen Distance i arbejdslivet (2015) refere-
rer Peter Holdt Christensen til Gyldendals Fremmedordbog, hvor definitionen af distance-
arbejde er:  

“ […] hjemmearbejde for et firma ved en dataterminal, der er forbundet 
med en central datamat i firmaet”3.  

Det er altså ikke alene den fysiske afstand, der kendetegner distanceledelsen, men også 
det element, at medarbejdere og ledere er forbundet til hinanden digitalt i deres arbejds-
form. 

 
2 Fogsgaard, 2014, s. 3. 
3 Christensen, 2015, s. 17. 
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2.2.4 Kriseledelse 

Ved kriseledelse forstår vi et ledelsesmæssigt produkt, der skabes ekstraordinært grun-
det en særlig situation. Situationen skal være af truende karakter for individer eller samfund 
og af kortere tidsmæssig varighed. Kriseledelsen indtræder for dem, som grundet den fore-
stående trussel, må handle på en akut differentieret måde end vanligt. Dette indebærer, at 
der i nogle organisationer, særligt indenfor sundhedssektoren, vil være en øget grad af kri-
seledelse, mens andre organisationer hurtigere vil opnå en grad af normal tilstand. Kortere 
tidsmæssig varighed kan ikke ensidigt defineres. Det vurderes afgørende at sondre mellem, 
om der i den konkrete organisation fortsat er en ændret adfærd grundet krisen eller om ad-
færden har normaliseret sig i den konkrete organisation. Det er derved i mindre grad af be-
tydning om samfundet fortsat er i en krisesituation, men derimod et spørgsmål om den 
kontekst den konkrete organisation befinder sig i.  
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Kapitel 3: Afhandlingens teoretisk ramme  

 

I dette kapitel redegøres for de teorier, der tilsammen udgør afhandlingens teoretiske 
ramme. Teorierne spænder bredt – fra overordnet forståelse af hvad ledelse er, til konkrete 
handlingsanvisninger vedrørende strategisk ledelse af selvledende medarbejdere. Rammen 
indeholder endvidere teorier om motivation, kommunikation og distanceledelse. Teorierne 
supplerer hinanden, men ingen af dem tager afsæt i særlige krisesituationer som den, vi alle 
befandt os i under nedlukningen. Det gør ingen af teorierne, men de valgte teorier giver os 
et grundlæggende fundament til at kunne forstå de ledelsesmæssige udfordringer, vores 
fem interviewpersoner har oplevet i foråret.  

 

3.1 Introduktion til teoretisk ramme og systematik 

Teorien om Kurs, Koordination og Commitment (KKC) anvendes som overordnet 
ramme for vores forståelse af ledelse, fordi tanken i teorien er at nuancere den traditionelle 
ledelsesforståelse som andet end fokus på den formelle ledelse. Kurs er retning for samar-
bejdet, de fælles mål og den fælles vision for arbejdet. Koordinering vedrører arbejdsdeling, 
planlægning og samarbejde, og Commitment rummer medarbejdernes motivation, engage-
ment og loyalitet overfor kolleger og organisation4.  

Teorien er særligt relevant i forhold til analyse af den ekstreme situation, som leder og 
medarbejdere har skulle forholde sig til ved længerevarende adskillelse som led i krisesitua-
tionen. En ekstrem situation, der bryder med den moderne ambition om at ledelse handler 
om relationer og nærhed. En relationsopbygning den formelle leder ikke på tilsvarende vis 
kan varetage på distancen. I KKC er formålet med ledelse opnåelse af fælles mål, og netop 
i forbindelse med distanceledelse finder teorien sin relevans, fordi de traditionelle roller 
måske forandres, og gruppen som helhed skal finde en ny samarbejdskultur for opnåelse af 
de fælles mål.  

KKC beskriver vores grundlæggende forståelse af ledelse jf. 3.1. Endvidere vurderes det 
relevant at gøre teorien operationel ved anvendelse af supplerende teorier indenfor motiva-
tion, selvledelse og kommunikation. De supplerende teorier er systematiseret i underafsnit. 
Der vil ved belysningen blive beskrevet, hvori tilknytningen til KKC består eller hvor en 
eksempelvis traditionel teoretisk opfattelse eventuelt disharmonerer med KKC. 

 
4 Alsted&Majgaard, 2019, s. 6. 
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De supplerende teorier kobles med viden om distanceledelse. Den tilgængelige litteratur 
er baseret på en forståelse af distanceledelse og distancearbejde som en situation eller til-
stand virksomheden træffer beslutning om, fordi det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt af 
hensyn til opgaveløsning samt medarbejderes behov for f.eks. fleksibilitet i hverdagen. 
Planlægning og afstemning af rammerne mellem leder og medarbejder og gruppen i øvrigt 
er et grundvilkår, der er beskrevet i litteraturen. Det, at distanceledelsen er dikteret fra ude-
frakommende part (her regeringen) samt begrundet i en konkret sundhedsmæssig krise er 
en situation, der er uden sammenligning, og behandles naturligvis ikke i eksisterende litte-
ratur. Den beskrevne teori har derved en anden præmis end den situation, der kendetegner 
afhandlingens kerne. Dette medfører, at teorien kan være inspirerende, men ikke på alle 
områder vil kunne bidrage i analysen. Indenfor nogle problemstillinger vil præmisforskel-
len dog være af underordnet betydning, da der kan være tale om generelle anbefalinger, 
som eksempelvis rammesætning og styring af opgaver på distancen. Teoriernes anvendel-
sesmuligheder skal derved vurderes i forhold til den konkrete kontekst, der belyses. 

 

Figur 3.1 viser KKC som den overordnede teoretiske forståelsesramme, der suppleres med te-
ori om motivation, selvledelse og kommunikation samt distanceledelse som tværgående supple-
ment. 

 

3.2 Kurs, Koordination og Commitment 

Effektivt distancearbejde i almindelighed og i særdeleshed i en ekstrem situation som 
hjemsendelsesperioden er afhængigt af er, at der er en fælles kurs, dvs. at alle er (nogen-
lunde) enige om mål, vision og mission. Alle medarbejderne i en afdeling eller et team kan 
koordinere deres opgaver hensigtsmæssigt og dele deres viden, og endelig skal der være et 
samarbejde og engagement i at løse de fælles opgaver. 
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Drath et al. skrev i 2008 artiklen Direction, alignment, commitment: Towards a more 
integrative ontology of leadership. De beskriver ledelse som det, der skaber Direction, Ali-
gnment and Commitment (på dansk Kurs, Koordinering og Commitment (KKC)): 

” (1) Direction: widespread agreement in a collective on overall 
goals, aims, and mission; (2) alignment: the organisation and coordi-
nation of knowledge and work in a collective, and (3) commitment: 
the willingness of members of a collective to subsume their own in-
terest and benefits and work eithin the collective interest and 
benerit.”5 

Drath el. al. ærinde er at etablere en ny forståelse af, hvad ledelse er. De argumenterer 
for, at der er behov for en anden forståelse af ledelse end den traditionelle, hvor ledelse er 
kombinationen af en eller flere ledere, følgere og et fælles mål6. I denne forståelse af le-
delse, er det opnåelse af fælles mål, der er formålet med ledelse. 

I stedet for denne klassiske forståelse af ledelse, foreslår Drath et al. en ny ledelsesonto-
logisk forståelse, hvor fælles retning, koordinering og engagement er målet eller outcome. 
De siger, at KKC er produktet af organisationens ledelseskultur (se figur 3.1). 

 

Figur 3.1: Forståelsesramme for Ledelse og KKC7. 

 

 
5 Drath et al., 2008, s. 636. 
6 Drath et al., 2008, s. 635. 
7  Drath et al., 2008, s. 642. 



Master of Public Governance (MPG)   
Masterafhandling 

15 
 

Ledelseskulturen er de individuelle og kollektive ledelsesmæssige værdier og overbevis-
ninger og den ledelsesmæssig praksis. Konteksten er væsentlig, fordi den er styrende for 
ledelseskulturen og dermed KKC. 

  

3.2.1 Individuelle og kollektive ledelsesmæssige værdier og overbevisninger 

Drath et al. taler om ledelsesværdier og ikke lederværdier eller lederkarakteristika, fordi 
hele grundtanken i KKC er, at ledelse ikke forudsætter en leder. Traditionelt har man talt 
om forskellige karakteristika eller personlige træk, ledere har eller bør have fx karisma eller 
intelligens, men karakteristika er beskrivende og generaliserede, og siger ikke noget om, 
hvordan en leder handler8. I stedet taler Drath et al. om værdier og overbevisninger. Disse 
begreber har den fordel frem for karakteristika, at de kan blive beskrevet i sætninger, og 
dermed kan man bedre sætte ord på dem. Og endnu relevant, betragtes værdier og overbe-
visninger i højere grad som udgangspunkt for ledelsesmæssig handlen. At blive beskrevet 
som intelligent eller karismatisk siger ikke noget om din ledelsesmæssige praksis, men hvis 
dit ledelsesgrundlag bygger på værdier som dialog, åbenhed og relationel koordinering9, si-
ger det noget om, hvordan du forstår ledelse og dermed er du ifølge Drath et al. tilbøjelig 
til at handle på en bestemt på måde10. 

Ledelsesmæssige overbevisninger kan inddeles i tre overlappende kategorier11: 

1. overbevisninger vedrørende værdien af eller behovet for fælles retning, koor-
dinering og engagement 

2. overbevisninger omhandlende adfærd og personlige karaktertræk, der hin-
drer eller understøtter udviklingen af KKC, og 

3. overbevisninger om, hvordan KKC bedst kan udvikles. 

Disse tre kategorier repræsenterer et net af sammenvævede individuelle overbevisninger 
eller holdninger i organisationen. Det er ikke kun lederens overbevisninger, men alles hold-
ninger, betydningen af fælles retning, koordinering og engagement. I denne afhandling er 
der fokus på lederens funktion og handlinger, men de ledelsesmæssige værdier og overbe-
visninger er ikke begrænset til en leder, men er funderet i kulturen i organisationen og 
kommer til udtryk gennem den ledelsesmæssige praksis.  

 
8 Ford, 2015, Flere interessante eksempler på ledelsesmæssig trækteori er beskrevet, og favner både fysiologi-
ske og psykologiske træk, kap 4. 
9 https://www.lederweb.dk/udgivelser/relationel-koordinering/  

10 Drath et al., 2008, s. 644. 
11 Drath et al., 2008, s. 644. 
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3.2.2 Ledelsesmæssig praksis 

Drath et al. beskriver ledelsesmæssig praksis som ”a pattern in the behavior of a collec-
tive aimed at producing DAC”12. Det væsentlige i denne måde at forstå ledelse er, at det er 
tale om en kollektiv meningsskabelse. Det betyder, at etablering af fælles mål, koordinering 
af opgaver og udvikling af engagement i en medarbejdergruppe baserer sig på en forståelse 
af ledelsesmæssig praksis som relationel, dvs. at det opstår mellem medlemmerne i grup-
pen13. Fælles kurs udstikkes ikke kun fra leder til medarbejdere, men udspringer af en pro-
ces, hvor der opstår en fælles forståelse af, hvor vi er på vej hen. Overbevisninger, værdier 
og praksis er ifølge Drath et al. et produkt af matrix. Hvor traditionelle ledelsesteorier tager 
udgangspunkt i lederens rolle i at indlejre værdier og motivation mm. i medarbejderne, ar-
gumenterer Drath et al. for, at  

”beliefs are seen less as individual mental entities and more as so-
cial and relational co-constructions”14.  

På denne måde er gruppens fælles retning, evne til koordinering og engagement indlej-
ret i organisationens kultur. 

Den teoretiske ramme for KKC bygger på en funktionalistisk kulturforståelse, og for-
fatterne referer til Edgar Scheins definition af kultur. Schein definerer organisationskultur 
som et mønster af grundlæggende antagelser, som en gruppe tilegner sig efterhånden som 
de hensigtsmæssigt løser problemer med det, Schein kalder ekstern tilpasning og intern in-
tegration. Disse antagelser videregives til nye kolleger som den korrekte måde at tænke og 
agere på15, og kulturen danner rammen for individuelle og kollektive ledelsesværdier og 
den ledelsesmæssige ageren. Organisationens ledelsesmæssige praksis forstås hermed op-
bygget gennem den kollektive erfaringsudvikling over tid. 

 

3.2.3 Kontekst og forandring 

Konteksten spiller en væsentlig rolle i denne måde at forstå ledelse. Ifølge Drath et al. 
er kontekst ikke et centralt element i traditionel forståelse af ledelse, men i KKC spiller den 
en konstitutiv eller genererende rolle16. Det betyder, at konteksten i høj grad er styrende 
for ledelseskulturen og dermed KKC. Kontekstens konstitutive rolle hænger sammen med 
kulturforståelsen. I og med at kulturen udvikles gennem gruppens eksterne tilpasning og 

 
12 Drath et al., 2008, s. 645. 
13 Drath et al., 2008, s. 645. 
14 Drath et al., 2008, s. 648. 
15 Drath et al., 2008, s. 646. 
16 Drath et al., 2008, s. 646. 
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interne integration spiller konteksten en væsentlig rolle, og har dermed også væsentlig be-
tydning for individuelle og kollektive værdier og overbevisninger og for den ledelsesmæs-
sige praksis. Eksempelvis vil opbakning om et fælles mål i en lille privat virksomhed udvik-
les helt forskelligt fra en offentlig institution, der med jævne mellemrum er fusioneret med 
andre. Koordinering af opgaver foregår forskelligt på en fabrik end på en folkeskole, og 
engagement blandt medarbejdere vil opstå på forskellige måder i hhv. en amerikansk og en 
italiensk virksomhed, osv. 

En virksomheds kontekst ændrer sig hele tiden. Nye markeder opstår, ny lovgivning 
implementeres, økonomien ændrer sig, ulykker indtræffer og pandemier lukker samfund 
ned. Ekstern tilpasning og intern integration er hele tiden i spil, og derfor er arbejdet med 
at skabe kurs, koordinering og commitment ikke klaret på en gang. Ifølge Drath et al. er 
det en kontinuerlig proces, hvor KKC skal vedligeholdes, genskabes og reformuleres17. 
Dette kræver viden om motivationsteori, kommunikation og ledelse af videnmedarbejdere.  

 

3.3 Motivationsteori 

Motivationsteori inddrages for at udbygge commitment-delen af KKC. Den umotive-
rede medarbejder vil ikke have et commitment til at deltage i realiseringen af fællesskabets 
mål, og omvendt er tesen, at den motiverede medarbejder vil udvise øget initiativ, når 
denne føler sig committet. Som led i denne forståelse spiller motivation ind i den teoreti-
ske ramme om KKC, som beskrevet indledningsvist i dette kapitel. 

Der findes ikke en entydig definition på motivation, men en gængs definition er: 

”Motivation er de faktorer i et individ, som vækker, kanaliserer og vedli-
geholder adfærd i retning mod et mål.”18 

Motivation vedrører evnen til at movere eller bevæge mennesker i en bestemt retning. I 
motivation ligger der, at individet skal have lysten til og viljen til at bevæge sig i en bestemt 
retning. Ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv er motivationen hos medarbejderen afgø-
rende for at flytte vedkommende i henhold til den dagsorden der findes formålstjenlig for 
organisationen. Omvendt vil en medarbejder, der ikke har lysten eller viljen, ikke være mo-
tiveret til at flytte sig i pågældende retning. Motivation er dermed en vigtig bestanddel i det 
at bedrive ledelse og skabe følgeskab på de fælles mål. 

Definitionen ovenfor er rummelig og kan favne flere forskellige motivationsteorier. Det 
centrale uanset valg af teori er begrebet faktorer. Hvilke faktorer influerer på individets 

 
17 Drath et al., 2008, s. 647. 
18 Hein, 2019, s. 18f. 
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muligheder for at bevæge sig i en bestemt retning? Motivation har naturligt udgjort et stort 
interessefelt for diverse ledere historisk set, og derfor er det et område med mange anven-
delige og anerkendte teorier. Det er tillagt vægt ikke at se ind i de teorier, der har til formål 
at skabe mere opgaveeffektivitet, som eksempelvis scientific management. Der er i højere 
grad fokus på teorier, der er mere fokuseret på det enkelte individ, og dennes indre dri-
vende kræfter.  

I det kommende afsnit beskrives de motivationsteorier, der vurderes anvendelige i for-
hold til denne afhandlings problemfelt. 

 

3.3.1 Maslows behovsteori 

Maslows behovsteori bliver i vores samfund i dag benævnt mere perifært, eksempelvis i 
diverse undervisninger og kurser. I-landes gode forhold kan begrunde, at det virker knap 
så relevant for samtiden at drøfte eksempelvis fysiske fornødenheder og sikkerhed. Når 
Danmark træder ind i en sundhedsmæssig krise, kan det naturligt medføre, at individet er 
drevet af andet end påskønnelse eller selvrealiserende faktorer, og måske bliver mere 
grundlæggende fysiske faktorer en vigtig bestanddel for individets motivation. Af denne 
grund er det interessant at se, om teorien reaktiverer sin relevans i forhold til ledelse af 
medarbejdere under en krise. Derfor inddrages Maslows teori i analysen af vores interview-
personers erfaringer.  

I dag forbinder de fleste Maslows behovsteori med en pyramide. Pyramiden er dog en 
fortolket udgave af teorien og ikke en tilgang Maslow selv har beskrevet. Endvidere beteg-
nes det i dag som en motivationsteori, men formålet fra ophavsmanden var i højere grad 
udvikling af en filosofisk reflektionsramme.  Det filosofiske element spiller ind i forhold til 
hvad det er mennesket higer efter. Som Maslow beskriver: Når et behov er tilfredsstillet, er 
det ikke længere et behov (a want that is satisfied is no longer a want)19. Når behovet er til-
fredsstillet, vil individet hige efter noget andet og på denne vis opstår hierarkiet. Nederst i 
hierarkiet er der fokus på basale og fysiske behov og når disse behov er stillet, vil individets 
fysiske tilfredsstillelse medføre en øget opmærksomhed mod relationer, psykologisk over-
skud og fællesskabets anerkendelse. På denne vis får filosofien betydning for, hvad der dri-
ver individet, og dermed anvendelighed som motivationsteori.  

  

 
19 Hein, 2019, s. 76. 
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Den hierarkiske behovsteori kan illustreres således: 

 

Figur 3.2: Indhold og illustration er inspireret af Anne Birgitte Lindholm20. 

 

3.3.4 Selvbestemmelsesteorien 

Teorien er udviklet af Edward L. Deci og Richard M. Ryan, og er vokset frem fra 
1970’erne og frem til i dag. Teorien er grundlæggende baseret på en sondring mellem indre 
og ydre motivation. Indre motivation knytter sig til aktiviteter, der udføres, fordi det gør 
individet glad eller på anden måde medfører en tilfredsstillelse. Den ydre motivation knyt-
ter sig til aktiviteter, der udføres for at opnå en udefrakommende gevinst. Den kan være alt 
fra den ydre belønning eller anerkendelse, men også udsigten til at modtage det modsatte 
fra sin omverden kan være drivende som ydre motivation. En central pointe i teorien er 
autonomi, altså om kilden til motivation udspringer af en selv eller som faktorer uden for 
en selv. Autonomien er afgørende for individets mulighed for at handle selvstændigt. Ek-
sempelvis er løn en ydre omstændighed, der får individet til at udføre en ydelse, og indivi-
det er ikke nødvendigvis begejstret for levering af denne ydelse. Den ydre motivation kan 
derved underminere den indre motivation. Foruden autonomi er det at føle sig kompetent 
samt det at være i et socialt tilhørsforhold væsentlige behov for individets indre motiva-
tion. Hver for sig og samlet set øger opfyldelsen af behovene individets muligheder for in-
dre motivation21. Ryan og Deci omtaler teorien som en behovsteori, men i modsætning til 

 
20 Lindholm, 2012, s. 140. 
21 Christensen, 2020, s. 230-231. 
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Maslow er behovene ikke hierarkisk, men sidestillede22. Det interessante er, hvorledes ar-
bejdspladsen kan muliggøre opfyldelse af disse behov til gavn for medarbejderens indre 
motivation.  

 

3.3.5 Prosocial motivation 

Området dækker over en teoretisk paraply af motivationsteorier, hvor det sociale for-
mål er kernen for individets motivation. I denne afhandling stilles der skarpt på en af teori-
erne indenfor social motivation - Public Service Motivation (PSM). PSM er en nyere teori, 
der blev introduceret af Julian Le Grand i 2003. Le Grands antagelse indebærer at særligt 
offentligt ansatte er motiveret af deres arbejde og det at hjælpe andre. Der er tale om med-
arbejdere, som grundet deres indre drivkraft, søger hen til de organisationer, hvor der er 
mulighed for at hjælpe andre. Sat på spidsen ofrer medarbejdernes sig for at hjælpe andre, 
og denne kerneopgave bliver deres drivende motivation. Drivkraften er dog truet af ydre 
omstændigheder som eksempelvis effektivisering, nedskæringer og økonomistyring. Den 
PSM drevne medarbejder kan i praksis opleve et dilemmafyldt arbejdsliv23. Teorien er 
medtaget grundet dens analysemæssige relevans i forhold til en krisetid, hvor det at løfte en 
sundhedsmæssig krævende opgave, kan påkræve individets udelte opmærksomhed og ned-
prioritering af egne behov.   

 

3.4 Strategisk ledelse af selvledende medarbejdere 

Det er et centralt aspekt af KKC, at både ledere og medarbejdere er orienterede mod 
organisationens fælles mål og magter at samarbejde og koordinere de fælles opgaver. Det 
handler om den adfærd medarbejdere og ledere udviser, dvs. hvordan individuelle og kol-
lektive overbevisninger og værdier kommer i spil, og hvordan den ledelsesmæssige praksis 
udfolder sig. For at kunne operationalisere denne del af KKC inddrager vi viden om stra-
tegisk ledelse af selvledende medarbejdere.   

For at lede sig selv skal medarbejderen rette sine handlinger mod virksomhedens forret-
ning. I dette ligger et indicium om, at det at lede sig selv ikke rummer en ubegrænset fri-
hed, men at handlingerne skal være til gavn for virksomhedens forretning. Denne vurde-
ring påkræver, at medarbejderen kender sin forretning, målet for opgaven og har forståelse 
for sin opgave. Dette kendskab er afgørende for, at medarbejderen kan varetage sin strate-
giske selvledelse.  

 
22 Hein, 2019, s. 195-197. 
23 Christensen, 2020, s. 340-344. 
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En selvledelse er dog ikke alene et medarbejdervalg, men det er i høj grad lederens op-
gave at rammesætte de optimale forhold for selvledelsen. Rammesætningen indebærer, at 
selvledelse påkræver en aktiv ledelse, og det må ikke misforstås, at det at have en gruppe af 
ansvarsfulde selvledende medarbejdere kan fortolkes som, at ledelsen kan træde i baggrun-
den. Tværtimod er den fælles afstemning, prioritering og engagerede nysgerrige interesse 
værdifuldt for selvledelsens optimale betingelser. Ledelse af selvledende medarbejdere kan 
bistås med reflekterende spørgsmålene som; hvad, hvordan og hvorfor jf. figur 3.3.   

 

Figur 3.3: Ledelse af selvledende medarbejdere24. 

 

At lede selvledende medarbejdere kan indebære spørgsmål som hvad medarbejderen ser 
som resultat af og målet med opgaven, hvordan medarbejderen bidrager til dette mål og 
lederen skal forstå hvorfor medarbejderen arbejder som vedkommende gør25.  

Som leder af selvledende medarbejdere ligger der en øget opmærksomhed på at slippe 
kontrollen indenfor den afgrænsede frihed, og en tillid til at medarbejderen kan løbe med 
opgaven indenfor rammen. Medarbejdere er dog ikke ens, og i ledelsen af medarbejderne 
ligger der også en undersøgelse af medarbejdernes individuelle forskelle og evne til selv-
kontrol. Der kan derved være forskellige grader af selvledelse indenfor en gruppe, fordi 
den naturlige diversitet også indebærer en differentieret grad af selvkontrol. Vurdering og 
bistand til medarbejderen for håndtering af selvkontrol er et eksempel, der påkræver enga-
geret ledelsesmæssig involvering.  

Medarbejderne skal endvidere være i stand til at forstå, hvad de har forpligtet sig til for 
at have friheden til selvledelse. Betingelserne eller forudsætningerne i arbejdslivet eller fa-
milielivet kan ændres, og det kan medføre at aftaler skal tages op til revision. Særligt under 

 
24 Kristensen&Pedersen, 2013, s. 161. 
25 Kristensen&Pedersen, 2013, kap. 1 og kap. 8. 
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distanceledelsen i en krisetid er det relevant at have for øje, hvilken aftale der foreligger 
mellem medarbejder og leder, men også at have et fælles ansvar for at italesætte de både 
fysiske og psykiske udfordringer, der kan være forbundet med at løse sin opgave, når ved-
kommende måske enten er ramt af ensomhed eller overvældet af familiens yngste medlem-
mer, som ikke kan komme i institution. Uanset de konkrete forskelle påkræver selvledelsen 
en italesættelse af de forhold som påvirker individets evne til at selvlede og udøve selvkon-
trol. 

I teorien er der et overvejende fokus på forholdet mellem leder og medarbejder, og 
hvorledes det er lederen der skaber rammerne for selvledelse. Der er i mindre grad itale-
sættelse af gruppens betydning for individet, herunder om medarbejderen kan arbejde mål-
rettet i henhold til en fælles kurs, hvor lederen ikke nødvendigvis har været medvirkende til 
at sætte retningen, eksempelvis grundet at lederen har været optaget af akutte kriseforhold. 
Der vil i analysen blive vurderet, hvilke forhold, der spiller ind i forhold til selvledelse og 
om den traditionelle opfattelse af leder-medarbejder perspektivet kan nuanceres i henhold 
til KKC og gruppens betydning. 

 

3.5 Kommunikationsmedier 

Som led i definitionen af distanceledelse ligger der et eksplicit behov for anvendelse af 
elektroniske kommunikationsmedier. Mulighederne er mange, og det er væsentligt i den 
forbindelse at anvende de rette medier til det rette behov. Kommunikationsstrategien bli-
ver bindeleddet for både at sætte retning, kurs og skabe commitment, da det er den eneste 
forbindelse mellem leder og medarbejderne, når den fysiske nærhed er afbrudt.  

Der påpeges teoretisk, at lederen som led i distanceledelsen skal træffe et valg i forhold 
til kommunikationsstrategi. Det er i den forbindelse en vigtig overvejelse om kommunika-
tionsmediet skal være synkront eller asynkront26. Den synkrone kommunikation kræver, at 
man er til stede samtidigt, fx ved telefonsamtaler. Ved asynkron kommunikation kan kom-
munikationsmediet tilgås på flere tidspunkter fx e-mails. Det er særligt den non-verbale 
kommunikation og toneleje, der er vanskeligt at overføre, når vi arbejder på distancen, og i 
særdeleshed hvis kommunikationen er asynkron. Ved valg af kommunikationsmedie er det 
derfor en essentiel refleksion at vurdere kommunikationens formål. Som led i denne re-
fleksion vurderes det om formålet bedst varetages synkront eller asynkront. Refleksionen 
er i høj grad ud fra det synspunkt, at distanceledelsen er planlagt og en del af samarbejds-
forholdet mellem leder og medarbejder. Det omtales ikke om kommunikationsbehovet 
kan være andet end lederens behov. Eksempelvis kan det drøftes om en gruppe, der i læn-
gere varighed sidder på distancen, tilsvarende kan have et behov for indbyrdes dialog for 

 
26 Lindholm, 2012, s. 160-161. 
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sikring af såvel socialitet samt fælles målopfyldelse. KKC kan derved være medskabende til 
at nuancere, at initiativretten samt formålsvurdering af kommunikation kan ligge hos andre 
end den formelle leder. 

Uagtet hvem den initierende part er, er det væsentligt at fremhæve, at medie skal af-
stemmes i forhold til det konkrete kommunikative formål og behov.     

 

3.5.1 Richness-teorien 

Richard L. Daft og Robert H. Lengel formulerende i 1986 teorien om righoldige me-
dier. Teorien beskriver, hvor mange informationer et medie er i stand til at overføre. I in-
formationer ligger der både den skriftlige fremstilling, men også den information som 
kropssprog og tonefald skaber for vores sanser.  

Breve og e-mails vil eksempelvis være velegnede til den komplekse skriftlige fremstil-
ling, men det er svært muligt at vurdere følelserne bag. Det forsøger skribenten eksempel-
vis at kompensere for ved emojis og smileys, hvilket er et eksempel på, at denne type me-
dier ikke er særlige “rich”. I modsætning til dette vil det virtuelle møde være formålstjenlig 
til både fremvisning af præsentationer samt oplevelsen af sanseindtryk fra deltagerne. 

Afgørende i teorien er hvor mange informationer kommunikationsmediet kan videre-
give. Svagheden ved denne teori er, at den er formuleret i 1980’ne og derved helt naturligt 
ikke forholder sig til de informationsmedier der overvejende anvendes i vores samtid. Dog 
kan det ses, at nogle teoretikere, der i dag beskriver omkring distanceledelse, har valgt at 
udbygge teoriens anvendelsesområde. Det betragtes derved, at det essentielle ikke er om-
fanget af medier, men reflektionen omkring hvorledes informationer bedst muligt overfø-
res i forhold til det konkrete medie. 

I figur 3.4 ses de oprindeligt beskrevne informationsmedier, og tilføjelserne med kursiv 
er tilføjelser, der favner de medier der anvendes i dag. 
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Informationsmedierne er rangordnet således: 

Informationsmedie I hvor høj grad er mediet righoldigt? 

Ansigt-til-ansigt I allerhøjeste grad 

Virtuelle møder I højeste grad 

Telefon I høj grad 

Skriftligt (personligt), fx breve og me-
moer og mails 

I nogenlunde grad 

Skriftligt (formelt), fx dokumenter I lav grad 

Tal I meget lav grad 

 

Figur 3.4: Informationsmedier og deres evne til at overføre information (grad af righoldighed)27. 

 

Ganske vist har den teknologiske udvikling indenfor virtuelle mødeplatforme været 
markant, og særligt i foråret 2020, hvor hele verden pludselig havde brug for teknologien 
til møder, undervisning og familiesammenkomster mm., men der er stadig tale om en to-
dimensionel teknologi med mange begrænsninger. I et møde med mere en to personer er 
det ikke muligt at vide, hvem man har øjenkontakt med, kreative processer er stærkt be-
grænsede, og tendensen til eller muligheden for slå mikrofon og billede fra, giver nogle me-
get stille møder, hvor det kan være svært at få en fornemmelse af stemningen i rummet. 

 Jo mere dynamiske organisationens omgivelser er, jo større usikkerhed, og desto mere 
er der hele tiden brug for ny information28. Der skal hele tiden arbejdes med den fælles ret-
ning og koordinationen, og det kræver et righoldigt medie. Under normale omstændighe-
der kunne man som organisation eller leder supplere et mindre righoldigt informationsme-
die med fysiske ansigt-til-ansigt-møder, men det er i sin natur ikke en mulighed, når der ar-
bejdes på distancen. 

  

 
27 Christensen, 2015, s. 25 samt med input fra Lindholm 2012, s.161. 
28 Christensen, 2015, s. 25. 
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3.6 Teoretisk opsummering 

I KKC udgør ledelse den proces at gennemføre en aktivitet ved hjælp af andre perso-
ner. Ledelse udøves med henblik på at påvirke en gruppe til at formulere og arbejde hen 
imod opfyldelse af et fælles mål. For at kunne gennemføre denne proces er der behov for 
at blive klogere på, hvorledes man bedst muligt påvirker individer og gruppen som helhed. 
Det er denne viden, de supplerende teorier indenfor motivation, selvledelse og kommuni-
kation bidrager til en styrket analytisk nuancering af. Derudover er det ikke uvæsentligt at 
se udfordringerne i den specielle kontekst, at både ledere og medarbejdere er adskilt i en 
svær krisetid, og derfor skal teorierne samlet set kobles til eksisterende viden om distance-
ledelse.   
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Kapitel 4: Metode og analysestrategi 

 

I dette kapitel redegør vi for afhandlingens metodiske grundlag og analyse af empiri. I 
kapitlet beskrives hhv. vores undersøgelsesdesign og analysedesign.  

Der er i afhandlingens undersøgelse fokus på et udvalg af ledere og deres oplevelser og 
læreprocesser. Dette udgør en afgrænsning i forhold til at undersøge effekten af de ledel-
sesmæssige initiativer. Alternativt kunne vi have interviewet både ledere og medarbejdere, 
og spurgt medarbejderne om, hvordan de oplevede lederens kommunikation, måde at mo-
tivere og arbejde med følgeskab i perioden. Dette er absolut også interessant, men af-
grænsningen er foretaget for at sikre en øget fordybelse i de udfordringer, der fra lederens 
perspektiv har været udslagsgivende for at distancelede i en krisetid. 

 

4.1. Undersøgelsens tidsmæssige afgrænsning 

Undersøgelsens spørgsmål er rettet mod periode 13. marts til 1. juli 2020. Det er en hi-
storisk periode, ikke bare i Danmark men globalt. Perioden er valgt, fordi den repræsente-
rer en afgrænset tid præget af pludselig nedlukning af samfundet, som mange af os ikke var 
forberedt på. I slutningen af juni og begyndelsen af juli 2020 begyndte mange at komme 
fysisk på arbejde igen, og dermed afsluttes den første hjemsendelsesperiode i Danmark jf. 
figur 4.1.  
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Figur 4.1: Tidslinjen angiver vigtige begivenheder samt rammesætter periode for survey. 

Efterårets begyndende nedlukning understreger undersøgelsens aktualitet, og behovet 
for at sætte fokus på distancearbejde på et helt andet niveau end tidligere. I oktober 2020 
rammer bølge 2 af coronasmitten. Bølgen er forventet af sundhedsmyndighederne, men da 
smittetallet når knap 1000 smittede i døgnet anbefales det, at så mange som muligt igen ar-
bejder hjemmefra. Det forhold, at situationen er delvist forventet, indebærer et helt andet 
beredskab, og en mulighed for at indstille sin ledelse på dette scenarie. Vi betragter anden 
hjemsendelsesperiode med stor interesse, men den vil ikke være genstand for vores under-
søgelse. 
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4.2 Undersøgelsens metode 

Der er i afhandlingen fokus på de ledelsesmæssige overvejelser, handlinger og observa-
tioner under nedlukningen. Perspektivet er fra de enkelte ledere, som indgår i undersøgel-
sen, og derfor har vi valgt semistrukturede interviews som undersøgelsesmetode, hvor alle 
interviewpersoner stilles samme spørgsmål, og hvor der er mulighed for at nuancere og 
uddybe spørgsmål, når de interviewedes svar giver anledning dertil. Hermanowicz beskri-
ver semistrukturende interviews som den interviewform, der bringer os tættest på at forstå 
mennesker og deres sociale verden29. Det er forventningen, at dialogen vil være medvir-
kende til at skabe et fortroligt og refleksivt rum, hvor vi som undersøgere vil få en detalje-
ret indsigt i de personlige oplevelser, og særligt muligheden for at stille uddybende spørgs-
mål kan udvide vidensniveauet i en ny retning. Den kvalitative tilgang har fokus på inter-
viewpersonens unikke oplevelser og kan afsøge deres subjektive perspektiver med ud-
gangspunkt i deres erfaringer, tanker, følelser, motiver, meninger etc30, samtidig med, at 
den fælles spørgeramme gør det muligt at sammenligne besvarelserne.   

Metoden har desuden den fordel, at interviewer og interviewpersonen kan tale sammen 
om betydningen af spørgsmålene, og afklare forståelsesmæssige vanskeligheder.  

Interviewmetoden er ressourcekrævende, hvilket medfører en begrænsning af deltagere 
og dermed repræsentationsgrad, dog tillægges metoden stor vægt, da der skabes mulighed 
for at komme tæt på de nuancerede personlige oplevelser, i modsætning til eksempelvis en 
spørgeskemaundersøgelse. Spørgeundersøgelsen kan repræsentere flere deltagere, men kan 
i kvalitet være begrænset af deltagernes manglende tid, manglende svarmuligheder og unu-
ancerede svar. Spørgeskemaundersøgelser vil være mere generaliserende.  

Formålet med undersøgelsen er ikke at validere effekten af de interviewedes ledelse i 
praksis, men undersøge hvordan de har arbejdet med at skabe følgeskab på distancen og 
deres oplevelser deraf. Selve valideringen af ledelsens succes eller mangel på samme, vil 
være en undersøgelse, der påkræver involvering af medarbejderperspektivet. Det er absolut 
interessant, men vil påkræve en anden undersøgelse og en anden afhandling for at ramme 
en kvalitativ nuanceret undersøgelse. 

I tilrettelæggelsen af vores interviews har vi taget udgangspunkt i Hermanowitcz’s arti-
kel The Great Interview: 25 Strategies for Studying People in Bed. Det er grundlæggende 
25 gode råd til, hvordan man planlægger og udfører interviews. Hermanowitcz forholder 
sig både til tekniske forhold som tid, formulering af spørgsmål og opbygning af inter-
viewet, som f.eks. antal af spørgsmål, rækkefølgen og hvordan interviewet kan starte og 
slutte, og til forhold af mere relationel karakter, som f.eks. at være respektfuld over for in-

 
29 Hermanowicz, 2002, s. 480. 
30 Launsø et al., 2011, s. 133.  
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terviewpersonen og lytte efter interviewpersonens meningstilskrivelse i løbet af inter-
viewet. Endvidere beskrives vigtigheden af at bevare personens integritet gennem en ba-
lance mellem interviewerens autoritet og ligeværd mellem interviewer og interviewperson.  

Hermanowitzs råd har givet en god baggrund for, hvorledes vi processuelt kunne hånd-
tere interviewene, og skabe et trygt, tillidsfuldt og ikke mindst ærligt rum. Det er ikke lyk-
kes os at leve helt op til samtlige Hermanowitcz 25 råd, eksempelvis havde vi færre spørgs-
mål og dermed også lidt kortere interviews. Vi har også valgt at se bort fra rådet om ikke at 
lave lang-distanceinterview. Artiklen er fra 2002, og vi har vurderet, at vores nuværende 
teknologiske muligheder og erfaring med virtuelle møder gør virtuelle interviews til et ac-
ceptabelt alternativ til det fysiske møde, og vi har ikke oplevet en kvalitetsforskel uagtet 
mødeform. 

 

4.3 Spørgsmål og formalia 

Interviewspørgsmålene er formuleret på baggrund af den teoretiske ramme, men vi har 
ikke en decideret deduktiv tilgang. Vi har ikke formuleret hypoteser på baggrund af vores 
teori, som vi efterprøver i praksis, men teorierne har givet os en teoretiske forståelses-
ramme, der er afsæt for vores empiri.  

Alle interviewpersoner fik stillet en række baggrundsspørgsmål om deres uddannelses-
baggrund, anciennitet som ledere, ledelsesniveau, hvor mange medarbejdere de har ledelse 
af, og hvilken uddannelsesbaggrund medarbejderne har.  

Den fælles spørgeramme indeholdt 13 spørgsmål, nogle med supplerende underspørgs-
mål: 

1. Den måde du har håndteret distanceledelsen, byggede det på en forudgående viden 
om ledelse på distancen eller improviserede du undervejs? 

2. Da hjemsendelsen blev iværksat d. 13. marts, hvilke tanker gjorde du dig i forhold 
til at håndtere ledelsen af medarbejderne? 

3. Måtte du undervejs korrigere den plan du havde lagt eller de tanker du havde gjort 
dig, og hvad var årsagen? 

4. Hvorledes håndterede du kommunikationen med medarbejderne? Benyttede du 
eksempelvis mails, 1:1 samtaler etc, og hvad fungerede eller mangel på samme? 

5. Hvordan har du arbejdet med at understøtte fx samarbejde og vidensdeling blandt 
medarbejderne i forhold til at løse jeres opgaver? 

6. Hvis du betragter din enhed/gruppe som helhed, hvorledes var det så sværere eller 
nemmere at motivere gruppen? Var der forskel på dine grupper? Og hvad tror du 
kan begrunde forskellene? 
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7. Hvis du betragter den individuelle medarbejder, hvorledes var det så sværere eller 
nemmere at motivere? 

8. Distanceledelsen blev iværksat akut grundet en konkret sundhedsmæssig trussel. 
Tænker du denne situation har påvirket din ledelse på en anden måde end hvis for-
holdene ikke var begrundet i en sundhedsmæssig trussel? Skal man eksempelvis 
motivere på en anden måde? Eller sikre en øget tryghed? 

9. Har balancen mellem tillid og kontrol af medarbejderne når man ikke ses ansigt til 
ansigt i det daglige, været noget du har reflekteret over? Og hvorledes har du hånd-
teret det? 

10. Har du lært noget om dig selv som leder under perioden? Og hvorledes tænker du 
det vil påvirke din fremadrettede ledelse? 

11. Har du oplevet at der er skabt ledelse i din afdeling – ledelse udenom dig? Hvorle-
des var din oplevelse af dette? 

12. Har du lært noget af dine medarbejdere eller din gruppe, som vil påvirke dit frem-
adrettede syn på ledelse? 

13. Hvis vi skal lukke ned igen, hvad vil du så gøre i forhold til at motivere og under-
støtte samarbejdet mellem medarbejderne? 

I slutningen af hvert interview spurgte vi til, hvad interviewpersonerne vil gøre, hvis vi 
lukker ned igen. Dette spørgsmål var dels for at give personerne mulighed for at reflektere 
over de erfaringer, de havde gjort sig, og den læreproces, de havde gennemlevet. Og dels 
fordi vi lavede interviewene i en tid, hvor smittetallene steg, og hvor Statsministeren igen 
bad om, at man i videst muligt omfang arbejdede hjemmefra. Der er altså stadig et aktuelt 
presserende behov for at opsamle og videregive læringspunkter til fremtidens ledelse.  

 

Spørgsmålene blev sendt til interviewpersonerne på forhånd. Ved alle interviews var der 
foretaget en etisk afklaring om, hvorvidt der var behov for anonymitet, og de interviewede 
blev tilsvarende orienteret om, at de kan skifte mening undervejs. En af vores interview-
personer ønskede at være anonym, og fremgår derfor ikke ved eget navn og arbejdsstedet 
er blevet generaliseret.  

Tidsmæssigt var alle interviews planlagt til at vare en times tid, men reelt tog de mellem 
35 og 70 min. To interviews blev afholdt med fysisk tilstedeværelse, og tre blev afholdt via 
virtuelle møder. Vi var begge til stede ved 3,5 af interviewene. Det ene virtuelle interview 
blev afbrudt, da et netværk blev hacket. Det var vigtigt i alle interviews at skabe et tillids-
fuldt rum, hvor det kort blev gennemgået, hvad processen bestod i. Endvidere blev det 
præciseret, at interviewguiden netop kun var en guide. Hvis der var behov for at gå ned ad 
en anden sti, så var det vigtigt ikke at lade sig begrænse af rammer. Vi oplevede, at lederne 
turde være ærlige og tage os med ind i et tabuiseret univers, hvor lederne turde italesætte 
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usikkerhed og svære følelser. At udtrykke sin ledelsesmæssige frustration var på mange må-
der et indicium om, at der i samtalen var skabt gode betingelser for refleksion og fortrolig-
hed dialogparterne imellem.  

Alle interviews blev optaget og transskriberet ved hjælp af programmet Konch. Pro-
grammet var et udmærket alternativ til manuel transskribering af interviews, men det var 
alligevel nødvendigt at gennemskrive alle interviews, fordi personerne har talt for hurtigt 
eller har brugt ord, som programmet ikke kender. F.eks. blev “Zoom-møder” nogle gange 
til “sumobryder”. De transskriberede interviews er bilag 1-5. 

 

4.4 Interviewpersoner 

Vi valgte at interviewe fem offentlige ledere på tilsvarende ledelsesmæssige niveau som 
os selv. Der blev i undersøgelsen lagt vægt på, at alle deltagere besidder stillinger, der in-
denfor nogle væsentlige karakteristika er sammenlignelige, for at kunne sammenholde data 
i analyserne. De interviewede ledere blev udvalgt ud fra følgende grundlæggende forudsæt-
ninger: 

 

    4.4.1 Offentlige ledere  

Ved regeringens beslutning om hjemsendelse var meddelelsen særligt rettet mod alle of-
fentligt ansatte, der ikke besad en kritisk funktion. Dette betød en særegen situation for of-
fentligt ansatte, og derfor er denne gruppe udvalgt, da den akut opståede distanceledelse 
retter sig mod ledere med hjemsendte medarbejdere. 

 

4.4.2 Mellemleder med personaleansvar 

Som mellemleder og som direkte personaleleder ville lederen på tætteste hold have en 
fornemmelse og oplevelse af distanceledelsens udfordringer. Mellemlederne havde måske 
fået en retning fra topledelsen, men skulle på mange måder finde deres egen ledelsesvej i 
feltet mellem topleder, medledere og medarbejdere. Oplevelsen af at navigere i dette felt 
og finde løsningerne i den direkte og tætte kontakt med sit personale er interessant viden. 
Toplederen er som udgangspunkt også personaleleder, men det vil være at betragte mere 
perifært og rammesættende. Vedkommende vil ikke i samme omfang kunne berige under-
søgelsen i forhold til den tætte kontakt med hjemsendte medarbejdere. 
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4.4.3 Leder med differentieret personale 

Det er relevant for undersøgelsen, hvorvidt lederen har personaleansvar for et differen-
tieret personalefelt indenfor eksempelvis faggruppering, aldersspredning eller civilstatus. 
Måske distancen medførte etablering af forskellige netværk i grupperne eller nogle gruppe-
ringer fungerede bedre end andre under distanceledelsen.  

De udvalgte ledere er: 

Kenneth Mogensen, IT-chef i Koncern IT, Region Sjælland 

Kenneth er leder for tre afdelinger. Han har en handelsskolebaggrund og er leder for tre 
teamledere. Afdelingerne er ansvarlige for IT-driften herunder infrastruktur og netværk for 
Region Sjællands sygehuse og ansatte.  Personalet er hovedsageligt specialiserede teknikere. 

 

Jannik Olsen, Leder i Roskilde Kommunes affaldssortering 

Jannik Lund Olsen, afsnitsleder i Roskilde Kommunes Veje og Grønne Områder, er le-
der for et team på knap 10 personer. Han er uddannet miljøbiolog har været leder i fire år. 
Teamet er ansvarlige for at sikre at indsamling og behandling af husholdningernes dagre-
novation i kommunen fungerer, herunder at kontrakter med underleverandører fungerer 
optimalt. Personalet har meget forskellig baggrund og uddannelse. 

 

Interviewperson (IP), Sekretariatschef på et hospital  

IP har bedt om anonymitet i afhandlingen, og fremgår derfor ikke med navn. IP har 
været leder i seks år i forskellige administrative ledelsesstillinger. Under hjemsendelsesperi-
oden havde hun personaleansvar for 17 ansatte. Hun er 3. niveau i lederhierarkiet, og leder 
ikke ledere. Hun er uddannet cand.scient.pol fra A ̊rhus Universitet. Medarbejdersammen-
sætninger er en kombination af samfundsfagligt uddannede (jurister eller andre for AC-
fuldmægtige), HK’ere og kommunikationsmedarbejdere. 

 

Michala Krakauer, Kontorchef i Rigsrevisionen  

Michala er leder af Rigsrevisionens 3. kontor med 14 medarbejdere. Hun har været le-
der i 11 år. Kontoret tager sig af større undersøgelser vedrørende fem forskellige ministe-
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rier herunder Beskæftigelses-, Social- og Indenrigs- og Udlændinge- og Integrationsmini-
steriet. Michala er uddannet Cand.scient.adm fra RUC. Medarbejderne har alle en sam-
fundsvidenskabelig kandidatgrad. 

  

Ann Saxo, Uddannelsesleder på pædagoguddannelsen ved Københavns Profes-
sionshøjskole 

 Ann er leder for cirka 30 undervisere, der primært varetager undervisning på uddannel-
sens første og femte semester. Hun har 11 års ledelseserfaring. Ann er uddannet cand.mag. 
i historie. Underviserne har alle en kandidatuddannelse. Mange har uddannelse indenfor 
sociologi og humanistiske områder, men der er også enkelte biologer og undervisere med 
kreative og æstetiske uddannelser.  

 

4.5 Kodning af interview 

Til selve bearbejdningen og kodning af interviewene har vi benyttet programmet 
NVivo12 jf. figur 4.2. Ligesom interviewspørgsmålene tog udgangspunkt i den teoretiske 
ramme beskrevet i kapitel 3, gjorde vores kodning det også. Vi havde som udgangspunkt 
fem hovedtemaer og 16 undertemaer. Flere undertemaer var endvidere opdelt i kategorier. 
I løbet af bearbejdningen tilføjede vi yderligere to hovedtemaer (kriseledelse og personlig 
ledelsesstil) og fire undertemaer (formål/agenda, lederen som rollemodel, Læring af di-
stanceledelsen under hjemsendelse og vaner). Når et tema blev tilføjet, gik vi tilbage til de 
foregående interviews og gennemgik transskriptionerne for disse temaer. Det var væsent-
ligt for opgaven at have afgrænset koderne forinden arbejdet blev igangsat, men omvendt 
ikke være mere fastlåst end, at vi havde mulighed for at blive nysgerrig på nogle opdagelser 
vi ikke forinden havde været bekendt med. Kodningsarbejdet skabte derved en stor værdi 
til det fremtidige analysearbejde, når vi tillod os at være nysgerrig og refleksiv på opdagel-
ser undervejs. Denne refleksivitet højnes, når kodningsarbejdet udføres i fællesskab, og vi 
kan ved fælles bistand skabe en bredere forståelse, af det som egentligt siges. 
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Figur 4.2 viser de hovedtemaer, undertemaer og kategorier vi har kodet interviewene efter. 

  

Disse temaer og kategorier bliver analyseret og diskuteret ud fra de teorier, der er be-
skrevet i kapitel 3 om den teoretiske ramme.  

 

4.6 Det narrative udgangspunkt for analysen 

Efter kodningen viste der sig de temaer og kategorier, der blev genstand for analysen. 
Temaerne repræsenterer både det sagte ord, men på mange måder også de følelser, der var 
forbundet som leder ved at stå i de udfordringer krisen medførte. Deres fortællinger bar 
præg af det at være i en uprøvet og usikker situation, og følelsesmæssigt skulle forholde sig 
på en ny måde til deres eget ledelsesrum og relationen til medarbejderne. Samlet set fik vi 
et indblik i fortællinger, som ud fra individets subjektive forståelse udgjorde oplevelserne.  
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I fortællingerne indgår også metaforer. En håndgranat i en myretue er et af de stærkeste bil-
leder på den forvirring og krisestemning, der i høj grad kendetegnede foråret 2020. Meta-
foren illustrerer, hvordan fællesskaber pludseligt blev splittet ad og ledere og medarbejdere 
hurtigst muligt skulle finde sammen igen og genskabe deres afdeling på en ny måde, hvor-
dan etablerede arbejdsgange, procedurer og relationer skulle finde nye former og ikke 
mindst de 1000 spørgsmål der fløj rundt på alle niveauer – fra medarbejdere til ministerielt 
niveau. Alt sammen samtidig med, at den normale produktion skulle fastholdes.  

Analyserne indledes med en introducerende fortælling, der rammesætter kapitlets ind-
holdsmæssige analytiske omdrejningspunkt. Denne fremgår visuelt som en tekstboks. Det 
narrative udgangspunkt har sin værdi, fordi det løfter analysen til mere end enkeltpersoners 
oplevelser, men skaber en nuanceret indsigt i de følelser og refleksioner, det indebar at stå 
som leder i en krisesituation, og disse følelser er mindst lige så vigtige at “se” for at berige 
vores eksisterende viden om distanceledelse.  

Analysekapitlerne er: 

Kap. 5: At opretholde motivationen, når krisen presser medarbejderne 

Kap. 6: Kommunikation – med hvem, hvordan og hvorfor? 

Kap. 7: Ledelse af selvledende medarbejdere 
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Kapitel 5: At opretholde motivationen, når krisen presser medar-
bejderne 

 

At kunne motivere medarbejdere påkræver en indgående viden om det enkelte indi-
vid. For at motivere medarbejderne må man som leder forholde sig til, hvad der driver 
den enkelte medarbejder til at kunne præstere og bevæge sig i nye retninger. Ledernes 
eksisterende viden om motivation er knyttet til det kendskab der foreligger i en normal 
hverdag, men måske denne viden er utilstrækkelig, når krisen sætter ind og eksisterende 
vaner tages ud af kraft. Hvad betyder det helt konkret pludselig at være hjemsendt, sidde 
alene og uden fællesskabets støttende arme omkring sig? Ingen kendte svaret, men i lø-
bet af hjemsendelsen blev undersøgelsens ledere væsentligt klogere på, at den eksiste-
rende viden om individets motivation skulle ses ud fra en ny forståelsesramme. 

 

I dette kapitel besvares problemformuleringens underspørgsmål: Hvilke faktorer har 
påvirket lederens arbejde med medarbejdernes motivation og trivsel?  Det analyseres, 
hvorvidt individuel og kollektiv ledelsespraksis har været udfordret, når den kontekst ar-
bejdet er foregået i, har været under forandring. 

Den fortælling, der frem kom på baggrund af undersøgelsen, peger på, at det at moti-
vere medarbejderne under en krisetid, skete i en kontekst, der var væsentligt anderledes 
end noget man tidligere havde prøvet. Både fysiske og psykiske motiverende forhold skulle 
betragtes i forhold til den kontekst både distancen og krisen udgjorde.   

Det teoretiske afsæt i dette kapitel er elementet commitment fra KKC, motivationsteori 
samt relevant viden om distanceledelse. Dette spejles i interviewene gennem ledernes re-
fleksioner over de udfordringer, de har oplevet i forhold til at skabe følgeskab og udvikling 
via medarbejdernes motiverede indstilling. På baggrund af undersøgelsen fremkom tre ho-
vedtemaer indenfor motivation. Temaer der blev særligt udslagsgivende for det at distance-
lede under en krisetid: 

• Krise og commitment 
• Trivslens betydning for motivation 
• Når medarbejdernes basale behov ikke dækkes 

Endvidere indgår det i analysen, hvorledes eksisterende viden om motivation og di-
stanceledelse harmonerer med den kontekst krisen repræsenterer. 
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5.1 Krise og commitment 

I alle større organisationer drøftes med jævne mellemrum vigtigheden af at arbejde i 
fællesskab og udøve et produktivt tværgående samarbejde. I praksis er det sværere end 
som så, og mødet mellem forskellige individer og fagprofessionelle skaber store udfordrin-
ger i mange typer opgaver. IP beskriver, at der indenfor hendes organisation tilsvarende 
havde været brugt mange ressourcer for optimering af det tværgående samarbejde, men 
ikke med stor effekt. Da krisen indtraf, skete der dog noget... Akutte sundhedskritiske op-
gaver medførte, at mange medarbejdere skulle omlægge deres opgaver, arbejde indenfor 
nye arbejdstider og indgå i store tværgående samarbejder. 

IP beskriver:   

“Som jeg har sagt flere gange, så er der ingen som kunne have de-
signet en teambuilding øvelse for hospitalet som var bedre end denne 
her. Altså en hel unik oplevelse af, at folk bare trak sammen og alt det 
fnidder fnadder, som der nogle gange kan være med, Hvem skal be-
stemme det, og hvem skal bestemme andet? Og det er mine ressour-
cer, og du skal ikke gøre (…) Og det forsvandt sådan helt ud og så var 
der bare sådan helt klassisk en fælles fjende i Covid, som var den fæl-
les fjende. Og nu må vi bare stå sammen, hvis vi skal lykkes med det 
her.”31 

Men hvad er det egentlig som betød, at det tværgående samarbejde pludseligt lykkedes? 
I motivationsteorien om Public Service Motivation (PSM) indgår det sociale element, at in-
dividet ofrer sig for at hjælpe andre, og håndtering af denne kerneopgave bliver individets 
drivende motivation. I den konkrete situation kan det betragtes, at det bærende i krisesitua-
tionen er den meningsskabelse, der opstod. Det tværgående samarbejde var ikke en pådut-
tet kompetenceudviklingssession, men en konkret situation, hvor den enkelte helt konkret 
kunne se meningskabelsen i at løfte i fællesskab. Visionen og målet var klart, og derfor 
kunne individerne arbejde selvstændigt, kollektivt og committet i henhold til det mål, der 
var for opgaven, i tråd med KKC-teorien. Målet var bekæmpelsen af den fælles fjende, og 
dette element fik individer i gruppen til at tilsidesætte egne behov, og arbejde ud fra en pro 
social retning.  På baggrund af IP’s udsagn udleder vi, at der er en interessant læring i, at 
den kollektive meningsskabelse har en stor styrke i at samle individer, og motivere dem i 
en fælles retning. Det, at krisen repræsenterede en samfundsmæssig og social sårbarhed, 
forstærkede individets tilknytning til opgaven gennem PSM. Det betragtes endvidere, at 
den stærke sociale motivation for opgaven medførte en ekskluderende indstilling på pro-
blemets kerne, og udviskede interessen for personlige inter-relationelle konflikter. 

 
31 IP, 00:21:30. 
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 Den sociale sårbarhed som motivationsfaktor repræsenterer en læring om, at teambuil-
ding kan trænes og øves, men den bliver først virksom, når den kollektive meningsskabelse 
opleves som en forudsætning for at lykkes med opgaven, og individet som led i denne er-
kendelse ikke har egocentriske behov som fokus. Krisen repræsenterede her en kontekst, 
hvor det ikke var op til den formelle leder at arbejde med motivationen. Motivationen ud-
sprang og opbyggedes af kollektivets drivkraft. Den prosociale motivation blev konkret af-
gørende for at medarbejderne arbejdede målrettet på at løse de akutte samfundskrævende 
opgaver. 

 

5.2 Trivslens betydning for motivation 

Distancearbejde repræsenterede en ny virkelighed for de hjemsendte medarbejdere, og 
dermed også en ny virkelighed lederne skulle navigere i. I undersøgelsen pegede lederne på 
relationen mellem trivsel og motivation. 

Ann beskriver eksempelvis: 

“... Altså at der kunne opstå et, ja jeg ved ikke, om jeg kan kalde på 
et motivationsproblem, men måske sådan lidt et trivselsproblem, som 
selvfølgelig også kunne få indflydelse på arbejdsevnen eller altså ja, ar-
bejdsmotivationen for underviserne.”32 

Beskrivelsen kobler trivslen med motivation. En god trivsel spiller her en afgørende 
rolle i forhold til at kunne løfte de foreliggende opgaver, men en ting er hvorledes trivslen 
er under normale tilstande på kontoret - en anden ting var den psykologiske påvirkning det 
medførte at arbejde hjemme, dag efter dag, og under måske svære forhold. 

Michala beskriver om det dilemma både at arbejde og tage sig af familien:  

“Og hvor jeg også havde en oplevelse af at, at, at det måske var 
hårdt for hende hver gang, at hun så endelig havde fået børnene pak-
ket væk enten fordi hun havde puttet dem eller hendes mor kom og 
gik en tur eller et eller andet. Så var det på med arbejdshandskerne. 
Og hvornår og hvornår er det så egentlig, man lader batteriet op? Og 
hvis manden var hjemme i weekenden, så kan jeg da også lige sidde 
og arbejde lidt, og det er jo en forskellig... Altså så man kan sige dem 
med de små børn, der var grundtingene nok lidt det samme med at 
forsikre dem om, at det her er jo ikke en situation, du selv har valgt. 
At du har små børn hjemme om benene. Og lad os se på, hvordan vi 

 
32 Ann, 2. del, 00:05:30. 
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kan finde en model, som du kan være i det, så du kan holde fri en 
gang i mellem, ikk?”33 

Micala omtaler en oplevet træthed hos medarbejderen. Der er en ledelsesmæssig erken-
delse af, at de forhold medarbejderne arbejdede under, langt fra var optimale for at kunne 
yde den bedste indsats, og medarbejderen stod i et svært dilemma mellem både at skulle 
passe sit arbejde og sin familie. I forhold til den teoretiske definition af motivation, er der 
ved motivation fokus på de faktorer, der påvirker individets retning mod et mål jf. afsnit 
3.3. I den konkrete fortælling, er det at skulle tage sig af familien, faktorer der udfordrer 
medarbejderens evne til at varetage sin målopfyldelse. Den oplevede træthed kan betragtes 
som udtryk for mistrivsel og begyndende stress, og evnen til opretholdelse af produktiv 
motivation er udfordret. 

Hjemsendelsen og krisen repræsenterede her en særlig situation, hvor der ses et tydeligt 
behov for lederens evne til at anerkende og korrigere i arbejdsbetingelserne, for at sikre 
medarbejdernes trivsel og motivation.  

For medarbejdere, som ikke havde nære relationer tæt omkring sig blev hjemsendelsen 
en prøvelse i social isolation. Oplevelserne deler sig i både trivsel og mistrivsel. 

Michala beskriver: 

“Nogle af dem har været totalt hårdt ramt af det her og har haft 
mega svært ved at lave deres arbejde og vi var.... sådan nogle uger ind 
i Corona. Hvis jeg nu siger tre uger inden eller fire uger inde eller så-
dan noget, der fik jeg en dispensation til, og det var ikke noget, som 
andre i huset ellers fik, men til at tre af dem måtte gå ind og sidde 
med... De skulle komme på forskellige tidspunkter og sidde med to 
meters afstand.”34 

Kenneth beskriver: 

“Der er nogle medarbejdere, som selvom de er specialister og nør-
der og meget introverte. De synes det er fedt at være tilbage, fordi de 
faktisk har savnet noget socialt. Det er faktisk meget sjovt, Men også 
nogen som synes det er pissehamrende irriterende.”35 

 
33 Michala, 00:29:12. 
34 Michala, 00:22:41. 
35 Kenneth, 00:10:23. 
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“Der er mange af dem, der er blomstret op. Vi har også nået meget 
mere. Helt klart, end vi nogen sinde har gjort, altså nogen sinde har 
gjort.”36 

I Michalas beskrivelse er det interessant at se, at der trods påbud om hjemsendelse, har 
været en erkendelse af, at konsekvensen for nogle medarbejdere var for voldsomme. En-
somheden var en indgribende faktor for deres evne til at arbejde, og Michala var nødsaget 
til at minimere den faktor, der påvirkede motivationen negativt. Tilsvarende beskriver 
Kenneth sin overraskelse over at erfare, at de introverte medarbejdere udtrykker, at det so-
ciale var savnet, men omvendt har de også produceret meget flot og trådt personligt frem.   

I selvbestemmelsesteorien jf. 3.3.4 beskrives, at indre motivation knytter sig til aktivite-
ter som udføres, fordi det gør individet glad eller på anden måde medfører en tilfredsstil-
lelse. Det er vores opfattelse, at hjemsendelsen for nogle medarbejdere medførte en fanta-
stisk mulighed for fordybelse indenfor deres fagområde. Der var ikke forstyrrelser, og 
medarbejderne opnåede en stor personlig tilfredsstillelse. Lederen så dem “blomstre”, og 
resultaterne var tilsvarende gode. Dog er der en erkendelse af, at det sociale mangler, og 
individerne ikke nødvendigvis på den lange bane foretrækker ensomhedens faglige fordy-
belse. Endvidere er der ros forbundet med den store produktivitet og effektivitet. Medar-
bejderne kan opleve ledernes anerkendelse som en ydre motiverende faktor, der kan ind-
virke på deres præstationer. 

Det analyseres, at det at opnå ledelsesmæssigt følgeskab i en krisetid påkræver lederens 
individuelle indsigt. Krisen udgør en kontekst, hvor det vil være meget forskelligt, hvorle-
des den enkelte medarbejder reagerer på situationen. På baggrund af undersøgelsen er det 
tydeligt, at de individuelle forskelle medfører behov for differentieret behandling af medar-
bejderne, og dette er afgørende for motivationen.  

 

5.3 Når medarbejdernes basale behov ikke dækkes 

Bekymring, usikkerhed eller decideret frygt for at komme på arbejde har ikke tidligere 
været et forhold, ledere og medarbejdere har skulle forholde sig til, når ikke man arbejder 
på en sikret institution eller lignende, men det blev også en del af hverdagen i hjemsendel-
sesperioden.  

Ann beskriver: 

“Altså folk, som var meget ængstelige i det hele taget over Corona, 
over situationen og altså som var bange. Og det ved jeg ikke om det 

 
36 Kenneth, 00:31:05. 
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personlighedsting, men i hvert fald altså noget, altså havde indflydelse 
på deres generelle sindstilstand, ikk? Deres sindsstemning?”37 

Kenneth beskriver: 

“Jeg må sige det er en ny form for samtale. Altså vi plejer jo at 
have samtaler men ikke direkte omkring Frygt, frygt. men vi har da 
samtaler omkring patienter der dør eller kan dø, og det og det er sket, 
og er der så kommet en UTH, altså en utilsigtet hændelse på et syge-
hus pga et eller andet vi har gjort eller et eller andet nedbrud. Altså de 
her samtaler har vi til tider, men det er ikke udbredt vil jeg sige, og det 
er heller ikke noget som i trivselsmålingerne er udbredt om det er et 
psykisk hårdt arbejdsmiljø at være i.”38 

Michala beskriver: 

”Ledelsesmæssigt gjorde jeg mig selvfølgelig også nogle tanker om, 
hvor er folk? Hvad tænker de? Går de og er bange?”39 

Frygt, bange, ængstelige og bekymrede er ord, der beskriver den oplevelse mange med-
arbejdere havde som led i at passe deres arbejde. Som Kenneth beskriver, har man som led 
i trivselsmålingen fokus på det psykiske arbejdsmiljø, men disse italesættelser som nu frem-
kommer, er nye og uden sammenligning. Det er en ny situation, at medarbejderne er stærkt 
bekymrede for at varetage deres almindelige opgaver, og deres bekymring er for deres eget 
helbred. 

Som beskrevet i Maslows behovsteori jf. afsnit 3.3.1 er de basale behov afgørende for 
individets motivation. I næstnederste punkt i pyramiden ses tryghed og sikkerhed. Range-
ringen vidner om et yderst basalt behov. Behovets opfyldelse vil ikke være noget som for 
administrativt ansatte sædvanligvis fylder meget, og det skal ses ud fra den kontekst, at der 
i Danmark er en stor grad af oplevet tryghed. Dette illustreres tilsvarende af Kenneths be-
skrivelse om, at han ikke er vant til at have samtaler med medarbejderne om dette.  

På baggrund af ovenstående uddrag fra interviewene udleder vi, at behovsteoriens rele-
vans reaktiveres. Det drivende for individet er ikke egne præstationsbehov eller selvrealise-
ringsbehov, men i højere grad hvorledes lederen kan være bidragende til at skabe nogle 
gode trygge rammer. På baggrund af undersøgelsen er det tydeligt, at de ængstelige følelser 
vækker en ny refleksion hos lederne. Det bliver væsentligt, at de forholder sig til, at psykisk 
arbejdsmiljø får en hel ny betydning og endvidere turde gå ind i disse samtaler. Et trygt 

 
37 Ann, 2. del, 00:07:05. 
38 Kenneth, 00:23:20. 
39 Michala, 00:05:10. 



Master of Public Governance (MPG)   
Masterafhandling 

42 
 

miljø er afgørende for, at individet kan fortsætte med at være motiveret til løsning af de 
akutte opgaver.   

Krisen repræsenterer her en kontekst for individets motivation, som er særegen ved, at 
der ikke er tale om motivation på den lange bane i forhold til eksempelvis organisationens 
vision. Det afgørende er at være motiveret i forhold til de ydre forventninger der stilles, og 
kunne committe sig til dette i de akut presserende opgaver.  

 

5.4 Delkonklusion 

I undersøgelsen er det afdækket, hvorledes lederne har arbejdet med at motivere og 
skabe følgeskab. Det kan konkluderes, at medarbejdere kan være stærkt drevet af at lykkes 
med de akutte kriseopgaver. Medarbejdere tilsidesætter egne ønsker og arbejder kollektivt 
og committet om den fælles opgave. Det er kursen, der er afgørende, og i mindre grad den 
formelle leders ledelse. Omvendt viser det sig lidt anderledes for de medarbejdere, som er 
påvirket af ensomhed og mistrivsel. Her ses et øget behov for den formelle lederes evne til 
at skabe personligt specifikke løsninger. Behovet for den formelle leder ses tilsvarende, når 
grundlæggende behov er udfordret. Lederen kan ikke fjerne smitterisikoen, men der er en 
klar oplevelse hos lederne om, at de skal tænke løsninger, der minimerer medarbejdernes 
oplevede frygt, og ikke mindst vælge at gå ind i samtalen derom. 

Der, hvor krisens betydning adskiller sig fra almindelig distanceledelse, er ved følgende 
erfaringer: 

• Når en krise skaber ugunstige forhold for en medarbejders muligheder for at 
passe sit arbejde, kan lederen med fordel ændre arbejdets vilkår om eksempel-
vis arbejdstid og opgavemængde for at støtte medarbejderens trivsel.  

• En kollektiv sårbarhed i et samfund kan skabe en stærk motivation for den so-
ciale opgaveløsning. 

• Medarbejderne skal ikke have ligebehandling. Lederne skal se og handle ud fra 
de konkrete personlige behov. 

• Frygt, bekymring og ængstelse er lederne ikke vant til at tale med medarbej-
derne om, men der kan være behov for at erkende behovet og lære at gå ind i 
denne type samtaler.  
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Kapitel 6: Kommunikation – med hvem, hvordan og hvorfor? 

 

På distancen bliver elektronisk kommunikation af markant betydning, da den er det 
eneste bindeled mellem leder og medarbejder og medarbejderne imellem. Betydningen 
af dette bindeled forstærkes, når distancen har en længere varighed. Kommunikationen 
bliver derved en grundlæggende forudsætning for at skabe og opretholde en relation, 
men hvad skal lederen kommunikere - med hvem, hvornår og hvordan? Den vigtigste 
fortælling ved dette er, at svarene ikke er lige til, og en krise kan indebære helt andre 
kommunikationsbehov under en længerevarende distance.  

 

I dette kapitel besvares problemformuleringens underspørgsmål: hvordan har lederne 
arbejdet med at anvende kommunikationen strategisk til at skabe nærvær og følgeskab hos 
individet samt gruppen? Det analyseres, hvorvidt individuel og kollektiv ledelsespraksis har 
været udfordret, når den kontekst arbejdet er foregået i, har været under forandring. 

Den fortælling, som fremkom på baggrund af undersøgelsen, peger på, at kommunika-
tion udgjorde den opgave, der gav anledning til flest overvejelser og justeringer undervejs i 
forløbet. Justeringerne er sigende for den læreproces lederne har gennemgået undervejs i 
forløbet. Her spillede distancens varighed en interessant faktor, idet der var behov for at 
finde holdbare kommunikative løsninger, i modsætning til hvis hjemsendelsen kun havde 
varet de 14 dage, der var første udmelding. 

Det teoretiske afsæt i dette kapitel er hhv. kurs og koordinering fra KKC, kommunika-
tionsteori samt relevant viden om distanceledelse. Dette spejles i interviewene gennem le-
dernes refleksioner over de udfordringer, de oplevede i forhold til at skabe følgeskab og 
udvikling via kommunikation.  

På baggrund af undersøgelsen har vi uddraget to hovedtemaer indenfor kommunika-
tion. Temaer, som blev særligt udslagsgivende for det at distancelede under en krisetid: 

• Organisering af kommunikation  
• Kommunikationsform og formål 

Endvidere indgår det i analysen, hvorledes eksisterende viden om distanceledelse har-
monerer med den kontekst krisen repræsenterer. 
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6.1 Organisering af kommunikation med henblik på koordinering og commit-
ment 

Nedenfor udtrykkes på forskellig vis ledernes overvejelser for etablering af rammer for 
kommunikationen.  

Ann beskriver:  

”jeg gjorde noget, som jeg ikke gør til daglig, nemlig at jeg meget 
hurtigt etableret sådan teammøder med alle de teams, jeg har som un-
derviser.”40 

Jannik beskriver: 

 ”Vi kan ikke have den kontakt, vi plejer at have i samme omfang. 
Det er ikke det samme som at sige, at vi skal have kontakt, men jeg 
tror, det var det, der var. Der var cluet for mig at sige, at vi bliver nødt 
til at sætte systemer op, som gør, at vi oftere snakker sammen. Sådan 
helt regulært.”41 

Kenneth beskriver: 

”Jeg holdt fast i mit sædvanlige ledelsesmøde, som kører hver 14. 
dag”42 

Michala beskriver: 

”Jeg holdt et møde om ugen med kontoret på Skype (…) og så 
havde jeg et møde om ugen også på Skype med hver team, hvor vi 
talte meget ned i opgaver og fremdrift og knaster.”43 

På baggrund af respondenternes udsagn tegner der sig et billede af de overvejelser og 
beslutninger, der er truffet for at rammesætte kommunikationen med en eller flere medar-
bejdere med et vist interval. Det forhold at rammesætte og strukturere kommunikationen 
indenfor et vist interval, har vi valgt at tematisere som organiseret kommunikation.  

Det at etablere faste rammer peger alle respondenterne på var en vigtig faktor i det gen-
sidige samarbejde. Organisering af kommunikationen differentierede i form og interval, 
men fælles er erkendelsen af den vigtighed den skaber for bevaring af en god relation.  

 
40 Ann, 1. del, 00:05:24. 
41 Jannik, 00:04:02. 
42 Kenneth, 00:31:41. 
43 Michala, 00:16:29. 
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Betragtningerne støttes delvist i den teoretiske litteratur om distanceledelse. I litteratu-
ren peges på, at øget kommunikation er væsentligt for at skabe en gensidig tillidsfuld relation 
mellem leder og medarbejdere44. Det beskrives dog ikke hvorvidt systematisk kommunika-
tion kan være gavnligt. Det er vores tolkning af empirien, at behovet for øget kommunika-
tion reelt er respondenternes erkendelse, og i kontekst til en hektisk hverdag er der et prak-
tisk behov for system og planlægning. Organiseringen bliver med andre ord ledernes 
”greb” til at sikre sig et fokus på et konkret behov for øget kommunikation. 

I henhold til undersøgelsen kan det uddrages, at det meget hurtigt efter hjemsendelsen, 
viste sig nødvendigt at opbygge en formaliseret og struktureret måde at kommunikere med 
medarbejderne. Kenneth og i nogen grad IP er undtagelser, da deres opgaver i den første 
tid efter nedlukningen var præget af en ekstrem grad af kriserelaterede driftsopgaver. 
Begge er i funktioner, hvor de skal servicere hospitalssektoren, og deres arbejdsopgaver 
adskiller sig derved fra Jannik, Michala og Anns.  

Kenneth udtrykker den første tids travlhed i dette citat:  

”Men det var simpelthen fordi der var andre prioriteter andre ste-
der fra. Men det er ikke fordi tingene ikke er blevet klaret, altså så det 
var egentlig først da vi ligesom kom oven vande sådan 14 dage tre 
uger efter det der jeg begyndte at bekymre mig lidt om det andet 
der.”45  

IP udtrykker følgende om situationen: 

“Altså, jeg har haft øjnene ekstremt meget på bolden i den her pe-
riode. Altså den ene bold, der hedder Covid...”46 

“Og jeg ville sige, hvis jeg skulle have gjort det på bagskud, så 
skulle jeg have sat det i system at jeg en gang om ugen lige fik taget 
den telefon snak, og det gjorde jeg også i slutningen, for der havde jeg 
også snakket med nogle kolleger nogle andre steder. De sagde at de 
snakkede jo altid med deres medarbejdere, og så tænkte jeg - shit!, at 
det skulle jeg nok også. Altså, men jeg gjorde det ikke i starten”47.  

 
44 Lindholm, 2012, kap 2 og kap 7 og Pedersen, 2017, kap 6. 
45 Kenneth, 00:07:42. 
46 IP, 00:44:07. 
47 IP 00:16:25. 
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Respondenterne, IP og Kenneth, var i en situation, hvor krisen udgjorde et markant 
prioriteret fokus. Der var ikke rum til at reflektere og afstemme den systematiske kommu-
nikation i forhold til de individuelle behov. De øvrige respondenter var ikke i samme om-
fang ramt af driftsopgaver indenfor Covid. Disse respondenter beskriver hvorledes de or-
ganiserede deres kommunikation i forhold til både gruppens samt individuelle behov. Der 
ses hos disse et stort initiativ til at afprøve nye former for kommunikation og etablere sy-
stemer til både personlige opringninger og virtuelle møder, hvor formålet var både fagligt 
og socialt. Der er med andre ord “rum” til at være undersøgende overfor kommunikatio-
nen og organiseringen deraf. 

Ann beskriver:  

“de fleste af os gjorde... arrangerede sådan noget fredags fredags-
hygge, ikk? Eller en fredags drink. Altså sådan en fredag eftermiddag 
lave et zoomlink med en invitation til at underviserne som var helt fri-
villigt, ikk? men hvis du har lyst til lige at vi allesammen tager en kop 
kaffe eller et glas vin sammen. Online altså”.  

Micala beskriver: 

“Og så lagde jeg ind, at jeg måske i hvert fald hver 14. dag ringede 
rundt til dem alle sammen, og det er faktisk en anseelig opgave fordi, 
uden at det skal lyde lidt hårdt, men man skal jo ringe til 14 menne-
sker.” 

Modsætningsvist havde IP og Kenneth, som er en del af koordinering og beredskab for 
håndtering af covid-situationen, en så presserende driftsopgave, at deres fokus i mindre 
grad gik på at vurdere det nye behov som hjemsendelsen medførte, eksempelvis om der 
var behov for opfølgning eller dialog oftere end hver 14. dag, som er det sædvanlige inter-
val uden distancen for Kenneth.   

På baggrund af udsagnene analyseres det, at det at organisere kommunikationen i for-
hold til både individets og kollektivets behov udgør en rammesætning, som kræver over-
skud. Overskud i den forstand, at der er tid til at “mærke” de kommunikative behov, der 
opstår, og tid til at skabe en øget kommunikation, der retter sig både fagligt og socialt. Når 
krisen presser lederen, er der ikke de fornødne ressourcer til disse refleksioner, og her ad-
skiller god praksis indenfor almindelig distanceledelse sig fra kriseledelsens situation. 
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6.1.1. Hvad sker der, når lederen ikke etablerer rammerne for kommunikationen? 

Respondenterne er ikke i tvivl om, at etablering af rammerne var vigtigt, men det er 
også interessant, hvad der skete, når den formelle leder i mindre grad etablerede disse ram-
mer for kommunikation. IP beskriver en opdagelse angående de medarbejdere, som var 
hjemsendt, og som hun talte i mindre grad med: 

“ De var i hvert fald meget gode til at holde fast i deres faglige fæl-
lesskaber, og det var også noget af det jeg fandt ud af ret hurtigt, og 
som også gjorde mig mindre bekymret for, hvordan det var at være 
dem, der var hjemme. Det var at når jeg snakkede med dem, så kunne 
jeg høre, at de også havde kontakt indbyrdes til hinanden og ligesom 
fik samlet op på de forskellige faglige ting. Jeg har også medarbejdere, 
der eksempelvis siger ”jeg ved at hende, hun er jo alene, og nu går 
hun rigtig meget alene, fordi der ikke er noget socialt udenom, og hun 
kan heller ikke gå på arbejde. Så jeg ringer lige en gang og hører hvor-
dan hun har”. Altså, så den snak havde jeg med dem om hvorvidt de 
snakkede med nogle af de andre, og det gav også mig en ro at høre, at 
de også et eller andet sted passede lidt på hinanden.”48 

Det forhold, at gruppens individer er bevidste om kursen, skabte gunstige betingelser 
for selvkoordinering og commitment i tråd med teorien om KKC. KKC finder her sin re-
levans særligt i forhold til krisens betydning, idet der er tale om medarbejdere, som ikke 
har valgt, at deres arbejdsform, skulle være på distancen. De forventede med andre ord fy-
sisk kontakt, og det at skabe relationer på tværs, som en del af det at være på en arbejds-
plads. Det var tidligere en del af deres hverdag, og derfor søgte de måske i højere grad til-
fredsstillelse af dette behov fordi situationen er unaturlig for dem.  

På baggrund af ovenstående er det vores tolkning, at fraværet af den formelle leder ikke 
nødvendigvis medfører, at kommunikationen ikke etableres, men tværtimod at fællesskabet 
i medarbejdergruppen træder i karakter for at varetage opgaven. Hjemsendelsen medfører 
ikke mindre behov for at drøfte retning og koordinering, men medarbejdergruppen kan, 
når kursen er klar, selvstændigt varetage opgaven og strukturere denne. Endvidere optræ-
der et socialt behov for at sikre, at gruppens medlemmer er velfungerende. Denne vareta-
gelse af det sociale er afgørende for, at kollektivet kan løfte de fælles mål, og det ses, at 
gruppen også indenfor det sociale aspekt tager ledelsesmæssigt ansvar for at sikre kommu-
nikation og trivsel. 

 
48 IP, 00:17:42. 
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6.2 Kommunikationsform og formål 

Når den fysiske relation er brudt, bliver det essentielt at anvende den rette kommunika-
tionsform, heri valg af medie, eksempelvis mail, opringning eller virtuelt møde.  

Lederne beskriver, hvordan de gjorde sig erfaringer med forskellige kommunikations-
medier og iværksatte forskellige systemer til at holde kontakten til de enkelte medarbejdere, 
til teams og til hele personalegruppen. Digitale kommunikationsmedier blev afprøvet ud i 
det ekstreme, og lederne blev opmærksomme på, hvornår det gav mening at bruge hhv. 
mail, telefon og virtuelle meder som Teams, Zoom eller tilsvarende. Ligeledes blev det er-
faret, hvornår de tilgængelige kommunikationsmedier ikke var optimale for det distancear-
bejde, der skulle udføres. Dette skal ses i kontekst til, at aftalt distancearbejde sædvanligvis 
vil indebære en arbejdsform, hvor det på forhånd er vurderet, at arbejdet effektivt kan ud-
føres på distancen. Formen og formålet er normalt afstemt parterne imellem, og dette in-
debærer en tilvænnet og optimeret arbejdsproces. Som led i hjemsendelsen af de offentligt 
ansatte var det ikke på tilsvarende vis en mulighed at vurdere, hvorvidt arbejdet effektivt 
kunne udføres på distancen, og dette krævede en nysgerrig undersøgelse af mulige kom-
munikationsmedier i kontekst til de konkrete behov. 

På baggrund af undersøgelsen kan kommunikationsbehovet inddeles i følgende temaer: 

• Faglig opgaveløsning  
• Sociale samtaler 

Forskellen på de to temaer er det konkrete formål, der er initierende for at kommunika-
tionen indledes. Sondringen er interessant, idet kommunikationens formål spiller ind på 
valg af medie, men det er også i sondringen, at det kan betragtes, hvori distanceledelsen er 
mere eller minde udfordret. 

 

6.2.1 Faglig opgaveløsning 

I en arbejdssammenhæng vil den grundlæggende årsag til kommunikationen oftest være 
begrundet i opgavestyring, håndtering og sparring. Det analyseres hvilket medie, der funge-
rede i forhold til dette behov. 

Michala beskriver:  
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“Men jeg synes øhhh, altså der viser det også bare, hvordan der er 
nogle ting, man kan på Skype, og man kan jo ekstremt effektivt kom-
munikere, og der er ikke alt det der udenomssnak. Man går sådan di-
rekte til tingene. Men, men de der sådan pingpong er svære, fordi at 
det bliver mere i en sekvens af enetaler, og man har heller ikke mulig-
hed for det workshop element som vi tit bruger inde ved mig, hvor at 
så er der et eller andet. Så kaster vi os alle sammen over det og bruger 
tavler og ting og sager, og det bliver det lidt mere stift, når det er på 
Skype.”49  

Kenneth beskriver:  

“Vi benyttede mails og video. Og så begyndte jeg at finde ud af, 
hvordan vi kunne gøre det virtuelt med alle de her tavler som er en 
tavle med whiteboard og sådan nogle ting og sager og post-its osv, og 
hvordan gør vi det.”50 

Jannik beskriver: 

“Jeg tror altid det er meget rart at have et eller andet skriftligt, man 
har aftalt og så følge op med det mere kort. Men jeg tror den bedste 
måde for mig er at dække ind i stedet for et fysisk møde det er vel en-
ten på skærmen, hvor man kan se folk eller på en telefonsamtale. Det 
er så meget nemmere. Det giver så meget mere føling, end det gør 
med en mail.”51 

I forhold til teorien om synkron og asynkron teori er det relevant at vurdere om formå-
let med kommunikationen påkræver en samtidig og nærværende dialog52. På baggrund af 
respondenternes udsagn er det tydeligt, at mails kan være velegnet, hvis man gerne vil sikre 
at have noget på skrift. Der er tale om en god sikkerhed, der derved kan berettige en asyn-
kron kommunikation. Derudover adresserer Kenneth og Micala, at der er etablerede vaner 
i forhold til, hvorledes man håndterer projektorienterede opgaver. Der er en forventning 
om synkron behandling fra flere individer, men den agile brainstorming eller workshop er 
svært håndterbart virtuelt. Dialogen er ikke flydende på tilsvarende vis som ved et fysisk 
møde. De beskrevne opgaver er eksempler, der illustrerer, at ikke alle opgaver egner sig til 
distancearbejde, og her bliver udfordringen tiltagende i tværgående samarbejder. Teorien 
om asynkron eller synkron kommunikation finder sin relevans særligt under en kriseledel-

 
49 Michala, 00:15:19. 
50 Kenneth, 00:17:42. 
51 Jannik, 00:39:14. 
52 Lindholm, 2012, s. 160-165. 
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sessituation, da det er afgørende, at der ledelsesmæssigt vurderes om den konkrete opgave-
drøftelse kan optimeres bedst muligt synkront eller asynkront, og via denne vurdering kan 
stille de optimale værktøjer til rådighed.   

Det beskrives i litteraturen om distanceledelse, at der skal være en generel opmærksom-
hed på om lederen informerer eller kommunikerer. Kommunikation indtræder først, når 
der skabes rum for dialog53.  Dette skal ses i lyser af, at der ved daglig kontakt er en øget 
tilgængelighed til at drøfte både store og små spørgsmål på en uformel og effektiv måde. 
Den fysiske og tilgængelige relation skaber derved gunstige rammer for kommunikationen. 
På distancen er der ikke naturligt disse rammer, og det er væsentligt at overveje om for-
midling skal være klar og informerende (envejskommunikationen), eller om der skal etable-
res en fælles drøftelse (tovejskommunikationen)54. 

Som Michala beskriver ovenfor, oplevede hun de virtuelle møder som effektive, da der 
ikke var så meget udenomssnak.  

I forhold til udsagnet er der en bevidsthed omkring, at den virtuelle kommunikation i 
nogen grad tenderer envejskommunikation, da den tværgående dialog ikke opstår i samme 
grad som ved et fysisk møde. Udsagnet illustrerer det dilemma, der kan opstå ved, at de 
virtuelle møder er produktive og effektive, men samtidig repræsenterer en sårbarhed i for-
hold til relationel social kontakt, som der i højere grad vil opstå ved tovejskommunikatio-
nen55. 

Det analyseres på baggrund af undersøgelsen, at den enkelte leder med fordel kan finde 
en balance i forhold til effektivisering af møder med konkret information, og samtidig 
åbne for dialogen. Dialogen opleves ikke umiddelbart som effektiv, men åbner perspekti-
ver og refleksioner til gavn for opgaveløsningen. Noget som vurderes gavnligt for ikke, at 
distancen føles længere end den reelt er56. 

Respondenterne adresserer, at der til de samtaler, der påkræver en individuel følelses-
mæssig involvering, tilstræbes brug af medier som telefon eller et virtuelt videomøde. Jan-
nik påpeger særligt det at få “føling” med den han kommunikerede med. I kommunikati-
onsteorien om richness ligger der en vurdering af om det medie, der anvendes, er optimalt 
i forhold til videregivelse eller drøftelse af det budskab, man gerne vil have frem, og de 
sanseindtryk og informationer mediet skal kunne overføre jf. Teorien om richness jf. afsnit 
4.5.1.  

 
53 Pedersen, 2017, s. 147. 
54 Pedersen, 2017, s. 147  
55 Pedersen, 2017, s. 147. 
56 Pedersen, 2017, s. 145-146. 
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Det analyseres, at anvendelsen af rette medie til rette formål, er en vigtig kerne i kom-
munikationsstrategien for den enkelte leder. Om mediet er tilstrækkeligt “rich” ligger der 
en kompatibel vurdering af kommunikationen er informerende (envejs) eller kræver dialog 
(tovejs), samt om der er behov for synkron kommunikation. 

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at det ved faglige opgaver er relevant at vur-
dere dels om formålet påkræver, at kommunikationen skal være synkron eller asynkron, 
men også i hvilken grad der er behov for at få en sansemæssig og personlig interaktion. 
Der er ingen elektroniske medier, der kan skabe den fornødne “rigdom” i kommunikatio-
nen om opgaver, der kræver kreative processer. Dette udfordrer distanceledelsen i forhold 
til at disse udviklingsopgaver fortsat skal varetages, uagtet krisen.  

På baggrund af interviewene er det vores vurdering, at det kræver et refleksivt fokus at 
situationsbestemme det rette valg af kommunikationsmedie i kontekst til formålet, dvs. år-
sagen til, at kommunikationen etableres, f.eks. om det er faglig opgavestyring eller har et 
socialt sigte. At balancere disse vurderinger bliver meget vigtigt, når leder og medarbejder 
arbejder på distancen. 

 

6.2.2. Sociale samtaler 

Michala adresserer den pointe, at initiativet med en dialog kan være begrundet i en fag-
lig drøftelse, men at kommunikationen indirekte også kan have et socialt formål. 

Michala beskriver: 

“men der tror jeg sådan set meget det var det der med, at en gang 
imellem lige ringe eller en mail, eller... og det kan være et eller andet 
rent fagligt på sagen. Men det kan også bare være at ringe at sige. 
Hvordan går det med dig, og hvad har du lavet? Og når du først får 
en person til at sige Jamen, jeg synes egentlig det her, det er lidt svært. 
Så bliver man jo inviteret i et rum, hvor man måske kan sige. Har du 
egentlig nogle gode venner, du kunne gå en tur med?”57 

Michala beskriver det forhold, at man skal føle sig “inviteret”. Der ligger derved ikke 
bare en fysisk distance, men også en psykisk distance overfor, hvad man som leder kan 
spørge til, og de grænser der kan være forbundet dermed. I fortællingen ligger der tilsva-
rende et indicium om en leder, der tager et udvidet ansvar, forstået på den måde, at det un-
dersøges om medarbejderen under isolationen har andre relationer. En undersøgelse, der 

 
57 Michela, 00:31:21. 
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kan karakteriseres som en udvidet omsorg, og som er relevant grundet samfundets krise og 
generelle nedlukning.  

Jannik beskriver tilsvarende: 

“som man normalt vil kalde spildtid på møder. Hvad er det egent-
lig, altså den der snik-snak. Hvad betyder den for gruppen? Og har i 
hvert fald givet mig en opmærksomhed på at den betyder et eller an-
det. Er det det samme, som at man skal ha’ det på møderne. Nej, vi 
kan godt lave vores møder mere effektivt, men det blev sådan, i virke-
ligheden, at jeg kørte en fem-ti minutter i starten af hvert møde, hvor 
folk de ku’ sidde og have den dér snak, hvor jeg egentlig også under-
støttede, at der blev snakket om alle mulige andre ting. Så jeg gik ind 
og sagde: nu starter vi mødet med det her som et bevidst valg, fordi 
det virkede som om, det var en god investering”.58 

Jannik beskriver på interessant vis, hvorledes hans tidligere opfattelse af, at snik-snak 
eller small talk blev betragtet som spildtid. Dette er nu blevet vendt til et område som le-
delsesmæssigt skal understøttes. Det beskrives som en værdiskabelse, ikke for ham alene, 
men for kollektivet. 

Ved sociale samtaler forstås de samtaler, der ikke er direkte begrundet i et fagligt for-
mål, men har til formål at styrke de indbyrdes relationer. I litteraturen om distanceledelse 
fremgår, at det at styrke relationerne og det forhold at føle sig forbundet til en gruppe er 
afgørende for individets identitet. Individets oplevelse af at føle sig inkluderet er vigtigt 
for, at individet kan føle sig betydningsfuld59. Det påpeges endvidere, at det er vigtigt for at 
kunne præstere på distancen at det sociale liv bringes sammen med det faglige60. 

På baggrund af respondenternes beskrivelser, kan det analyseres, at den sociale dialog 
og relaterbarhed har stor indflydelse på det at løfte de faglige opgaver, og det at kunne 
skabe et committet fokus på afdelingens mål. Socialitet mellem individer kan være afgø-
rende for at skabe commitment. Styrken i sociale relationer kan tilsvarende beskrives som 
social kapital, da den konkret repræsenterer en produktionsmæssig værdi61. At understøtte 
denne styrke kan blive en væsentlig forudsætning for hvorledes de faglige opgaver løses, og 
derfor er den sociale kommunikation af væsentlig betydning under distanceledelse generelt, 
men særligt i en krisetid, hvor der er samfundsbestemt isolation. 

 
58 Jannik, 00:18:21. 
59 Pedersen, 2017, s. 122. 
60 Pedersen, 2017, s. 123. 
61 Pedersen, 2017, s. 65. 
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Det skal i den forbindelse erindres, at de medarbejdere der var hjemsendt, ikke frivilligt 
havde valgt distancearbejde som en måde at arbejde på. De havde tværtimod valgt et ar-
bejdsområde, hvor der implicit er en forventning om tæt relationelt nærvær med andre 
mennesker. Særligt på distancen var der ikke mulighed for den sædvanlige small talk, og le-
deren og kollegaer kunne have svært ved at få en fornemmelse af, hvordan den enkelte so-
cialt havde det. Krisen repræsenterer her en meget væsentlig forskel fra almindelig di-
stanceledelse, idet socialitet ikke alene handler om at føle et tilhørsforhold til en gruppe, 
men også om at få en individuel og tæt opmærksomhed, da det er de rammer den enkelte 
er vandt til at trives under. Denne erkendelse krævede et øget socialt ledelsesansvar, som 
eksempelvis Jannik og Mikala erfarede.  

 

6.2.3 Når krisen udfordrer de sociale bånd  

På mange områder rammesætter litteraturen om distanceledelse, hvilke tiltag lederen 
kan udøve for at skabe en tæt og nær relation i dagligdagen. Interessant er dog også de er-
faringer, der beskriver, at ikke alt kan og skal deles på distancen. Der er situationer og op-
levelser, der påkræver fysisk nærhed. En erfaring som Torben Christensen, senior brand-
chef i Falck sætter ord på: 

“Følg med! Hvis der er noget, der er særlig glædeligt, så tag ud og 
fest med dem. Og hvis der er noget, der er særlig træls, så tag ud og 
vær ked af det sammen med dem”.62 

Citatet favner den bevidsthed, at distanceledelse kan fint fungere, men der er situatio-
ner, hvor glæde og sorg ikke skal deles på distancen. Der er behov for at være fysisk i 
samme rum og dele oplevelserne og følelserne. Som led i hjemsendelsen var der en sam-
fundsmæssig forholdsregel omkring ikke at mødes fysisk. Det at dele både de gode men 
også de svære situationer i fysisk nærhed var ikke en mulighed. 

IP beskriver sin refleksion: 

“Vi vil jo gerne have samlet hele administrationen og sagt ”Hold 
kæft, hvor er det her godt gået”. I har alle på meget forskellige måder 
bidraget til, og nogle har været hjemme og skulle håndtere det, og an-
dre har været her. Grunden til, at vi faktisk kom igennem det her på 
en rigtig god måde er at vi har vist, at vi kunne arbejde meget sammen 
på tværs. Vi har lyst til at holde en fest eller en reception eller et eller 

 
62 Pedersen L. (2018) s. 64. 
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andet, og det har vi ikke kunne, det gør vi jo stadigvæk ikke. Så det 
der med at se, hvordan gør man så det?”63 

Krisen repræsenterer her et væsentligt element i forhold til, at den bryder et kulturelt 
element i dansk arbejdsliv. Det er vigtigt for ledere og medarbejdere at lykønske og glæde 
sig i fællesskab, og det skaber frustration ikke at kunne dele oplevelserne sammen, og som 
leder vise at vedkommende “ser” den enkelte. I mange andre former for distanceledelse vil 
der fra tid til anden være en fysisk sammenkomst eller et møde, men i denne kontekst spil-
lede kriseledelsen en eksplicit udfordring for den gode distanceledelse. 

 

6.3 Delkonklusion 

Det kan på baggrund af undersøgelsen konkluderes, at det at anvende rette kommuni-
kationsform til rette formål er væsentligt for at skabe følgeskab mellem leder og medarbej-
der. Lederne er uprøvede i distanceledelse, og det ses at strategierne i løbet af perioden bli-
ver mere reflekterede, idet ledernes erfaringer opbygges. Det erfares, at kommunikationen 
skal organiseres formelt. Den faglige opfølgning er vigtig, men den sociale dialog skal til-
svarende prioriteres. Der, hvor krisens betydning adskiller sig fra almindelig distancele-
delse, er ved følgende erfaringer: 

• Lederens fravær (grundet kriserelaterede opgaver) medfører en styrkelse af 
gruppens interne kommunikation og gensidige opfølgning - både fagligt og so-
cialt.  

• Ved sædvanligt distancearbejde er der tiltænkt opgaver, der egner sig til denne 
arbejdsform. Modsætningsvist er det ikke alle typer opgaver der effektivt kan 
håndteres under hjemsendelsen. 

• Lederen skal udvide sit ledelsesrum og ansvar i forhold til dialog om de pro-
blemstillinger det socialt skaber at sidde alene. 

• Samfundets krise skaber isolation, og det er svært ikke at understøtte de gode 
relationer og oplevelser ved periodiske fysiske sammenkomster. 

 

  

 
63 IP, 00:51:02. 
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Kapitel 7: Ledelse og organisering af selvledende medarbejdere 

  

Forårets nedlukning har været en ekstrem prøvelse i selvledelse. Når ledere og med-
arbejdere pludseligt ikke er fysisk tæt på hinanden, opstår et vakuum, der kan udfordre 
organisationens opgaveløsning og medarbejdernes samarbejde, selvledelse og selvkon-
trol. Respondenterne er f.eks. blevet bevidste om nødvendigheden af at stillasere faglig 
sparring og videndeling for, at medarbejderne grundlæggende set kan selvlede deres ar-
bejde med den fornødne viden og selvkontrol. Ledelsesmæssigt forandrer distancen for-
holdet mellem tillid og kontrol. Der opstår både mere tillid og behov for tættere kontakt 
med lederen.  

Organiseringen af samarbejdet mellem medarbejdere er også et væsentligt opmærk-
somhedspunkt. Med distancen er der risiko for, at teams udvikler sig til løsrevne satellit-
ter og afdelingen mister sin sammenhængskraft.  

  

I dette kapitel besvares problemformuleringens underspørgsmål: hvordan har lederne 
arbejdet med at skabe de bedste betingelser for medarbejdernes selvledelse og selvkontrol 
under nedlukningen? Det analyseres, hvorvidt individuel og kollektiv ledelsespraksis har 
været udfordret, når den kontekst arbejdet er foregået i, har været under forandring.  

Ifølge Draft et al. er konteksten af væsentlig betydning for den ledelsesmæssige praksis, 
ja de beskriver den ligefrem som havende en konstitutiv eller genererende rolle. Kontekst 
forstås bredt som organisatorisk design, teknologi, organisationens værdier, konkurrencesi-
tuation og ikke mindst den historiske situation, hvori ledere og medarbejdere samarbejder 
om at producere KKC64.  

 I vores undersøgelse er konteksten distanceledelse i en krisetid og en tid, der er præget 
af teknologiske forandringer som virtuelle mødefora, nye undervisningsmetoder, brug af 
Google til tilsynsopgaver mm. Derved er både distance, krise og teknologi konstitutive og 
genererende faktorer for den ledelsespraksis, der kendetegner perioden, og som dermed 
påvirker alles kurs, koordinering og commitment.  

 I dette kapitel om at lede på afstand i en forandret kontekst, ses eksempler på denne 
vekselvirkning mellem etableret kultur og de udfordringer, den aktuelle kontekst kan med-
føre. Det teoretiske afsæt i dette kapitel er hhv. kurs og koordinering fra KKC, strategisk 
ledelse af selvledende medarbejdere samt relevant viden om distanceledelse Dette spejles i 

 
64 Draft et al., 2008, s. 647. 
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interviewene gennem ledernes refleksioner over de udfordringer, de har oplevet i forhold 
til at skabe følgeskab og udvikling via medarbejdernes evner til selvledelse og selvkontrol. 

På baggrund af undersøgelsen fremkom to hovedtemaer indenfor ledelse af selvledende 
medarbejdere. Temaer som blev særligt udslagsgivende for det at distancelede under en 
krisetid: 

• Selvledelse i krisetid 
• Distancen fordrer ny organisering af samarbejde for at sikre sammenhængs-

kraft blandt medarbejderne 

 Endvidere indgår det i analysen, hvorledes eksisterende viden om distanceledelse har-
monerer med den kontekst krisen repræsenterer. 

 

7.1 Selvledelse i krisetid 

Kursen i KKC er organisationens kortsigtede mål, mission, og visionen om fremtiden. 
Tilsammen giver det os som organisationsmedlemmer en ramme for konkrete beslutnin-
ger, en viden om hvad vi arbejder for, og et billede af hvor vi er på vej hen.  

James Collins og Jerry Porras beskrev i artiklen Organizational Visions and Visionary 
Organizations (1991), hvordan en vision kan gøre det muligt at decentralisere beslutnings-
kompetence, sikre en sammenhængende og koordineret indsats og sikre en fælles forstå-
else af, hvor organisationen er på vej hen65. I Coronatiden har organisationernes overord-
nede mission og vision ikke forandret sig, men der skete alligevel forandringer. Vejen til 
opnåelse af mål forandrede sig, fordi konteksten var forandret eller i forandring, og en an-
den dagsorden trådte pludseligt i forgrunden - en mere diffus dagsorden med små og im-
plicitte mål om f.eks. at klare sig igennem Corona-tiden, få hverdagen til at hænge sammen 
eller få styr på spørgsmål og retningslinjer, der på nogen måder udfordrede både medarbej-
dernes forudsætninger for selvledelse og selvkontrol og ledelsen af selvledende medarbej-
dere.  

 

7.1.1 Selvledende medarbejdere og ledelsesmæssig kontrol 

Interviewpersonerne betegner deres medarbejdere som selvledende medarbejdere, og 
heri er en forventning om og tiltro til, at medarbejderne var i stand til at udføre deres op-
gaver selvstændigt indenfor en ramme jf. afsnit 4.4 om strategisk ledelse af selvledende 

 
65 Collins & Porras, 1991, s. 30. 
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medarbejdere. Det er netop evnen til at lede sig selv og træffe beslutninger omhandlende 
planlægning og udførelse af opgaverne, der er kendetegnende for selvledende medarbej-
dere jf. den publikation Det Nationale Kompetenceregnskab, som undervisningsministe-
riet udgav i 2005. Selvledelse defineres her som:  

”Selvledelseskompetence er evne og vilje til at træffe beslutninger 
om eget arbejde, hvad angår metode, planlægning og gennemførsel 
med henblik på at bidrage til realisering af virksomhedens mål og vær-
dier (…) en selvledende medarbejder eller grupper opererer ud fra en 
helhedsforståelse af virksomheden og selv tager initiativer, der kan bi-
drage til at realisere virksomhedens strategier og mål. Selvledelse 
mindsker ikke behovet for ledelse, men ændrer og skærper krav til le-
delseskvaliteten. Til selvledelse hører således en komplementær ledel-
sesform og -kompetence.”66 

  

I interviewet med Ann reflekterer hun netop over, hvordan hun kan understøtte og lede 
sine medarbejdere med respekt for deres faglige ekspertise og behov for råderum: 

”Altså det her med, det handler ikke om kontrol. Det handler om 
at muliggøre at I kan udføre jeres arbejde. Jeg ved ikke, det er nok. 
Måske er det fordi vi arbejder med vidensmedarbejdere, altså fordi de 
kan meget nemt, jeg kan komme i en situation hvor kan man sige 
hvor man ikke får følgeskab, eller hvor man får modstand, hvis un-
derviserne oplever sig kontrolleret. Hvis medarbejderne oplever sig 
kontrolleret, ikke? Så kan de blive vældig vrantne.”67 

  

Også før hjemsendelsesperioden udøvede Anns medarbejdere selvledelse og selvkon-
trol, og hun oplevede generelt, at medarbejderne reagerede negativt, hvis de følte sig kon-
trollerede. Det interessante ved tillid frem for kontrol er, at tillid synes at øge medarbejder-
nes selvkontrol. Schramm og Diederichsen argumenterer for, at individuel og kollektiv 
selvkontrol ofte er baseret på organisationens normer for, hvad kvalitet i opgaveløsningen 
er68. Der er altså en sammenhæng mellem manglende behov for kontrol, selvledelse og 
selvkontrol samt tydelig kurs. Tillid opstår ikke pludseligt som konsekvens af distancen, 
men bygger på det tillidsniveau, der eksisterer i organisationen forud for nedlukningen. 

 
66 Lindholm, 2012, s. 111. 
67 Ann, 1. del, 00:17:10. 
68 Schramm&Diederichsen, 2011, s. 63. 



Master of Public Governance (MPG)   
Masterafhandling 

58 
 

Ifølge Ann er medarbejdernes motivation og selvledelsen funderet i den kultur, der eksiste-
rer til hverdag: 

”Jeg kobler det i hvert fald sammen med deres lyst til eller deres 
selvledelseskompetencer. Altså at de også i deres arbejde har en moti-
vation til at løse opgaven, så godt de kan. Uanset om jeg siger, de skal 
eller ikke siger de skal. Altså så vil de være optaget af det af sig selv. 
Det kobler jeg til det her med at have et vidensarbejde men, men også 
til daglig, og hvor der ikke er distanceledelse, så er der en stor grad af 
selvledelse forbundet med det.”69 

I litteratur om distanceledelse er der en opmærksomhed på, at ledere kan have tilbøje-
lighed til at opfatte hjemmearbejde som mindre effektivt. Det kan skyldes ledernes mang-
lende mulighed for at kontrollere medarbejdernes indsats, men ifølge Christensen skyldes 
det også, at distancearbejde ikke er normen70. Jannik oplevede, at han var nødt til at slippe 
kontrollen, og at det på ingen måde gav anledning til, at opgaverne ikke blev løst: 

”Jeg var også tvunget til at slippe noget af kontrollen, fordi de blev 
jo sendt hjem. Det kunne jeg ikke gøre noget ved. Og ja, jeg tror også 
at detaljeringsniveauet har rykket sig fra min side. Jeg synes jo generelt 
ikke, at jeg har været en meget detaljeorienteret leder. (…) Men over-
ordnet set har jeg også sagt til dem, jeg har, jeg har mere tillid til, at de 
får lavet deres ting derhjemme nu, end jeg havde før.”71 

Og Jannik understreger i interviewet, at han får de leverancer, han skulle have, og at han 
bruger det som parameter for, om medarbejderne fik løst de ting, der skulle løses72. Heller 
ikke Michala oplevede at medarbejderne ikke leverede som planlagt: 

” (…) altså som sagt, så har jeg det privilegium, at jeg ikke følte, at 
jeg skulle kontrollere mine medarbejdere ret meget, for jeg havde 
egentlig ikke oplevelsen af, at de ikke arbejdede eller ikke leverede det, 
de skulle.”73 

Med udgangspunkt i KKC handler det om at bevare (eller udvikle) en individuel og kol-
lektiv ledelsespraksis, så medarbejdere har mulighed for at have fælles retning, koordina-
tion og commitment. Det er et fælles projekt, men som leder har man et særligt stort an-
svar for at skabe ledelse74. Alle de interviewede ledere oplevede at opgaverne blev løst, og 

 
69 Ann, 2. del, 00:04:26. 
70 Christensen, 2015, s. 74 og 100. 
71 Jannik, 00:25:43. 
72 Jannik, 00:23:46. 
73 Michala, 00:36:42. 
74 Fogsgaard, 2014, s. 10. 
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de i vid udstrækning havde tillid til, at medarbejderne arbejdede som de skulle, fordi deres 
medarbejdere i høj grad var selvledende. Og den ledelsesmæssige opgave var derfor at 
skabe de bedst mulige betingelser for medarbejdernes selvledelse i krisetiden. Med afsæt i 
Kristensen og Pedersen handler det om strategisk ledelse af selvledende medarbejdere, og 
at lederen i dialogen med medarbejderen spørger til, hvad målet med opgaven er? Hvordan 
medarbejderen bidrager til dette mål? Og at lederen skal forstå hvorfor medarbejderen ar-
bejder som vedkommende gør jf. figur 3.1. Ifølge Ann er det vigtigt, at samtaler med med-
arbejderne opfattes som interesse fremfor kontrol: 

”Altså det dér, hvor jeg tænker det der med at forsøge at holde en 
tone, hvor det ikke bliver oplevet som kontrol, men i højere grad op-
mærksomhed eller interesse fra mig.”75 

Respondenternes erfaringer fra hjemsendelsesperioden viste, at medarbejderne i kraft af 
deres selvledelseskompetencer var i stand til at levere på trods af den forandrede kontekst. 
Alligevel understreger IP vigtigheden af at vide, hvad man bidrager til:  

”Så det er noget med at være tydelig om opgaven og være tydelig 
om, hvad det er man bidrager ind til. Også dér, hvor det man bidrager 
til i virkeligheden, er at holde liv i en drift i en situation, hvor der er 
meget fokus på noget andet, fordi det er også rigtig vigtigt. Altså at 
være tydelig om, at når man, når det er det, man gør, så er det faktisk 
også rigtig vigtigt i forhold til at få butikken til at køre.”76 

Også Kenneth er opmærksom på at ledelse af selvledende medarbejder handler om at 
skabe tydelige rammer, så medarbejderne kender kursen. Han siger:  

”Jeg siger tit til dem at det er jer der er specialisterne. Men vi skal 
ligesom lave rammen for jeres opgave.”77 

Rammerne er en del af konteksten for arbejdet, og her var der behov for en hel del af-
klaring. Lederne oplevede at skulle afklare helt konkrete spørgsmål som eksempelvis; må 
man hente sin computer på arbejdet, må studerende låne en guitar, hvad er retningslinjerne 
i bestemte situationer osv. Ann beskriver forskellen mellem det vante og det nye sådan her: 

”Altså men på Campus vi jo også en kendt praksis, kan man sige, 
for os alle sammen. Så det der med hvad pokker stiller vi op i en situ-
ation, hvor alle skal gøre noget andet end det, vi er vant til. Det var 
noget af det, jeg tænkte, og noget andet som fyldte rigtig meget, det 

 
75 Ann, 2. del, 00:03:32. 
76 IP, 00:58:07. 
77 Kenneth, 00:15:59. 
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var behovet for at få afklaring af spørgsmålet om det ene og det an-
det. Altså der var noget der handlede om, hvad er egentlig... altså hvad 
er reglerne? Hvad retningslinjerne?”78 

Krisen og den forandrede kontekst medførte eksempelvis i Anns situation et behov for 
en tættere kontakt med lederen ud fra et medarbejderbehov. Medarbejdere, der med Anns 
ord normalt er meget selvledende, havde behov for mere ledelse. Hermed positioneres le-
deren på en anden måde end normalt. 

IP bemærker, at netop krisesituationen betød noget særligt for medarbejdernes koordi-
nering: 

”Og det bredte sig også rigtig meget på medarbejderniveau, så der 
bliver bare sådan en stemning af, at man bød ind og man løftede i 
flok, og lige pludselig var der nogle, der bare tog rigtig rigtig meget 
ansvar på, og jeg tænkte hold da kæft, altså. Og hele tiden var de klar 
til det.”79 

Ovenstående udsagn leder hen til koordineringsdimensionen af KKC. Koordinering 
handler om organisering af arbejdet i en organisation eller et fællesskab, og samarbejdet 
mellem medlemmerne af fællesskabet med henblik på at opnå målene. Det handler om lo-
gistik, timing, kommunikation og relationer. Det kan være vanskeligt nok i hverdagen, men 
når vi lægger distance og en forandret kontekst ind som ekstra benspænd, bliver det yderli-
gere kompliceret.  

Krisen udgør en brændende platform, der danner konteksten for de forandringsproces-
ser, der påvirker både individuel og kollektiv ledelsespraksis. I denne situation er afklaring 
af rammer og retning en væsentlig ledelsesopgave, der er nødvendig for, at medarbejderne 
kan udøve selvledelse.  

 

7.2 Distance fordrer ny organisering af samarbejde for at sikre sammenhængs-
kraft blandt medarbejderne 

I en organisation med høj grad af KKC, vil en medarbejder tage fat i en kollega for at få 
eller give hjælp til at løse en konkret opgave. På denne måde opstår fælles viden om, hvor-
dan opgaver skal løses, og hvordan man opfører sig i organisationen. Det er dette – orga-
nisering og koordinering af viden og arbejde i et fællesskab – der står centralt i KKC, og 
organisationens kollektive ledelsespraksis og meningsskabelse kan blive udfordret, når en 

 
78 Ann, 1. del, 00:05:24. 
79 IP, 00:21:30. 
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afdeling opløses i en række hjemmearbejdspladser. Michala sætter tydeligt ord på den be-
kymring, hun havde for, at den fysiske afstand ville reducere det faglige fællesskab og sam-
menhængskraften i hendes afdeling: 

”Altså en bekymring jeg havde var, at de sidder og arbejder i nogle 
projektteams. Og jeg var sådan set måske ikke så bekymret for, om de 
fik talt sammen de to, tre eller fire, der sad i hver team. Men min be-
kymring var, at det blev lidt mere løsrevede satellitter. Så det dér med 
at sikre sammenhængskraften og i virkeligheden også... vi har et ret 
højt niveau af faglig sparring på tværs. At det måske vil gå fløjten, 
ikke, så det var i hvert fald et af mine, af mine formål var ligesom at 
prøve så vidt muligt at bevare de ting.”80 

IP har understreget betydningen af at holde fast i faglige fællesskaber, og Michala og 
Ann beskriver arbejdet med at sikre vidensdeling og sparring mellem medarbejderne på 
trods af den fysiske afstand. Ann siger: 

” Jeg synes også, det var meget tydeligt, når jeg havde for eksempel 
have teammøder, så de var optaget af også at vidensdele med hinan-
den: så gjorde jeg sådan, og så gjorde jeg sådan.”81 

Også Michalas medarbejdere har et stærkt kollegialt fællesskab, og er interesserede i hin-
andens arbejde:  

” (…) vi er et arbejdsfællesskab af vidensmedarbejdere og de er 
ekstremt interesserede i hvad hinanden laver, og hvordan det går med 
de forskellige projekter og nogle af dem er involveret på kryds og 
tværs. Så noget af det er jo også simpelthen bare at have fingeren på 
pulsen med hvad foregår der i enheden, som helhed, ikk? Sådan var 
det også at skabe platformen for, at de kommunikerede med hinan-
den, kan man sige.”82 

Den fysiske afstand viste, hvor betydningsfuld nærhed er for både faglige og sociale 
aspekter af arbejdet, og de interviewede ledere har på forskellig vis forholdt sig til, hvordan 
de kunne kompensere for den manglende nærhed. Dette er behandlet i foregående kapitel, 
hvor det beskrives, hvordan lederne arbejdede med at organisere kommunikation og kon-
takt med deres medarbejdere.  I dette afsnit er fokus på betydningen af at fastholde faglige 
fællesskaber, understøtte vidensdeling og kollektiv ledelsespraktisk. 

 
80 Michala, 00:14:38. 
81 Ann, 2. del, 00:00:45. 
82 Michala, 00:12:49. 
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Vidensdeling og kollektiv ledelsespraksis havde betydning for at opretholde et højt fag-
ligt niveau i en organisation, og flere af lederne var optaget af, hvordan de faglige fællesska-
ber kunne opretholdes under længere tids fysisk afstand. Det handler grundlæggende om 
hele koordineringsaspektet af KKC.  

Denne form for koordinering beskriver Christensen som uformel i sin natur, og han 
skriver, at det er det, der kan få en organisation til at fungere. Det er især muligt, hvis der 
er en social relation eller en fysisk nærhed mellem organisationens medlemmer83. Når kol-
leger taler sammen – formelt til møder eller uformelt ved kaffemaskinen – integreres deres 
individuelle arbejdsindsatser, og der opbygges det Christensen kalder en fælles, organisato-
risk viden og hukommelse84. 

Christensen skriver bl.a., at den organisatoriske hukommelse kan være med til at skabe 
sammenhængskraft mellem medarbejdere og ledere, fordi den giver en fælles forståelse af, 
hvordan man opfører sig ”her”85. Denne sammenhængskraft har Michala haft et særligt fo-
kus på før corona: 

”Jeg har altid arbejdet meget ud fra, at der skulle være en sammen-
hængskraft og vi var et fællesskab, og vi var fælles om produkterne og 
har egentlig også sådan lagt meget vægt på et godt samarbejdsmiljø. 
Og så har jeg bare gået og tænkt over, at der i det arbejde, der sætter 
man også ind til en regnvejrsdag, og den regnvejrsdag, den kom den 
niende marts. Så grunden til, at det måske ikke har været så svært, det 
er fordi, at de har det fællesskab og føler en forpligtelse i forhold til 
hinanden og selvfølgelig også i forhold til mig, ikk.”86 

Michala har investeret i afdelingens fællesskab, og det har vist sig at være en fordel i for-
årets distanceledelse. I litteratur om distanceledelse lægges der vægt på, at teams og medar-
bejdere har mulighed for at mødes fysik for at opbygge et fællesskab og en kollektiv ledel-
sespraktisk. F.eks. argumenterer Mads Schramm i artiklen Den virtuelle kaffepause (2013) for, 
at de ressourcer der bruges på at mødes fysisk, er givet godt ud, for det giver mere effekti-
vitet og produktivitet sammenlignet med teams, der ikke i samme grad mødes ansigt-til-
ansigt.  

Christensen og Schramm er eksempler på, hvordan litteratur om distanceledelse tager 
afsæt i distancearbejde som et ”frivilligt” alternativ til fysik tilstedeværelse på arbejdsplad-
sen. Alligevel er pointerne relevante. Der tegner sig et billede af fordelene ved at investere i 

 
83 Christensen, 2015, s. 47. 
84 Christensen, 2015, s. 88. 
85 Christensen, 2015, s. 89. 
86 Michala, 00:38:28. 
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etablering af organisatorisk viden, faglige fællesskaber og kollektiv ledelsespraksis i “freds-
tid”, fordi det i højere grad understøtter det fællesskab, der består i krisetiden. Vi er knap 
så sårbare i forandringen, fordi relationerne er stærke.  

 

7.3 Delkonklusion  

I dette kapitel har vi undersøgt, hvordan lederne har arbejdet med at skabe de bedste 
betingelser for medarbejdernes selvledelse og selvkontrol under nedlukningen.  

Som udgangspunkt er opgaver blevet løst i nedlukningsperioden, på trods af de udfor-
dringer der kan have været med børn og familie og forskel på drift og udviklingsopgaver jf. 
kapitel 6. På baggrund af interviewene og den teoretiske ramme, kan vi konkludere, at  

• Krisen betød et stort behov for afklaring. Det er derfor en ledelsesmæssig op-
gave at afklare opgaven, rammer og retningslinjer, således at medarbejdernes 
muligheder for udøvelse af selvledelse optimeres.  

• For at bevare mulighed for kollektiv ledelsespraksis, er det nødvendigt at prio-
ritere mulighed for faglig sparring og vidensdeling. Her er det en fordel, hvis 
organisationen i forvejen er præget af en kultur, der muliggør dette, og som 
også har etableret en fælles forståelse af god opgaveløsning.  

• En sådan kultur kombineret med tydelig opgaveformulering og klart formål 
understøtter medarbejdernes selvledelse og selvkontrol, og gør det muligt for 
lederne at basere deres ledelse på tillid frem for kontrol. Det kan udgøre en 
barriere for ledelse af selvledende medarbejdere, hvis lederens dialog med 
medarbejdere opfattes som kontrol. 
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Kapitel 8: Hvordan kan denne afhandling supplere eksisterende 
viden om distanceledelse - diskussion om distanceledelse 

 

Forårets hjemsendelsesperiode fungerede som en ekstrem case på distanceledelse, 
hvor distancen indtraf både akut, gennemgribende og ufrivilligt. Alt hvad vi har læst om 
distanceledelse har omhandlet situationer, hvor medarbejderne enten har ønsket mulig-
hed for hjemmearbejde, eller hvor virksomheden har produktionsheder eller samar-
bejdspartnere på andre geografiske lokaliteter. Dvs. hvor distanceforholdet er enten 
kendt og accepteret eller efter eget ønske. Intet steds (vi er stødt på) forholder litteratu-
ren om distanceledelse sig til en så gennemgribende situation, hvor størstedelen af dialog 
og samarbejde mellem leder og medarbejdere og medarbejdere imellem sker virtuelt, og 
ej heller er der på noget tidspunkt forsket i akut opstået distancearbejde, hvor ledere og 
medarbejdere i nogen grad mangler enten færdigheder eller selve teknologien til at 
kunne varetage deres opgaver. Det væsentlige er, hvorledes den konkrete undersøgelse 
har bibragt ny viden samt handlemuligheder for håndtering af distanceledelse.   

 

I dette kapitel besvares problemformuleringens underspørgsmål: hvorledes kan denne 
afhandling supplere eksisterende viden om distanceledelse? På baggrund af interviews og 
litteratur om distanceledelse, har vi valgt at sætte fokus på følgende temaer: 

• Fra ledelsesmæssigt fokus på faglige opgaver til opmærksomhed på den private 
sfære. 

• Fra individualistisk tilgang til selvledelse og distancearbejde til fokus på den or-
ganisatoriske sammenhængskraft.  

• Mellem tillid og behov for ledelse.  

I kapitlet er der fokus på de områder indenfor distanceledelse, hvor der ses en udvikling 
og bevægelse i lederens oplevelser og refleksioner om at bedrive distanceledelsen. Bevægel-
sen er interessant, da den er sigende for de skift, der indtrådte i perioden kontinuerligt 
med, at lederne blev opmærksomme på at fralægge sig gamle vaner og træde ind i en ny 
form for ledelse. Temaerne udbygger den viden der er identificeret i analysekapitlerne. 
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8.1 Fra ledelsesmæssigt fokus på faglige opgaver til indlevende opmærksomhed 
på privatlivets sfære 

Da hjemsendelsesperioden blev indledt, var der ledelsesmæssigt fokus på at tilrettelægge 
opgaverne ud fra den nye situation. Efter kort tid beskriver de interviewede ledere erken-
delsen af, at møderne også skulle have et socialt sigte. Lederne oplevede, at medarbejderne 
havde et behov for mere frit at sludre med hinanden, og møder med både faglige og soci-
ale formål begyndte at blive implementeret. Lederne kunne i disse fællesmøder forholde 
sig mere passivt, når den socialiserende snak pågik. Det afgørende var ikke vedkommendes 
deltagelse, men kollektivets deltagelse. I takt med, at perioden bliver længerevarende ople-
vede lederne, at flere medarbejdere havde det psykisk svært med isolationen og manglende 
tryghed. Lederne så et behov for at træde ind i en anden form for ledelse. En ledelse, hvor 
der skulle rettes øget opmærksomhed på de private forhold, der var afgørende for medar-
bejderens trivsel.  

 

8.1.1 Hvad kræver det af leder at have en øget opmærksomhed på private forhold?  

De interviewede ledere havde i mange tilfælde oplevet at påtage sig en anden omsorgs-
rolle for deres medarbejdere end normalt, og forholdt sig til medarbejdernes privatsfære på 
en mere direkte måde jf. citaler fra kapitel 6. Det, som leder at blive inviteret ind i hjemmet 
og de private forhold, er en stor forandring for både ledere og medarbejdere i deres pro-
fessionelle relation. Hvor der måske tidligere var klare grænser for, hvad man talte om, bli-
ver grænserne mere flydende. Vi ser altså en bevægelse fra ledelsesmæssigt fokus på faglig 
opgaveløsning til opmærksomhed på privatlivets sfære jf. figur 8.1: 

 

 

Figur 8.1 viser den bevægelse, der har været i det ledelsesmæssige fokus som følge af distancear-
bejdets omfang og længde.  

 

I litteraturen om distanceledelse er der fokus på de gode relationer, men oplevelserne i 
hjemsendelsesperioden beriger vores viden ved, at fokus er langt mere end støtte af relatio-
ner. Der er behov for at se den professionelle relation i et andet lys, og turde træde ind i 
samtaler om privatlivets forhold, da det er forhold, som er afgørende for medarbejderens 
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muligheder for at trives og kunne løse sine arbejdsopgaver. Lederen vil opnå en indsigt og 
en relation til medarbejderen, hvor man i højere grad vil se “det hele menneske”.  

Det private hjem bliver med andre ord en del af medarbejderens nye arbejdsbetingelser, 
og disse betingelser skal lederen være nysgerrig overfor. Vi vil hermed argumentere for, at 
viden om distanceledelse suppleres med, at der i distanceledelse også ligger en selvreflek-
sion i at vurdere om man som menneske er fortrolig med at gå ind i medarbejdernes pri-
vate sfære, og en professionel relation hvor grænserne mellem privatliv og arbejdsliv kan 
være mere flydende. 

 

8.2 Individualistisk tilgang til selvledelse og distancearbejde til fokus på den or-
ganisatoriske sammenhængskraft 

Litteratur om selvledelse har taget udgangspunkt i individer, og dette har også været 
praksis i litteratur om distanceledelse. Der er enkelte undtagelser, f.eks. Schramm (2013), 
hvor han understreger betydningen af, at nye teams prioriterer at mødes fysisk og opbygge 
og vedligeholde sociale relationer. Artiklen omhandler de udfordringer virtuel ledelse og 
virtuelt samarbejde har, selv når distancearbejdet er et frivilligt valg87.  

På baggrund af analyserne kan det betragtes, at der i forhold til selvledelse er et udpræ-
get behov for at selvlede indenfor kollektivet. Individerne trives med selvstændig selvle-
delse, men det at vidensdele, sparre om opgaveløsningen og kollektivt finde vejen, opleves 
meget motiverende og relationsopbyggende. I undersøgelsen ses en bevægelse i retning 
mod, at kollektivets evne til selvledelse bliver styrket, når krisen påkrævede en fælles opga-
veløsning. Endvidere var oplevelsen, at de grupper, der forinden krisen havde en stærk re-
lation, havde en øget kollektiv styrke til at selvlede på distancen. Her ser vi altså en bevæ-
gelse fra en individorienteret tilgang til selvledelse til et skift i at understøtte i gruppens kol-
lektive ledelsespraksis jf. figur 8.2: 

 

 

Figur 8.2 viser bevægelsen i det ledelsesmæssige fokus, der er nødvendigt, når distancearbejde 
kendetegner hele eller en stor del af medarbejdergruppens arbejdsvilkår.  

 

 
87 Schramm, 2013, s. 25. 
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Vi vurderer, at bevægelsen fra den enkelte medarbejders arbejdssituation til nødvendig-
heden af at se hele afdelingen sammen er endvidere helt centralt mhbp. at bevare sammen-
hængskraft, den organisatoriske hukommelse og den relationel forbundethed mellem orga-
nisationens medlemmer.  

 

8.2.1 Hvad kræver det af leder at skabe betingelser for selvledelse i kollektivet? 

Som Schramm beskriver, kan der være et vigtigt relationelt behov for at mødes ansigt-
til med jævne mellemrum, og det er særlig væsentligt at finde ind til de faktorer, som grup-
pen kan finde fælles motivation i, eksempelvis faglig sparring og vidensdeling. Lederen kan 
understøtte den kollektive selvledelse ved at facilitere opgaver, som kan skabe et socialt til-
hørsforhold, der understøtter individets ydre motivation i form af gruppens anerkendelse, 
samt indre motivation i form af den personlige tilfredsstillelse ved at føle sig kompetent.  

Vi har en forventning om, at der fremadrettet bliver større mulighed for hjemmear-
bejde, og dermed også en større andel af medarbejdere, som arbejder på distancen. Der-
med bliver det nødvendigt, at litteratur om distanceledelse forholder sig til kollektiv ledel-
sespraksis, og ikke kun kommer med forslag til, hvordan individer kan fastholde tilknytnin-
gen til organisationen. 

 

8.3 Mellem tillid og behov for ledelse 

I litteratur om distanceledelse er spørgsmålet om tillid og kontrol centralt. Den gene-
relle anskuelse har været, at ledere ikke har tillid til, at medarbejderne reelt arbejder, hvis de 
sidder hjemme, fordi det ikke er muligt at kontrollere, om pauserne er for lange eller der 
ordnes vasketøj i arbejdstiden. På baggrund af vores interviews tegner der sig et billede af, 
at spørgsmålet om tillid og kontrol dels handler om personlig ledelsesstil og dels om med-
arbejdernes behov for ledelse. I modsætning til bevægelserne i 8.1 og 8.2 er der her tale om 
to modsatrettede bevægelser. Nogle ledere erfarer at for at kunne lykkes med distancele-
delsen, må de udvise fuld tillid til medarbejdernes evner til selvledelse. Med andre ord be-
grænser medarbejderne indirekte lederens ledelsesrum, idet de stiller krav til graden af fri-
hed, hvorunder de arbejder. Andre ledere beskriver, at de udviser tillid til medarbejdernes 
selvledelse, men at medarbejderne italesætter behov for øget kontrol eller “forvaltning” fra 
lederens side. Tilliden kan med andre ord for nogle medarbejdere opleves som utryg, ek-
sempelvis fordi medarbejderen har brug for afklaring, tydelig opgavedefinering eller støtte i 
forhold til arbejdsvilkår i privatsfæren. Figur 8.3 skal illustrere disse to modsatrettede be-
vægelser mellem ledernes behov for kontrol og medarbejdernes øgede behov for ledelse: 
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Figur 8.3 viser, hvordan der kan ske forandringer i både medarbejdere og lederes behov for 
kontrol og ledelse, når konteksten forandrer sig.  

 

8.3.1 Hvad kræver det af leder, når konteksten ændrer forudsætningerne og dermed be-
hov for øget tillid eller mere ledelse? 

De modsatrettede bevægelser i figur 8.3 kræver, at leder orienterer sig mod det ledelses-
mæssige behov i den konkrete kontekst og hos den specifikke medarbejder. I nogen til-
fælde skal leder være i stand til at løfte sig over sit eget behov for kontrol af medarbejder-
nes arbejdsindsats. Andre gange skal leder reagere på medarbejdernes øgede behov for le-
delse - også selvom det kan være ambivalent for både leder og medarbejdere. Dette medfø-
rer, at ledelse skal være responsiv og tilpasse sig medarbejdernes (forskellige) behov. At 
lede på distancen handler dermed ikke alene om at vise tillid fra leder til medarbejder i den-
nes evne til selvledelse, men også om at fange tilliden, der udvises fra medarbejder til leder 
i dennes erklæring om at have behov for udvidet grad af ledelse og nærvær.  

 

8.4 Delkonklusion 

Hjemsendelsesperioden har lært os, at konteksten har væsentlig indflydelse på alt, hvad 
organisationen som helhed gør og er, og dermed også for grundlaget for at skabe ledelses-
mæssigt følgeskab. Vi argumenterer i dette kapitel for, at ovenstående tre temaer kan sup-
plere den eksisterende viden om distanceledelse: 

• De professionelle grænser udviskes, og som leder skal man turde forholde sig 
til medarbejdernes privatsfære, fordi det har betydning for medarbejdernes ar-
bejdsvilkår, motivation og trivsel.  

• Som leder har man et særligt ansvar i forhold til at understøtte kollektiv selvle-
delse og organisatorisk sammenhængskraft, der kan være særligt udfordret, når 
mange medarbejdere arbejder på distancen. 

• Som leder skal man være responsiv i forhold til de faglige, sociale og motivati-
onsrelaterede behov forskellige medarbejdere har. Nogle medarbejdere skal 
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have stor frihed og tillid, og andre søger øget vejledning og ledelse. Uagtet for-
skellene skal lederen tage ledelsesrum og kontrol for at kunne handle respon-
sivt i sin ledelse. 
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Kapitel 9: Konklusion 

 

Denne afhandling har undersøgt, hvorledes der er blevet skabt følgeskab i den længere-
varende fysiske distance mellem leder og medarbejdere under hjemsendelsesperioden. Vo-
res forståelse af ledelsesmæssigt følgeskab er, at medarbejder, teams eller organisation sam-
arbejder effektivt for at realisere afdelingen eller organisationens mål eller retning. 

I analyserne er der rettet fokus på, hvilke faktorer indenfor motivation, selvledelse og 
kommunikation, der har haft betydning for opnåelse af følgeskab.  De tre områder har 
tætte berøringsflader, som i deres kompatibilitet er afgørende for at skabe følgeskab. Op-
nåelse af følgeskab har endvidere været påvirket af den konstante spænding konteksten om 
distanceledelse og kriseledelse repræsenterer. Kompatibiliteten er illustreret i figur 9.1 

 

 

Figur 9.1: Kompatibiliteter for opnåelse af følgeskab, når kriseledelse og distanceledelse udgør det 
rammesættende ledelsesrum. 

Ledelsesmæssigt følgeskab skabes i samspillet mellem leder og medarbejdere og medar-
bejdere imellem. Den formelle leder har et væsentligt ansvar for udviklingen af både indivi-
duel og kollektiv ledelsespraksis, men da akutte kriserelaterede opgaver krævede lederens 
opmærksomhed, viste det sig, at medarbejderne i mange tilfælde påtog sig et stort kollek-
tivt ansvar for både faglig opgaveløsning og social trivsel.  

På baggrund af vores interviews og analyser konkluderer vi, at der er en række handle-
muligheder for at skabe følgeskab, men der er også forskel på, hvilke behov medarbej-
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derne har. Krisesituationen og hjemsendelsen har for nogle medarbejdere udgjort en bræn-
dende platform, der har bevirket, at de har tilsidesat egne ønsker og behov, og arbejdet 
kollektivt og engageret om at få løst opgaver og mål – både nye opgaver og mål, der er op-
stået som følge af krisen. Andre medarbejdere har løst opgaver, men har været påvirket af 
ensomhed og mistrivsel, der har kaldt på en anderledes ledelsesmæssig tilgang. Medarbej-
dernes skal ikke have ligebehandling, men lederne skal handle ud fra de konkrete person-
lige behov.  

Det konkluderes endvidere, at ledere må overveje kommunikationsformer i forhold til 
kommunikationens formål for at skabe følgeskab. Her er både et individuelt og et kollek-
tivt niveau i spil. På det individuelle niveau er det et ledelsesmæssigt kommunikationsfor-
mål at afklare opgaven, rammer og retningslinjer, således at medarbejderne kan udøve selv-
ledelse og selvkontrol i en periode, hvor gængse vaner har været sat ud af kraft. Samtidig 
har lederne skulle forholde sig til medarbejdernes private vilkår som eksempelvis børn, fa-
milie eller ensomhed. Herved har ledere udvidet deres ledelsesrum og ansvar i forhold til 
dialog om de problemstillinger, det skaber, når man ufrivilligt skal arbejde hjemmefra.  

På det kollektive niveau har det været nødvendigt at prioritere mulighed for faglig spar-
ring og videndeling såvel som virtuelt socialt samvær og uformel snak. Det har været nød-
vendigt for at bevare sammenhængskraften i organisationen, som eller kan være truet, når 
fagligt og socialt samvær ikke er muligt.  

På begge niveauer har de interviewede ledere fundet det nødvendigt at organisere en sy-
stematisk kommunikation med medarbejderne, og der har været en opmærksomhed på, 
hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende kommunikationsformer som mails, telefon eller 
virtuel kommunikation.  
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Kapitel 10: Perspektivering  

 

Der vil i dette kapitel blive behandlet temaer, der ikke var adresseret i problemformule-
ringen, men som er nærliggende analysetemaer eller observationer gjort i forbindelse med 
undersøgelsen. 

 

10.1 Episodisk eller kontinuerlig forandring 

Da hjemsendelsesperioden blev afsluttet tænkte mange det som en svær periode, man 
nu var ovre, men kort efter begyndte refleksionerne. Måske de nye tillærte arbejdsformer 
udgjorde vaner, der var kommet for at blive? Det, at være leder på distancen, har sine ud-
fordringer, men hen over efteråret ses flere og flere tiltag i danske organisationer, hvor 
man aktivt ønsker at implementere distanceforholdet som en fleksibel mulighed.  På den 
anden side har hjemmearbejde i mange situationer været muligt, virtuelle kommunikations-
former har i et eller andet omfang været integreret i hverdagen, og distanceledelse har væ-
ret et teoretiske tema i mange år. Det kan altså diskuteres om der reelt er tale om en episo-
disk eller en kontinuerlig forandring.  

 

10.2 Bryd tabuet om lederens usikkerhed 

Som led i New Public Management bølgen kom der fokus på uddannelse af ledere. Den 
ledelsesmæssige uddannelse i mange variationer har til formål at skabe en øget viden for 
den enkelte leder, og i dette ligger der også en usagt forventning om at skabe en øget per-
sonlig sikkerhed i sit virke. Det er med andre ord samfundsmæssigt forventet, at lederen 
ikke skal savne svar, men fremstå selvsikker og handlende i sit virke. Det er en forvent-
ning, der bor både hos medarbejderne, men også hos lederen selv. Det er måske ligefrem 
tabuiseret, at en leder åbent udtrykker “jeg ved det virkelig ikke”. Fortællingen om og for-
ventningen til den formelle leder som alvidende væsen er så fint beskrevet i artiklen: In 
praise of the incomplete leader88.  

Når en krise træder ind som den gjorde i foråret, havde størstedelen af landets ledere 
begrænset erfaring i hverken kriseledelse eller distanceledelse, men det var forventningen, 

 
88 Ancona D., Malone T.W, Orlikowski W.J. and Senge P.M  (2007). ”We’ve come to expect a lot of our 
leaders. Top executives, the thinking goes, should have the intellectual capacity to make sense of unfathoma-
bly complex issues, the imaginate powers to paint a vision of the future that generates everyone’s entusiasm, 
the operational knowhow to translate strategy into concrete plans, and the interpersoanl skills to foster com-
mitment to undertakings that could cost people’s jobs should fail. Unfortunately no person can possible live 
up to those standards.” 
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at de lykkedes med opgaven trods manglende kompetencer. Det er på tide tabuet brydes, 
og ledere åbent fortæller og drøfter  den personlige sårbarhed og usikkerhed, det var at stå 
i en helt ny kontekst. Vi skal vidensdele følelser og erfaringer for at ruste fremtidens le-
dere.  

 

10.3 Kurs, koordinering og commitment når hjemsendelsens varighed trækker 
ud 

I hjemsendelsesperioden var der en overordnet oplevelse af, at mange medarbejdere tri-
ves, og oplevede forandringen som en ny mulighed for at skabe ro omkring sig selv og 
opnå tid til fordybelse i opgaverne. De gentagne forstyrrelser er benævnt af flere af inter-
viewpersonerne som den største forskel mellem det at være på kontor eller sidde der-
hjemme, men hvad er det også forstyrrelserne kan? Forstyrrelser har et formål. De kan 
være vigtige og opgavebetonede, men de kan også i den umiddelbare observation betragtes 
som irrelevante, fordi de ikke vedrører drøftelse eller sparring på en opgave. Formålet med 
denne samtale kan være at skabe en relationel forbindelse til hinanden. Det reflekteres om 
small talk er mindst lige så vigtig, som de opgaveorienterede samtaler, fordi det skaber rela-
tionelt samhørighed i gruppen.  

Det reflekteres endvidere om de gode resultater som første hjemsendelsesperiode 
skabte, ikke nødvendigvis vil være resultater, der vil vedblive i længere varighed og eventu-
elle kommende perioder. Det betragtes at fraværet af et relationsopbyggende fællesskab på 
sigt kan medføre en udfordring for individet og deri også gruppens samlede produktion. 
Der kan derfor være en risiko for, at kurs, koordinering og commitment bliver vanskeligt 
at opretholde, når hjemsendelsesperioden trækker ud.  
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Kapitel 11: Analyse af ledelsesmæssig udvikling 

 

11.1 Hvorfor har vi skrevet sammen? 

Vi har været i studiegruppe sammen igennem det to-årige masterforløb. Derigennem 
har vi fulgt hinandens ledelsesmæssige udvikling. Studiegruppen har været omdrejnings-
punktet for diskussioner af forskellige ledelsesmæssige udfordringer og teoretiske perspek-
tiver, der har givet os et godt indblik i hinandens ledelsespraksis.  

Motivationen for at skrive masterafhandlingen bunder i en gensidig respekt for hinan-
dens faglige niveau og en erkendelse af samt interesse for vores personlige forskelligheder. 
Vi er på flere områder hinandens modsætninger, og det har vi set som en styrke i forhold 
til gensidigt at udfordre vores refleksionsramme i dette projekt. Det er i de intensive drøf-
telser vi har set udviklingspotentialerne og skåret ideerne til, og det har samlet set været 
uvurderligt for kontinuerligt at højne produktets kvalitet. 

 

11.2 Annas ledelsesudvikling 

Jeg har været leder med personaleansvar siden 2013, og var souschef med fagligt ledel-
sesansvar et par år før. Jeg har også en diplomuddannelse i ledelse, så min ledelsesudvik-
ling og refleksion over, hvordan jeg bedriver ledelse, har været i gang nogle år. Jeg forven-
ter det fortsætter, for der opstår hele tiden nye situationer og muligheder for refleksion og 
læring. 

Diplomuddannelsen gav mig en række faglige forståelser og værktøj, og så var den i høj 
grad med til at understøtte mit skift fra kollega til leder. Masteruddannelsen har været med 
til at bevæge mig fra faglig ledelse til strategisk ledelse. Det har været en faglig såvel som 
personlig rejse. Fagligt har jeg tilegnet mig en viden, og ikke mindst et sprog til at tale om 
ledelse og ledelsesmæssige udfordringer på en langt mere nuanceret måde end før. Person-
ligt har jeg bevæget mig fra at se mig selv som leder af undervisere i en uddannelsesmæssig 
kontekst til en ledelsesidentitet, baseret på min uddannelse og erfaring som leder, og ikke i 
samme grad defineret af min tidligere identitet som samfundsfaglig underviser i velfærds-
professionerne.  
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11.2.1 Det faglige fokus i min Masteruddannelse 

Når jeg ser tilbage, er det tydeligt, at mit masterforløb har haft relation til medarbej-
derne som omdrejningspunkt, og i særlig grad med udgangspunkt i et ønske om at forstå ̊ 
og forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel. Jeg har f.eks. skrevet opgaver om tids-
pres og moralsk stress, opbygning og konsolidering af resiliens i afdelingen og et retorik-
projekt om italesættelse af medarbejdere som skræmte eller ressourcestærke.  

To opgaver har adskilt sig fra de øvrige, ved at handle om mig som leder, den måde, jeg 
bedriver personaleledelse på, og de forventninger jeg har til mig selv. Den ene opgave 
handlede om, hvordan jeg håndterer ubehag, når jeg kan føle, at jeg skal træffe ubehagelige 
beslutninger eller oplever spændinger i relationen med medarbejdere, og kan have en for-
ventning til mig selv om at skulle “træde i karakter”. Den anden opgave handlede om insti-
tutionelle spændinger, konflikter mellem faggrupper og hvilke forventninger jeg har til mig 
selv om at skulle kunne løse problemer og konflikter for medarbejderne.  

Uddannelsen har givet mig et blik for de mange perspektiver, jeg og andre kan indtage, 
og de muligheder det giver forståelsesmæssigt og handlingsmæssigt. Jeg har været særlig 
optaget af Boleman & Deals perspektiver, og de muligheder det giver at anvende forskel-
lige perspektiver pa ̊ organisationen. 

I forbindelse med modulet Strategy in Practice læste vi bogen The Chessboard and the 
Web: Strategies of Connection in a Networked World. Her fandt jeg diskussionen af, hvor-
dan man forbinder mennesker og etablerer relationer, samarbejde og fællesskab pa ̊ tværs af 
en gruppe mennesker med forskellige interesser særlig inspirerende. I særdeleshed i disse 
tider, hvor min ledelsesmæssige kontekst er fysisk afstand og distanceledelse. 

Jeg er blevet optaget af, hvordan jeg kan arbejde med meningsskabelse, fortællinger og 
fagprofessionelles identitetsskabende processer - særligt i en tid, hvor jeg oplever at den 
traditionelle underviseridentitet er under pres.  

 

11.2.2 Mit ledelsesgrundlag 

Personligt oplever jeg nu at stå stærkere i min personlige ledelse, fordi jeg er blevet op-
mærksom på vigtigheden af den indre dialog med mig selv, og den mulighed for metakom-
munikation, det giver. At kunne tale om, hvad vi taler om og hvordan vi gør det, kan give 
yderligere strenge at spille på i en samtale med en medarbejder, og det kan være en måde at 
få større forståelse for hinanden og for genstandsfeltets betydning for os begge. 

Uddannelsesforløbet har også tydeliggjort, at jeg ofte står i spændingsfeltet mellem nær-
hedsetik og ledelse på kerneopgave. Det er balancen mellem ønsket om at imødekomme 
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medarbejdernes individuelle ønsker, og min forpligtelse på vores eksistensberettigelse – 
undervisning og de studerendes uddannelse, der til tider har kunne give mig ondt i maven. 
Erkendelsen af, at det er disse to principielle ståsteder jeg opererer ud fra, muliggør bevidst 
stillingtagen til dilemmaerne og dermed også en gennemsigtighed i de valg, jeg træffer, og 
det gør det væsentlig lettere for mig at være i.  

Evnen til perspektivskifte er en kompetence der har været et centralt læringsmål i ud-
dannelsen, og jeg oplever, at det er blevet en integreret del af den måde, jeg bedriver le-
delse. Det giver mere nuanceret forståelse af problemer, og ikke mindst giver evnen til per-
spektivskifte et rammesat overblik over handlemuligheder.  

Og endelig har masteruddannelse på det to-årige holdforløb været træning i selvdisci-
plin og udholdenhed.  

 

11.3 Stines ledelsesudvikling 

Jeg tiltrådte mit arbejdsområde som leder i Region Sjælland for 4 år siden. Forinden er 
der en baggrund hvor jeg siden uddannelsen som cand.jur. har arbejdet nationalt og inter-
nationalt med kontrakter og udbud. Det er et specialområde, og jeg var på mange måder 
tiltrukket af det at have en specialviden og blive respekteret for min nicheviden. Da jeg 
blev rekrutteret til Region Sjælland, var det i forbindelse med etablering af en ny Aftale og 
Udbudsafdeling. Beslutningen kom i kølvandet på bestikkelsessagen med leverandøren 
Atea som involveret part. Sagen indebar en retssag for både tidligere ansatte i Region Sjæl-
land og personale fra Atea. Konsekvenserne lå som en tåge over regionen og det var med 
stor respekt og ydmyghed at jeg tiltrådte jobbet om at få etableret en ny indkøbskultur og 
få legaliteten på sporet igen.   

At tiltræde lederjobbet blev på samme tid et opgør og en erkendelse af, at jeg ikke læn-
gere kunne være specialist på tilsvarende niveau. Jeg forsøgte de første år at excellere på 
flere plan, men erkendelsen kom tydeligt da jeg startede på MPG holdforløb. Gode samta-
ler i en stærk studiegruppe og gode samtaler med undervisere, gav mig et klart billede af, at 
specialområdet måtte træde i baggrunden og lederskabet skulle frem. Efter denne selver-
kendelse har de næste 2 år været en stejl læringskurve og jeg har haft en stærk ambition om 
at fordybe mig i lederskabets teoretiske og praktiske facetter. Dette ”turningpoint” blev 
derfor både et fagligt skifte, men i høj grad også et personligt skifte hvor det blev tydeligt 
for mig i hvor høj min identitet er forbundet med det som jeg arbejdsmæssigt er ambitio-
neret af. 

En ting var dygtiggørelsen i forhold til lederskabet, men i min ansættelse lå også en stor 
opgave i at skabe forandring, ny kultur og ikke mindst kunne motivere medarbejderne i de 
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udfordringer vi mødte på denne forandringsrejse. På mange måder skabte fagene som ek-
sempelvis: reform og forandring, strategisk ledelse, transformative dialoger, HRM og LUF 
særdeles anvendelige værktøjer i de udfordringer som prægede mit ledelsesrum. 

 

11.3.1 Refleksion over MPGs undervisningsforløb 

Når jeg betragter den uddannelsesmæssige sammenhæng, er det tydeligt at den under-
visning som har bjergtaget mig mest, er det at skabe forandringer i en organisation. Dette 
hænger i høj grad sammen med, at det er den opgave hvor jeg i mit virke har måtte impro-
visere mest. 

Det at skabe kulturændringer, have forståelse for optimering af forandringsprocesser, 
skabe ledelsesmæssig strategi, kunne motivere medarbejderne i processerne og have indsigt 
i de forskelle der ligger mellem DJØF grupperne og de fagprofessionelle, er tilsammen 
områder der har givet mig et vigtigt ståsted, hvor jeg ikke længere føler at jeg improviserer 
mig vej ud fra god fornuft, men har en faglig begrundelse og kvalificeret viden om hvorle-
des jeg håndterer den forandringsledelse, der fortsat er en stor del af mit job. 

Jeg startede “nøgen”, og har ved hvert modul fået et nyt lag af strategiske værktøjer. La-
gene eller værktøjet er nu så righoldigt tilvejebragt, og opgaven vil fremadrettet være at 
finde den rette sammensætning, der skal definere mit ledelsesrum både på den korte men 
også på den lange strategiske bane.  

Det høje videnskabelige niveau har været væsentligt for min motivation, og herunder 
det at dyrke forskellige teorier og perspektivskift. Det ligger nu som en grundlæggende ba-
sisviden, der ikke nødvendigvis tænkes over på daglig basis, men når man står i en konkret 
behovssituation, reaktiveres den relevante viden og jeg oplever at værktøjskassen er bredt 
sammensat og jeg kan finde min personlige vej.  

 

11.3.2 Hvad kan uddannelsen udover videnskabeligt knowhow 

Det sidste fag jeg gennemførte var narrativ ledelse. En dag drøftede vi i plenum at am-
bitioner både kan være konstruktive og destruktive. Jeg reflekterede over at gennemførelse 
af det 2-årig holdforløb på mange måder for mig repræsenterer dette paradoks. Jeg skriver 
opgaver i alle ferier, er stresset over at halte i sit virke som supermor, superhustru, super-
ansat, og samtidig være vildt ambitioneret om at klare en masteruddannelse super godt. 
Det er rigtig meget super, og til tider slet ikke, men det er en vild prøvelse og skaber en 
psykisk robusthed, som i virkeligheden er en meget vigtig personlig læring. 



Master of Public Governance (MPG)   
Masterafhandling 

78 
 

Tak til dygtige undervisere for at presse mig til denne knowhow, og tak til min familie 
for at skabe de støttende rammer til mig. Relationerne er tilsammen definerende for at lære 
og have mulighed for at lære. 

Tak Anna for at dele det med mig. 
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