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M ange har væ-
ret tvunget
til at arbejde
hjemmefra
på grund af
coronap-
andemien.

Nogle ermåske nødt til at blive ved
med det, og andre kanmåske se nog-
le fordele ved at arbejde hjemme et
par dage omugen.
Kombinererman hjemmearbejdsda-
gemed arbejdsdage på kontoret kan
man både få fleksibilitet og det fysi-
ske samarbejdemed kollegaerne.

Caroline Grøn, forsker i offentlig
ledelse og lektor ved Kronprins Fre-
deriks Center for Offentlig Ledelse
på Aarhus Universitet, vil anbefale
enmodel, hvor begge dele indgår,
hvis det kan lade sig gøre. Hun
forsker blandt andet i betyd-
ningen af distance og brugen af
digitale værktøjer i forbindelse
med ledelsespraksis.
Hun fremhæver vigtigheden i, at
man både tilpasser arbejdsstruktu-
ren til sin enhed og til den enkelte
medarbejder, når man skal lede fra
distancen.

HVIS
MEDARBEJDERNE
TRIVES, SÅ SKAL
RESULTATERNE
NOK KOMME
Tal med den enkelte medarbejder, brug digitale teknolo-
gier med omhu, og kombinér det med møder på kontoret
og mentalt nærvær. Sådan lyder forskernes råd til ledere,
der har brug for at praktisere god distanceledelse.
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– Hvisman skal ud-
øve god distancele-
delse, skalman starte
med at kigge på, hvad
enhedens opgaveløs-
ning lægger op til,
hvad er det for nogle
medarbejdere, man
har, samt hvad de ef-
terspørger. Nogle vil
hente deres børn tid-
ligt og arbejde lidt om
aftenen. Andre synes,
det er rigtig dejligt at
komme ind på konto-
ret i otte timer og have
helt fri, når de går,
siger Caroline Grøn og
understreger, at der
selvfølgelig er nogle
kommunale arbejds-
pladser, der ermere
oplagte til hjemmear-
bejde end andre.
– Det er klart, at
der ermange
kommunale
funktioner,
hvorman ikke

kan være ret
meget hjemme,

fordi der er ældre,
der skal plejes, og

børn, der skal
passes samt

undervi-
ses.Måske kan

man lave noget for-
beredelse derhjemme,

men ikkemere end det, siger hun.
Uanset om der er tale om en arbejds-
pladsmedmulighed formange eller
få hjemmearbejdsdage, så er noget af
det vigtigste, ifølge Caroline Grøn, at
medarbejderne oplever en leder, som
er tilgængelig ogmentalt nærværen-
de, selvomman fysisk sidder hvert
sit sted og arbejder.
– Man taler om, at der er forskellig
grad af righed i den kommunika-
tion, man har, alt efter ommanmø-
des fysisk, kan se hinanden på en
skærm, taler i telefon eller sender
e-mail frem og tilbage. Derfor skal
man som leder vælge en kommuni-
kationsform, der skaber den grad
af nærhed, der er brug for i den en-
kelte situation.
Hun kommermed et eksempel.
– Hvis jeg gerne vil have enmedar-
bejder til at løse en opgave, jeg ved,
han eller hun ikke har såmeget lyst
til, så vil det være langt bedre at
ringe end at skrive en e-mail. Men
det allerbedste vil være, hvismed-
arbejderen kan semit kropssprog og
aflæse, at jeg godt ved, at det er en
træls opgave, som jeg er rigtig glad

for, atmedarbejderen al-
ligevel løser.
Caroline Grøn for-

klarer også, at det
som leder vil op-
leves nemmere
at praktisere
god distance-
ledelse, hvis
man har skabt

De sociale relationer
betyder bare såmeget, og
jeg har den filosofi, at hvis

medarbejderne trives, så skal resul-
taterne nok komme. Det er funda-
mentet for det gode arbejdsmiljø.
Lone Brylle, teamleder i økonomisektoren
i LollandKommune
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og fortsat opbygger gode sociale rela-
tioner til sinemedarbejdere, nårman
fysisk er til stede på arbejdspladsen,
fordiman kan tage de sociale bånd og
måden,man taler sammen på,med
over i den digitale kommunikation.
– Det har vi set i forbindelsemed co-
rona, hvor hjemmearbejdet forment-
lig kun har kunnet fungere godt,
fordiman rent faktisk har brugt en
masse tid sammen på arbejdsplad-
sen, indenman blev sendt hjem.

Sammen og hver for sig
Økonomisektoren i LollandKom-
mune er et af de steder, hvorman har
valgt at indføre et tilbud ommere
hjemmearbejde. Som teamleder i
kommunen kan Lone Brylle nikke
genkendende til de pointer, somCa-
roline Grøn fremhæver. Samtlige af
de 14medarbejdere i det team, Lone
Brylle er leder for, er positivt stemte
over for det nye hjemmearbejdstil-
bud, der kommer til at gælde hver
mandag og fredag i tremåneder,
hvorefter der skal evalueres på ord-
ningen. Nogle enkeltemedarbejdere
har dog indimellem knasmed inter-
netforbindelsen på deres bopæl på
landet, og derfor er det ikke sikkert,
at tilbuddet vil være en god løsning
for dem. Det er også derfor, at det er
et tilbud og ikke et krav, fortæller
Lone Brylle, der samtidigmed leder-

jobbet er ved at læse enmaster i of-
fentlig ledelse. Hun har netop valgt
at skrive sinmasterafhand-
ling om kommunal
distanceledelse.
– Tilbuddet til med-
arbejderteamet
handler om at få det
bedste ud af de
to verdner; det
fysiske møde på
arbejds-
pladsen
og flek-
sibilite-
ten ved at
arbejde hjemmefra,
siger hun.
Det første har både Lone Brylle
og medarbejderne savnet i den pe-
riode, rådhuset var lukket for fysisk
fremmøde på grund af coronapan-
demien. Men samtidig har teamet
også oplevet fordele som fleksibili-
tet og øget effektivitet ved hjemme-
arbejdet, når der for eksempel blev
udført opgaver, der egner sig godt til
at blive lavet af en enkelt medarbej-
der. Der er eksempelvis den opga-
vetype, Lone Brylle kalder transak-
tionsopgaver, hvor medarbejderne
primært skal sidde fordybet bag
computerskærmene. De erfaringer
bliver taget med ind i tilrettelæg-
gelsen af den nye ordning.
– De opgaver, man kan gøre effektivt
alene, skal laves hjemmeframandag
og fredag, og så skal vi mødes omud-
viklings- og samarbejdsopgaverne
tirsdag, onsdag og torsdag, fortæller
Lone Brylle.
Hun er godt klar over, at det faktum,
at økonomiafdelingen ingen borger-
kontakt har, gør det nemmere for
dem at indføre effektivt hjemmear-

bejde, end det for eksempel vil være
for en borgerserviceafdeling.

Morgenhilsen, grin og jeopardy
Selvom det er oplagt for en arbejds-
plads som økonomisektoren i Lol-
landKommune at indføre faste
hjemmearbejdsdage, så er der især
én ting, forsker i offentlig ledelse,
Caroline Grøn vurderer, atman skal
være opmærksompå.
–Hvisman for eksempel kunmøder
ind på kontoret tre dage omugen,
er der en risiko for, atman ender
med at have en kalendermedmøder
næsten uafbrudt fra klokken ni til
klokken 15, såman ikke er tilgænge-
lig for resten af enheden. Det koster
på den sociale sammenhængskraft.
For nogle vil det ikke gøre den store

forskel, men for an-
dre vil det opleves
som et tab af socialt

samværmed
kollegaerne,
siger Caroline
Grøn.

Vigtigheden i at
fastholde den so-

ciale sammenhængs-
kraft bakker hendes kollega

MathildeWinsløw op om.Hun er
ph.d.-studerende vedKronprins Fre-
deriks Center for Offentlig Ledelse
på Aarhus Universitet, hvor hun især
beskæftiger sigmed digitale tekno-
logiers betydning, nårman leder på
distancen.
– Fra flere undersøgelser har vi set,
at noget af det, der kan være proble-
matisk ved hjemmearbejde, er, at
manmister følelsen af fællesskab og
den kampånd, der handler om, at vi
gør noget sammen. Den ånd kan der
være særligt behov for i den offent-

lige sektor, hvor folk ty-
pisk er drevet af det,
vi kalder public ser-
vice-motivation.
Man vil gerne gøre

noget godt for andre
og for samfundet som
helhed, sigerMathil-

deWinsløw.
At holde
fast i sam-
menhol-

det og holde

BEHOV FOR MERE
DISTANCELEDELSE
9 ud af 10 kommunaldirektører vil
skrue op for hjemmearbejdet i kom-
munerne efter coronapandemien. Så-
dan lød svarene på Danske Kommu-
ners rundspørge inden sommerferien.

I det fysiske rum er det jo heller ikke
lige så sjovt at have samtalermed folk,
der hele tiden kigger på deresmobilte-

lefoner, og det er et eksempel på, atman godt kan
være til stede uden at være nærværende.
Caroline Grøn, forsker i offentlig ledelse
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humøret oppe er også noget
af det, somLone Brylle fra
LollandKommune har
måttet arbejde særligt for
under coronapandemiens
nedlukning. Blandt
andet skrev hun
hver dag en
e-mail med
enmorgen-
hilsen til
medarbej-
derne, der
både kunne indeholde vigtige infor-
mationer, nyheder, sjove indfald og
bekymringer.
– Flere af demhar uafhængigt af
hinanden sagt, atmorgenhilsnerne
har været en opmuntring, siger Lone
Brylle, der også har holdt ugent-
lige videoteammøder og arrangeret
online-jeopardy op til flere gange,
blandt andetmed økonomirelatere-
de spørgsmål.
– Det tog bare en time hver gang,
men det gav lige et godt grin. Det var
rigtig festligt ogmed præmier og det
hele, siger Lone Brylle og fortsætter:
– De sociale relationer betyder bare
såmeget, og jeg har den filosofi, at
hvismedarbejderne trives, så skal
resultaterne nok komme. Det er fun-
damentet for det gode arbejdsmiljø.

Spørg dem direkte
Udover den sociale sammenhængs-
kraft kan det ledelsesmæssige nær-
vær også blive sat ekstra på prøve
i forbindelsemed distanceledelse,
fordi det naturligemøde ved kaf-
femaskinen eller den relativt korte
gåturmellem lederen ogmedarbej-
derens skrivebord skal erstattesmed
eksempelvis telefonopkald, video-
møder og e-mail. Det handler om,
hvorvidtman kan få fat i sin leder
men også om, hvormegetman taler
sammen, og omman oplever enga-
gement og tilstedeværelse, uanset
hvilken kommunikationsformman
bruger, forklarer Caroline Grøn.
– I det fysiske rum er det jo heller
ikke lige så sjovt at have samtaler
med folk, der hele tiden kigger på
deres mobiltelefoner, og det er et ek-
sempel på, at man jo godt kan være
til stede uden at være nærværende.
Nærvær handler også om at være

mentalt til stede, hvilket også er
vigtigt, når man leder på di-

stancen, siger hun.
Spørgsmålet er så, hvor-
danman som leder fin-
der den bedstemåde

at værementalt
til stede på.
Det har
Mathilde
Winsløw

nogle bud på.
– Det er vigtigt, at

man tager en individuel snak
medmedarbejderne. Spørg dem di-
rekte: ”Hvormeget skal jeg være der
og på hvilkenmåde?”Menman skal
heller ikke kun lade det være efter-
spørgselsdrevet, siger hun.
MathildeWinsløw forklarer nem-
lig, at noglemedarbejdere kan være
gode til at sige, hvad de har brug for,
mens andremåske ermere introver-
te eller bare ikke får ringet.
–Det kan faktisk godt være nogle af
dem, der ikke selv ringer, somhar
mest brug for kontakt. Derfor er det
en god ide at være struktureret og få
lavet en forventningsafstemningmed
allemedarbejdere, uddyber hun.

Få styr på teknikken
Anden del af forventningsafstem-
ningen handler om, hvilkenmåde
kontaktenmellem leder og medar-
bejder skal foregå på, og her kom-
mer de forskellige teknologiske
muligheder i spil. Udover at være
opmærksom på, hvad den enkelte
medarbejder foretrækker, bør man
også vurdere, hvad de forskellige
digitale værktøjer hver især har af
styrker og svagheder, fortæller Ma-
thildeWinsløw.
– Er det informationer, der skal gi-
ves bredt ud til alle, så er e-mail en
ganske udmærket ide, fordi du kan
gemme det og vende tilbage til det.
Men hvis du skal indgå i en diskussi-
on, så skal du have kropssprog, følel-
ser og engagement på banen. Her vil
det være oplagt at bruge noglemere
righoldige teknologier, såsom Skype,
Teams eller Zoom.Men selvom vi-
deomøder er gode, så kan vi jo fak-
tisk ikke se hinanden i øjnene via en
skærm, og derfor skalman samtidig
overveje, hvornår det givermening

atmødes fysisk, siger hun og tilføjer:
– For eksempel hvis det drejer sig
om en fyring. Det ville jeg personligt
have det ret sværtmed skete over
et videomøde. Nårman skal ansæt-
te nye folk, er førstehåndsindtryk,
kropssprog og humor også rigtig vig-
tigt, siger hun.
Overordnet råderMathildeWins-
løw til, atman som leder sætter sig
ind i, tænker over og kombinerer de
forskellige digitalemuligheder. Der-
udover skalman være opmærksom
på tekniske vanskeligheder.
– Vanskelighederne kan deles op i
to. Den ene del handler om selve tek-
nologien; hvorvidt den er god nok.
Den anden del ermedarbejdernes
og ledernes kompetencer; ved de,
hvordanman bruger det. Her kan
man også som leder lave nogle spil-
leregler og vælge, omman vil have
en ordstyrer, omman vil have alles
videofunktion tændt og derudover
inddragemedarbejderne i valgene,
sigerMathildeWinsløw og kommer
dereftermed et sidste budskab.
– Der findes ingen universelle løs-
ninger på, hvordanman udøver digi-
tal distanceledelse.Man bliver nødt
til at forholde sig til den kontekst,
man befinder sig i. Derfor er det vig-
tigt, at hver enkelt leder reflekterer
over sit brug af digitale teknologier
og hjemmearbejde, så både ledere og
medarbejdere bliver bevidste om,
hvordan de bruger de nyemulighe-
der og får et sprog for det, sigerMa-
thildeWinsløw.•

SAGT OM
FORSKELS-
BEHANDLING
Du kan ikke give
9 ud af 10med-
arbejdere lov til
at arbejde hjem-
mefra og så sige
til nummer 10, at
vedkommende
aldrig må have
hjemmearbejde,
fordi arbejdet
ikke altid gøres
lige så grundigt.
På den ene side
skal man tilpasse
sig og være re-
sponsiv over for
medarbejdernes
behov, og på den
anden side kan
man ikke gøre alt
for stor forskel.
Det er lidt lige-
som at opdrage
børn; man skal
jo behandle dem
forskelligt for at
behandle dem
ens, men det må
samtidig ikke op-
leves som uret-
færdigt.

Caroline Grøn,
forsker i offentlig
ledelse

Det kan faktisk godt
være nogle af dem,
der ikke selv ringer,

som harmest brug for kon-
takt. Derfor er det en god ide
at være struktureret og lave
en forventningsafstemning
med allemedarbejdere.
MathildeWinsløw, ph.d.-studerende vedKronprins
Frederiks Center for Offentlig Ledelse


