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Først og fremmest: Jeg hå-
ber, at du og dine kære har 
det godt og er raske og fri-
ske.

Jeg ved, at det langt fra er tilfæl-
det for alle i disse surrealistiske ti-
der med nedlukning af virksom-
heder og arrangementer, tomgang 
for mange og mere travlt end no-
gensinde for andre. Der er vist in-
tet historisk fortilfælde, hverken i 
Danmark eller globalt, og det ud-
stiller med al tydelighed vores fæl-
les sårbarhed.

Men det viser også vigtigheden 
af god ledelse og godt lederskab. 
Det gælder nationer, men også 
virksomheder og organisationer.

For det er i det nære, at vi som 
enkeltpersoner har mulighed for 
at gøre en forskel. Derfor handler 
denne forårsklumme om god le-
delse og en række af de discipliner, 
der hører hertil.

En grundlæggEndE ledelsesopga-
ve er at skabe mening og retning. 
Meningsskabelse handler om me-
ningen med virksomhedens ak-
tiviteter og betydningen for den 
enkelte medarbejder og dennes 
bidrag.

Det er spørgsmål som "hvorfor 
gør vi det her?", "hvilket problem 
løser vi?", "hvilken værdi skaber 
vi og for hvem?", "hvordan gør det 
en afgørende forskel?".

Hvad betyder det for den over-
ordnede retning? Hvor ligger fo-
kus, og hvad er strategien? Hvad 
kræver det af os?

Ledelsesopgaven er at besva-
re ”hvad og hvorfor”, men ikke 
”hvordan”. Medarbejderen (eller 
teamet) har ansvar for ”hvordan”, 
men lederen skal naturligvis stille 
sig til rådighed som sparringspart-
ner, som inspirator, som fødsels-
hjælper, som vejleder.

Forudsætningen for at lykkes er 
gode relationer præget af tillid og 
med plads til fejlskøn og fejl, for 
fejl er en del af udviklingen.

Selvfølgelig skal samme fejl ikke 
gentages gang på gang, men krav 
om en nulfejls-kultur er ødelæg-
gende, fordi det dræber kreativi-
tet. Nå ja, så må lederen selvføl-
gelig også selv gå vejen: Hvis du 
ikke selv gør, hvad du siger, hvor-
dan kan du så forvente, at andre 
gør det?

Over vinteren lavede min virk-
somhed en undersøgelse om 
holdninger til ledelse, som knap 
150 i det offentlige og private, le-
dere såvel som medarbejdere, be-
svarede. Alle, der laver spørge-
skemaer ved, at åbne spørgsmål, 
hvor man beder om "fristil" med 
eksempler med videre som regel 
ikke giver meget. Men hold nu op, 
hvor blev jeg overrasket.

Over 110 kom med input og ek-
sempler. Og mange eksempler 
handler netop om mangel på ret-

ning, eksemplificeret ved dette ci-
tat: Man kan som medarbejder le-
ve med rigtig meget, men hvis man 
ikke ved eller forstår, hvilken ret-
ning man skal arbejde i, er det dræ-
bende for engagementet.

Mening og retning er tydeligt i 
denne corona-tid. Mange ledere, 
virksomheder og mennesker stil-
ler op med gode initiativer i både 
egen virksomhed og i forhold til 
samfundet.

Produktioner omstilles fra sprit 
til håndsprit og fra plasticdimser 
til værnemidler, store virksomhe-
der fremrykker deres betalinger 
for at sikre små leverandørers li-
kviditet (og sikre deres leverancer 
på sigt), lokale initiativer støtter 
lokale butikker og restauranter, 
pensioneret sundhedspersonale 
stiller sig til rådighed og så videre.

I min virksomhed har jeg be-
sluttet at stille gratis sparring til 
rådighed for virksomheder og le-
dere, og jeg bidrager som videns-
ekspert til Jysk Fynske Mediers 
initiativ Erhverv112. Hvorfor?

Fordi det giver mening. Fordi 
det er en måde at bidrage til sam-
fundet på. Og de, der ikke lever op 
til vores forventninger, kommer i 
den offentlige gabestok (har nogle 
banker og flere store koncerner al-
lerede opdaget).

lad os kiggE på nogle af de værktø-
jer ledere skal have frem.

Mange af dem er ikke nye, men i 
tider med mangedobling af hjem-
mearbejde og distanceledelse er 
de endnu vigtigere. Det, der ikke 
fungerer i en fysisk hverdag, har 
det nemlig med at blive forstærket 
på distancen.

For dEt FørstE: Vær nærværende. 
Tal ofte med dine nærmeste med-
arbejdere/din ledergruppe/dit 
team, men gør det kort. Vær til rå-
dighed og aftal, hvordan og hvor-
når. Husk også kontakt til eventu-
elt hjemsendte medarbejdere: De 
er bekymrede og håber at komme 
tilbage hurtigst muligt.

For dEt andEt: Udnyt de digitale 
muligheder. Brug Zoom, Teams, 
Skype og så videre, men brug dem 
klogt og hold det enkelt. Vær over-
bærende, hvis ikke alle er lige for-
trolige med værktøjerne. Sørg for 
god support.

For dEt trEdjE: Kommunikér og 
gå i dialog. Når der arbejdes på di-
stance, er tydelig meningsskabelse 
og klare budskaber endnu vigtige-
re, end når I har mulighed for fy-
sisk at være til stede i fællesskabet.

Derfor er kommunikation og 
dialog her en særlig opgave. Står 
du i spidsen for virksomheden, en 
division, en afdeling eller et stort 
team, så er dialog ofte svært, ja 
faktisk umuligt, i virtuelle møder. 
Det lægger primært op til én-vejs-
kommunikation, når I er mange, 
men det kan jo også være vigtigt. 
Til gengæld kan du åbne mulig-
hed for at besvare spørgsmål via 
en chat-funktion.

Befinder I jer i forskellige tids-
zoner eller har skifteholdsarbej-
de er et stort samlet online-møde 
slet ikke muligt. Her kan du bruge 
film, der så kan kombineres med 
online sessions med spørgsmål el-
ler brug af chat. Det kan selvfølge-
lig også være skriftlig kommuni-
kation.

Hver genre har sine styrker og 
svagheder og kan fint kombineres. 
Men undervurdér ikke, at det er 
vigtigt at se et ansigt.

For dEt FjErdE: Hold korte online-
møder med få deltagere. Lange, 
virtuelle møder med mange delta-
gere er uudholdelige. 

Sørg for, at alle bruger kamera-
et og ser ind i kameraet. Lav afta-
ler om, hvornår og hvordan, hvad 
mødet handler om, og hvad for-
ventningerne er. 

Sørg for fornuftig lyd. Det be-
høver ikke være avanceret, men 
et head-set er langt bedre end 
PC'ens mikrofon.

For dEt FEmtE: Tag den positive hat 
på. Find det positive i situationen 
uden at være lalleglad. Selvom si-
tuationen er svær, og meget er an-
derledes, så bliver det ikke bedre 
af at være sur og negativ. Hjælp 
hinanden med at holde humøret 
oppe – og grin sammen.

For dEt sjEttE: Genopliv fredags-
baren, mandagsrundstykkerne el-
ler onsdagsfrokosten. På distancen 
kan man godt afholde sociale ting 
virtuelt. Som leder kan du organi-
sere det, men det er faktisk endnu 
bedre, hvis nogle af medarbejder-
ne gør det.

Netop fordi I ikke mødes tilfæl-
digt ved kaffemaskinen eller an-
dre steder i det fysiske rum, er op-
bygning af sociale relationer be-
sværliggjort. Nogle kommer også 
til at føle sig isoleret bagved deres 
egen skærm.

Opbygning af tillid er tæt for-
bundet med relationen til andre, 
og derfor er skabelse af uformel-
le rum så vigtige. Bliver det kun-
stigt? Ja, måske, men prøv jer frem 
og vær åben om formålet: At "det 
ikke er spild af tid", men en del af 
arbejdet og kulturen i virksomhe-
den. Så opfordr til deltagelse og 
understøt det.

For dEt syvEndE: Skab rum for ny-
tænkning. Hvad skal jeres virk-
somhed leve af i en ny fremtid? 
Nytænkning, kreativitet og inno-
vation indebærer (forhåbentlig) 
skøre idéer og indfald. Skyd ikke 
noget ned fra starten. Arbejd med 
det.

Lav nye sammensætninger af 
personalegrupper, der kan arbej-

de med nye idéer. Hvis de ansat-
te ikke kan udføre en del af deres 
normale arbejde, fordi de er sendt 
hjem, så udnyt den frigivne tid.

Passer de børn, så lav det til et 
familieprojekt. Børn har ofte de 
vildeste, skæveste og skønneste 
idéer. Der kan klippes, klistres, 
bygges, filmes og så videre. Og så 
skabes der lidt sjov og udløses 
grin.

Sæt en konkurrence i gang, så 
familierne kan vinde en tur i bio-
grafen, en tur i legeland eller? Eller 
sæt en konkurrence i gang blandt 
medarbejderne, hvor der kan vin-
des en tur, en firmafest eller...? Det 
hele skal selvfølgelig foregå digi-
talt, og derfor får alle også trænet 
det.

For dEt ottEndE: Styr dit ego. Det 
her handler ikke (kun) om dig. 
Lad dine medarbejdere komme til 
og komme til orde. Måske det rent 
faktisk var på tide for mange lede-
re at lære det.

I den føromtalte undersøgelse 
handler mange eksempler netop 
om det, illustreret ved dette citat: 
Det er katastrofalt, hvis lederen ik-
ke har selvindsigt, ikke er i stand til 
at reflektere, ser sig selv som altvi-
dende og tror, at rollen som leder 
handler om at have svar på alt!. I 
rest my case.

Jeg håber, at du blev inspireret. 
Mit håb er, at du fik en tænkepau-
se og mulighed for at reflektere 
over egen tilgang.

For vi kommer ud på den anden 
side på et eller andet tidspunkt. 
Men vi kommer det kun, hvis vi 
alle yder det bedste vi kan og er 
sammen – hver for sig – om det.

Klumme.  
ledelse handler (også) om at tilsidesætte eget ego


