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Der har altid været distancer 

Distanceledelse er langt fra noget nyt. 
At lede over afstande og at betjene 
sig af andre kommunikationskanaler 
end det direkte møde ansigt til ansigt 
har floreret gennem historien. Fra 
sendebuddet, der løb fra Marathon og 
faldt død om efter at have afleveret sit 
budskab, til brevduen, der efter papi-
rets opfindelse hjalp ægypterne med 
at holde kontakt over afstande. Fra 
indianerne, der tændte bål og sendte 
røgsignaler, til de nye teknologier, der 
gennem sidste halvdel af 1800-tallet 
kom frem med telegrafen og telefonen 
som den store teknologiske revolution. 

Og til i dag, hvor videokonferencer, Facetime-samtaler og møder 
med halo-teknologi giver os mulighed for at skabe tæt kontakt og 
samarbejde trods lange fysiske afstande – vi har gennem historien 
skullet håndtere afstande og har kommunikeret over distancer.   

I de seneste år har vi fået øjnene op for, hvad distancen har af 
implikationer i det organisatoriske liv, og hvilke krav det stiller til den 
enkelte leder, projektleder og medarbejder. Vi har gennem flere års 
arbejde med distanceledelse og virtuelt samarbejde erfaret, at det 
som oftest er problemer, virksomhederne tager fat i. Det er også 
relevant og nyttigt. Alligevel vil jeg i denne artikel sætte fokus på, at 
afstand i en arbejdsmæssig sammenhæng kan placere dig som leder 
eller HR-fagperson i en styrkeposition. 

Distanceledelse – det 
er godt at være på afstand

Af Lars Pedersen

Pitstop Management
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Forskning og teori  

inspirerer til nytænkning
I slutningen af 2016 udkom 2. bind af 
et forskningsprojektet Virtuel ledelse & 
arbejdsmiljø [1] [2]  – en afrapportering af 
et projekt støttet af Arbejdsmiljøforsk-
ningsfonden. Første bind indeholdt 
præsentationer af relevant teori og 
forskning, og i andet bind udkrystal-
liseredes en række praktiske guideli-
nes baseret på virksomhedscases og 
interventioner.
Denne udgivelse kan sammen med et 
andet 2-bindsværk, Kommunikation i 
internationale virksomheder [3], ses som 
markante bidrag, der reflekterer en 
stigende observans på at opnå organi-
satorisk og ledelsesmæssig effektivitet i 
en arbejdsverden, der præges af højere 
tempo, diversitet, omskiftelighed og 
øget pres på ressourceudnyttelse. 

Distancen giver klarsyn

Construal Level Theory (CLT) er i so-
cialpsykologien et begreb, der belyser, 
hvordan distancer kan påvirke os i vo-
res opfattelser af nogen og noget. CTL 
er blandt andre beskrevet af Klitmøller 
og Lauring[4],  og deres tese er – med 
referencer også til andres forskning 
– at vi, når vi har afstand til noget, 
ser mere nøgternt og objektivt på 
situationen, opgaverne og personerne, 
der er involveret. Vi vil se mindre følel-
sesmæssigt og subjektivt på, hvad der 
foregår, og hvem der har præferencer 
for hvem i en organisation, som vi fra 
distancen samarbejder med . Afstande 
er her ikke blot de geografiske målt 

i kilometer. Afstandene kan være tidsmæssige, rumlige, sproglige, 
faglige eller personlige, og disse vil indvirke på vores psykologiske 
distance til opgaver og mennesker.

I CLT påpeges det, at distancer kan have en række positive impli-
kationer på vores evne til at skabe værdi i en organisation. At have 
afstand kan påvirke os til på et højere niveau at kunne konstruere 
fortolkninger og udlægninger af problemer, opgaver, mennesker 
og muligheder, end det tilsvarende vil være muligt for den, der er 
er tæt på og mere integreret. Når vi er midt i brændpunktet og har 
fingrene begravet i bolledejen, kan der over tid opstå blinde pletter, 
uhensigtsmæssige mønstre og et for snævert syn på nye veje og 
muligheder til at handle anderledes og løse problemer. Den, der står 
’midt i det’, har sværere ved at være kreativ og skabe udvikling end 
den, der fra distancen har en position, hvor man bedre kan udrede 
kompleksitet og se tingene i et større perspektiv.

De forskellige elementer, der ifølge Construal Level Theory danner 
vores psykologiske distancer, har det positive potentiale, at vi kan 
tolke situationer på et højere abstraktionsniveau. Det kan på den 
ene side betyde, at for den, der er mere konkret tænkende i situati-
onen, kan den abstrakte tænkning opfattes som vag, uklar, for langt 
fra den virkelig verden. Distancelederen kan med en mere abstrakt 
tilgang risikere at øge den psykologiske afstand og blive betragtet 
som teoretisk og ude af kontakt med den virkelige verden.
På samme tid er det, at CTL argumenterer for, at du fra distance-
positionen kan tilbyde en abstrakte tænkning på et højere niveau 
end kollegaen/medarbejderen med fingrene i bolledejen. Ud fra 
det højere niveau kan din konstruktion tilbyde nye perspektiver og 
fortolkninger, der kan opløse fastlåsthed og anvise flere alternativer 
end den aktuelle praksis. Dette kan ifølge CTL i sig selv blive oplevet 
som stimulerende og inspirerende. Dette kræver naturligvis, at du 
som leder eller specialist har kompetencerne til at være ’den tilpas-
sede forstyrrelse’.

’Construal-level theory offers… an increased ability to 
detect patterns, focus on core goals and values, and 

concentrate on the big picture’ [5] 

Positionen fra distancen kan således ifølge CTL kaste nyt lys på en 
aktuel problemstilling, rutine eller teamkonstruktion. Det kan igen 
pege ind i, at du som distance- eller projektleder, HR-chef eller -part-
ner netop kan bidrage med den friske ilt til et team eller en person, 
som leverandører af innovative, kreative eller disruptive processer 
ellers tilbyder at kunne bistå jeres organisation med.

Distancen som styrke

Distanceledelse er at lede fra distancen. Det er helt eller delvist et vil-
kår for de fleste i dagens organisationer. Og du kan i lyset af CTL se 
distancen som en styrkeposition. Det kræver dog, at du skaber den 
identitet om din værdiskabelse som distanceleder, der direkte og 
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meningsfuldt for dine medarbejdere 
eller projektdeltagere viser værditil-
førsel og refererer til jeres vision. Som 
HR-repræsentant eller som leder må 
du blandt andet med tanke på CTL 
svare på: Hvorfor skal nogen person 
eller noget team ønske sig at have mig 
som leder på distancen?

Rum, tid og personlighed 

skaber distancer
Inden for Construal Level Theory er 
rum, tid og personlighed samt profes-
sion blandt de elementer, der skaber 
en psykologisk distance. Rumlig distan-
ce kan udgøre noget konkret: forskel-
lige fysiske placeringer på mindre lokal 
afdeling kontra større hovedkontor, 
placering som ekstern konsulent i kun-
deorganisation, hjemmearbejdsplads 
eller den kørende konsulent, hvis bil er 
arbejdsrummet. At være i forskellige 
’rum’ giver en distance til den, man er 
i kommunikation med. CTL påpeger, 
at forskellige rumlige rammer kan 
influere til en anden mental forståelse 
af det, der bliver kommunikeret fra 
et andet ’rum’. Og det kan bidrage til 
mere originale indspil på problemløs-
ninger.

Tidsmæssig distance skaber også for-
skellige ’ståsteder’, der kan skabe psy-
kologisk distance: Skiftende arbejdsti-
der, skiftehold og forskellige tidszoner 
påvirker den oplevede distance mellem 
mennesker i samarbejde. Denne 
distance kan ifølge CTL skabe mere 
kreativitet og hittepåsomhed. 

’In extending this insight to 
distributed work, we might 

expect telecommuters
to be more creative in solving 

problems that occur at a 
central office’ [5 ]

Personlige og professionsmæssige forskelligheder kan ifølge CTL 
også skabe mentale distancer, der kan generere værdi i et virtuelt 
samarbejde.
For ledere og projektledere er her måske den største fordel ved 
distanceledelse. At sammensætte teams fra forskellige lokationer og 
med forskellige personprofiler og faglige kompetencer vil ikke i sig 
selv skabe et team, der præsterer på højt niveau. Det er medlem-
mernes kompetencer til at teame – bruge hinandens forskelle – der 
er afgørende. Medarbejdernes samarbejde om at løse opgaven vil 
altid være præget af vaner, mønstre og sociale relationer, der kan 
være tætte eller løse. Kollegaen på distancen ser det tydeligere, og 
hvis teamkulturen indbyder til det, så byder den enkelte ind med 
sine observationer, og de øvrige tager åbent og lærevilligt imod. 

Også blandt medarbejdere kan distancen skabe noget godt. I det 
samplacerede team kan den enkelte bliver opfattet negativt, hvis 
man får nok af det sociale og af ’fnidder’. Ved at være kollega på 
distancen (f.eks. at arbejde hjemmefra) kan der mellem virtuelle 
medarbejdere drages fordel af armslængden. Klitmøller og Lauring[4] 
er i deres forskning nået frem til, jo mere man arbejder på distan-
cen, des mere positivt ser man på andres præstationer og adfærd i 
organisationen.  
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Rum, tid og personlighed skaber distancer

Tidsmæssig distance skaber også forskellige 

’ståsteder’, der kan skabe psykologisk distance: 

Skiftende arbejdstider, skiftehold og forskellige 

tidszoner påvirker den oplevede distance mel-

lem mennesker i samarbejde. Denne distance 

kan ifølge CTL skabe mere kreativitet og hitte-

påsomhed. 
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