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Program
08.30 – 08.40 Velkommen og rammesætning af dagen ved Thomas Born 

Smidt 

08.40 – 09.20 Oplæg ved Kasper Lorenzen – distribueret ledelse:

• Kort historisk rids over forskellige tiders forståelser af hvad 
ledelse er 

• Hvorfor distribueret ledelse – hvad kan det være et svar på?
• Definition af distribueret ledelse 
• Hvordan arbejder man med distribueret ledelse i praksis – i 

lederteamet og sammen med medarbejderne
• Faldgruber og opmærksomhedspunkter 
• Strategi for at arbejde med distribueret ledelse – hvordan 

kommer man i gang afhængigt af organisationens 
”modenhedsniveau”?

09.20 – 09.30 Strække ben pause 

09.30 – 10.15 Arbejde i lederteamet med følgende spørgsmål:

• Hvor gør vi allerede noget sammen i lederteamet og sammen 
med medarbejderne som er i tråd med oplægget pointer?

• Hvad er vi blevet inspireret af/fået nye tanker på ud fra 
oplæggets pointer?

• Hvad kunne konkret være første skridt i denne retning?
• Hvad ville være en tilpas øve-bane for os?
• I lederteamets samarbejde og opgaveløsning – ændrede 

tilgange?
• I samarbejdet med medarbejderne – ændrede tilgange?
• Hvad vil vi forpligte hinanden på ift. ovenstående? 
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Program10.15 – 10.45 Oplæg ved Kasper Lorenzen – det personlige lederskab når 
man arbejder med distribueret ledelse:

• Hvad kræver det af lederen når man skal arbejde med 
distribueret ledelse?

• Hvorfor kan det være svært at arbejde med i praksis?
• Hvilken forandring vil det kræve af lederen – på det 

adfærdsmæssige såvel som det mentale plan/lederens 
inderside?

• Introduktion til værktøj til at arbejde med sig selv ift. 
forandring i retning af distribueret ledelse (Immunity to 
Change Map) 

10.45 – 11.00 Pause 

11.00 – 11.40 Arbejde i lederteamet med følgende spørgsmål:

• Hvad er nemt/svært for os hver især hvis vi skal arbejde med 
distribueret ledelse?

• Hvad holder os hver især tilbage (den mentale bremse)?
• Hvordan kan vi hjælpe hinanden ift. det, vi oplever kan være 

svært? 

11.40 – 12.00 Opsummerende oplæg ved Kasper – fremtidens 
organisationsformer:

• Distribueret ledelse ift. andre moderne organisations- og 
ledelsesformer

• Bevægelser indenfor feltet
• De endnu mere radikale udgaver af distribueret ledelse – kort 

forsmag på Teal
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Spørgsmål

 Er jeres ledelse distribueret nok og på den rette måde?
 Eller er der områder, der kunne trænge til en fælles 

indsats med at lede det?
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Oplæg: Distribueret ledelse – hvad, hvorfor og hvordan?
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Distribueret ledelse – noget for mig? For os som 
ledelsesteam?
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Douglas McGregor (1960)
The Human Side of Enterprise

X og Y teori

 Mennesket er af natur dovent –
arbejder så lidt som muligt

 Mangler ambition, betyder sig ikke 
om ansvar. Vil gerne ledes

 Grundlæggende selv-centreret, 
ligeglad med organisatoriske behov

 Godtroende, iklader sig nemt 
forføre.

 Mennesket er i sin essens aktivt, er optaget af at 
realisere sit potentiale, at udvikle sig

 Mennesket er af natur ikke passivt eller modvilligt 
over for organisatoriske behov. 

 Motivation, potentialet til udvikling, evnen til at 
påtage sig ansvar, paratheden til at arbejde for 
organisationens behov og mål er alt sammen 
tilstede i mennesket. 

 Det er ledelsens ansvar at gøre det muligt for 
mennesker at genkende og udvikle disse 
menneskelige karakteristika hos sig selv.
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Hvad er ledelse?

 ”Ledelse handler om at sætte retning og om at skabe 
resultater via og sammen med andre” 

– Ledelseskommissionens definition

Lotte Bøgh Andersen, professor, 
Kronprins Frederiks Center for 
Offentlig Ledelse - medlem af 
ledelseskommissionen
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Den heroiske leder:
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Wilfred H. Drath – fra ledelse som position til ledelse 
som proces

”It is the presence of direction, 
alignment an commitment (DAC) that 
marks the occurence of leadership.
Leadership is how people who share 
work in collectives produce direction, 
alignment and commitment. It may og 
may not involve leaders and 
followers” (Drath, 2008)

• Ledelse som samskabelse af 
fælles kurs, koordinering og 
gensidig forpligtelse

• Involverer ikke nødvendigvis 
ledere, følgere og fælles mål 
(tripod ontologi) men kan gøre det
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Kurs

• Skabe fælles 
engagerede visioner og 
mål

• Prioritere opgaver og 
ressourcer

• Tydeliggøre og håndtere 
interessekonflikter og 
‘terrorbalancer’ i 
samarbejdet

• Tydeliggøre roller og 
ansvar –
”snitfladeafklaring”

• Udvikle strukturer, 
processer og relationer

• Etablere effektiv 
tværgående 
kommunikation, 
videndeling, feedback 
og sparring

• Motivere og skabe 
positive følelser, tro 
og håb

• Opbygge 
tillidsfulde 
relationer og 
netværk

• Håndtere konflikter, 
stress, tvivl, 
frustration og 
usikkerhed

Koordinering Commitment

Kilde: C. Elmholdt
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Skred indenfor ledelsesteorierne igennem de sidste 20-
30 år

 Fra ledelse som noget der knytter sig til en person til

 Ledelse som proces og noget, der finder sted imellem 
aktører i en organisation
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Definition af distribueret ledelse
Jakobsen, Kjeldsen & Pallesen

”..det fænomen, at mange aktører i en organisation –
inklusiv dem uden formelle ledelsespositioner – påtager 
sig ledelsesopgaver.”

”Vellykket distribueret ledelse forudsætter, at 
medarbejderne kan og vil tage ledelsesopgaver på sig 
på en måde, der fremmer organisationens mål” 
(=afstemt distribueret ledelse)
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Hvorfor distribueret ledelse i en 
skolekontekst

 Kompleksitet
 Kræver stor grad af koordinering, da det er en ”service”, 

som er svær at standardisere

Det skaber behov for ledelse mange steder i 
organisationen, hvor der skal samordnes, sættes retning og 
plejes relationer. 

Og da standardisering gennem procedurer er svært, vil det 
være en ledelsesopgave, som formelle ledere vil have 
svært ved udelukkende at løfte fra centralt hold 
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Hvad kan distribueres

1) Ledelsesopgaver ift. organisationens kerneopgave:

 Planlægning, koordination, fastsættelse af konkrete mål – i relation 
til børnenes udvikling og trivsel

2) Ledelsesopgaver ift. relationer:

 Mandskabspleje, konfliktløsning, rekruttering

3) Ledelsesopgaver ift. forandring:

 Følge med i udvikling, udvikle visioner og strategier
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Hvordan kan ledelse distribueres?

 Det kan ske gennem:

1. En egentlig delegation af ledelsesopgaver fra 
formelle ledere

2. Spontant nedefra og i en ad hoc facon, hvor 
formelle ledere får en mere guidende rolle

 Distribueret ledelse har derfor – modsat formel 
delegation af kompetence – ikke nødvendigvis nogen 
entydig afsender og modtager. 



18

Gevinster ved distribueret ledelse:

 Kvalitet – bedre offentlig services og højere borgertilfredshed
 Læring og kultur – bidrager til udbredelsen af effektiv praksis og 

innovativ adfærd
 Trivsel – stimulerer til menings- og medbestemmelse samt 

kompetenceudvikling i jobbet
 Overblik – giver den formelle leder mulighed for at etablere overblik, 

have blik for ”den lange bane” – og for ikke at blive opslugt af driften

Kilde: Anne Mette Kjeldsen, Lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
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Hospitalsenhed Midt
Jakobsen, Kjeldsen & Pallesen (2016:219)

4000 ansatte i 20 hospitalsafdelinger:

Sammenhængen mellem graden af distribueret ledelse og effektmål:

Resultater:

 ”..de afdelinger, hvor medarbejderne deltager mere i at koordinere 
arbejdsopgaverne og fordele ressourcerne, er således også afdelinger med 
medarbejdere, som er mere tilbøjelige til at svare, at de er innovative, tilfredse 
på jobbet, samt leverer en større indsats og kvalitet i deres arbejde end vi ser 
på afdelinger med lavere grad af distribueret ledelse”. 

 ”Forskellen på minimum og maksimum oplevet distribueret ledelse på 
hospitalsafdelingerne svarer til 6,5 færre sygefraværsdage om året pr 
medarbejder”

 ”Andelen af meget tilfredse patienter er signifikant højere på de afsnit, hvor der 
også er et højere niveau af distribueret ledelse



20

Hvad kommer i spil?

Leder‐styring Distribueret 
ledelse

(Frisættelse)

At finde en ny balance?
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Udfordringer ved distribueret ledelse

 Svært for formelle ledere at styre – derfor større chance for succes, hvis 
formelle ledere prøver at sikre kompetencer og målkonvergens

 Konkurrence blandt politiske aktører kan skabe måltvetydighed for 
organisationen

 Kan gøre det muligt for frontlinjemedarbejdere, der ikke er enige i linje at 
udføre ‘sabotage’

 Kræver lavt konflikt/uenighedsniveau i relationen mellem den formelle 
ledelse og medarbejderne

 Risiko for lag af uformelle ledere

Kilde: Caroline Howard Grøn, Anne Mette Kjeldsen og Christian Nyvang Qvick. Kronprins Frederiks 
Center for Offentlig Ledelse
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Refleksion i ledelsesteam – 5 min.

 Hvilke fordele ser I ift. at inddrage medarbejderne endnu 
mere i organisationens drift og udvikling?

 Hvilke udfordringer oplever I ift. større inddragelse?
 Hvilke barrierer vil I kunne møde, hvis I vil arbejde med 

et mål om mere inddragelse/distribueret ledelse?
 Hvilket behov og potentiale har I for at styrke 

distribuering af ledelse? 
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Distribueret ledelse via nøglepersoner

Kilde: LEAD – enter next level
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Faldgruber når vi distribuerer ledelse via 
ressourcepersoner

Manglende legitimitet og opbakning Blind tillid og manglende opfølgning fra 
ledelsen

• Funktionen skal autoriseres oppefra –
det kræver at den formelle ledelse 
tydeligt melder forventninger ud – også 
til de kolleger, som 
ressourcepersonerne står overfor/skal 
påvirke

• Hvordan bliver det et fælles anliggende 
at vi har distribueret en opgave?

• Give feedback, opbygge mod, gen-
autorisere, rådgiver og coache

• Sikre at beslutninger der træffes er i 
overensstemmelse med den 
overordnede retning og de 
organisatorisk definerede mål

Kilde: LEAD – enter next level
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Projekt Videnproducerende skoler: eksempel på kolleger, som 
tager ledelse (af faglig udvikling) på sig

TEAM- BREV 2020

Kære kollegaer

Jeg glæder mig til at komme på besøg i jeres team. For at jeg kan forberede mig til mødet med 
jer, er følgende væsentligt:

I skal sætte punktet på jeres dagsorden til teammøde, og i god tid meddel mig, hvad I vil have 
hjælp til, herunder er nogle forslag, som I måske kan tage afsæt i:

Prøvehandlinger:

• I har iværksat en prøvehandling, som I gerne vil have hjælp til at strukturere.

• I har en udfordring, I gerne vil arbejde med, og derfor vil have hjælp til at iværksætte
en prøvehandling.

Positive afvigelser:

• I samler på positive afvigelser, og vil gerne have hjælp til at strukturere, og skabe et 
overblik.

• I har en udfordring, den skal løses ved en prøvehandling, for at skabe overblik over 
”hvad virker” skal I have rettet jeres blik mod positive afvigelser, hjælp til opstart.

Prototyper:

• Vi vil gerne afprøve én prøvehandling, som nogle andre har haft stor succes med, 
hvordan kommer vi i gang?

• Vi har lavet en virkelig god prøvehandling, måske kan andre bruge det, når det bliver
gjort klar til deling.

Vi kommer længst, hvis vi kan være så konkrete som overhovedet muligt.

Vi ses.
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6 typer af distribueret ledelsespraksis

Kilde: LEAD – enter next level med inspiration fra Macbeath, 2004
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Ledelse af kultur

”Culture eats strategy for breakfast”, Peter Drucker

Spørgsmål:

 Hvordan leder man en kultur i en retning, hvor flere 
og flere har lyst til og mod på opgaver af 
ledelsesmæssig karakter?
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Ethologi - kulturdannelse hos dyr

Byrne (2000): The Thinking Ape
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Coordinated Management of Meaning

 Barnett Pearce
(Fielding Graduate 
University)

 Vernon Cronen
(Univ. of 
Massachusetts)
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CMM-teorien
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Case # 1

En leders fortælling om en episode...

For eksempel oplevede jeg forleden i en pause i et personalemøde at en medarbejder 
kom og fortalte mig, at nu blev hun igen så pokkers irriteret over at en af hendes 
kolleger kom og sagde til hende, at medarbejderen var træt af at passe Hr. Jensen, 
så om hun ikke ville passe ham i dag for hende. ”Og jeg gjorde som hun bad mig 
om”, svarede hun. 

Min første tanke var, at jeg gerne vil hjælpe medarbejderen med at løse denne situation 
med det samme.

Så jeg følgende samtale finder sted:
”Hvad har du gjort for at involvere dine kolleger i teamet i dette” ?
”Ikke noget; jeg påtog mig jo bare opgaven, og tænkte det skal hun ikke få lov til igen”.
”Hvordan skal hun ikke få lov til at bede dig om at tage denne opgave en anden gang” ?
”Jeg vil bare sige det til hende”.
”Har det undret dig, at hun kommer efter at I har fordelt opgaverne i jeres team og 

spørger dig” ?
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Case # 2

”Ja, men det er fordi hun ved jeg har ”huller” i min plan”.
”Kunne du forestille dig at dette vedrører teamet, og ikke er et spørgsmål der kun vedrører dig 

og hende” ?
”Nej, det har jeg ikke tænkt på; men det har du da ret i ”.
”Kunne du tænke dig at sige til medarbejderen i dag. ”Ja, jeg påtager mig opgaven i dag, men 

jeg vil også at vi diskuterer i teamet i morgen, hvad vi gør når vi har brug for en pause fra 
én bestemt borger”.

”Det synes jeg er en god idé, - og det kan vi jo også bruge når der er andre borgere vi er trætte 
af”

”Ja, kan du se, at du flytter fokus fra at det handler om dig og hende, til at det er et fælles 
problem for hele teamet. Sandsynligvis oplever du ikke at denne medarbejder kommer til 
dig med et lignende spørgsmål en anden gang, - og du opnår også, at I i teamet har en 
fælles forståelse for hvordan I handler, når der er en borger I har brug for pause med”.
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Arbejde i lederteamet:

Vælg en ordstyrer, som sikrer at I kommer omkring nedenstående 
spørgsmål:

 Hvor gør vi allerede noget sammen i lederteamet og sammen med 
medarbejderne som er i tråd med oplægget pointer?

 Hvad er vi blevet inspireret af/fået nye tanker på ud fra oplæggets 
pointer?

 Hvad kunne konkret være første skridt i denne retning?
 Hvad ville være en tilpas øve-bane for os?

– I lederteamets samarbejde og opgaveløsning – ændrede tilgange?
– I samarbejdet med medarbejderne – ændrede tilgange?

 Hvad vil vi forpligte hinanden på ift. ovenstående? 
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Oplæg: Det personlige lederskab når man skal arbejde 
med distribueret ledelse
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Personligt lederskab – hvor godt kender 
du dit?



36

Det personlige lederskab, efter Torodd Strand – norsk 
ledelsesprofessor

5 centrale elementer i det personlige lederskab:

1. Livsforløb
2. Værdier
3. Styrker og svagheder
4. Personlig ledelsesteori
5. Personlig vision
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1) Livsforløb

Dit livsforløb og dine erfaringer har været med til at forme den person, du er. 

Forskellige begivenheder sætter forskellige aftryk – og vil have indflydelse på 
eks.:

 Dine ambitioner som leder
 Dine motiver for at lede
 Det, der motiverer dig i dit lederskab
 Den leder, du stræber efter at blive
 Etc.

En undersøgelse af din livshistorie kan være vigtig for at blive klogere på din 
aktuelle lederadfærd – og hvordan denne adfærd kan være en styrke ift. 
distribueret ledelse eller en hindring
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2) Dine grundlæggende værdier som leder:

 Dine værdier påvirker den måde, du leder på i 
hverdagen

 Værdier vil oftest blive etableret tidligt i livet gennem 
centrale rollefigurer og forbilleder.

Som leder har du en pligt til at være reflekteret over dine 
grundlæggende værdier fordi:

 De har stor indflydelse på, hvordan du leder dine 
medarbejdere

 De vil have indflydelse på den måde, du i praksis 
arbejder med distribueret ledelse

Eks.: Ordentlighed er en helt central værdi for mig som 
leder.

”Når jeg bliver i tvivl om en opgave bliver løst ordentligt, 
tager jeg over og udfører opgaven for medarbejderen”
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3) Styrker og svagheder
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Når styrker bliver ”for meget af det gode”
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3) Styrker og svagheder 

 Et kendskab til styrker og svagheder er centralt når 
man vil arbejde med distribueret ledelse

 Løbende refleksion over egne styrker og svagheder:

– Hvad er mine styrker – og hvordan kan de være en 
hjælp eller en hindring ift. distribueret ledelse?

– Overgør jeg mine styrker?
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Eksempel fra sparringssamtale med en 
pædagogisk leder:

 Eks.: ”Som lærer har jeg altid være dygtig til 
forældresamarbejdet. Jeg ved at jeg som pædagogisk 
leder hurtigt kan være hjælpsom når der er udfordrende 
forældre  men jeg bliver pludselig i tvivl: ja – opgaven 
bliver løst, men jeg tager måske også for meget over for 
læreren på en uhensigtsmæssig måde. Hmm: samtidig 
synes læreren at det er enormt hjælpsomt og 
anerkender mig for det. Jeg bliver pludselig i tvivl om jeg 
gør læreren en bjørnetjeneste?”
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4. Personlig ledelsesteori

Ens personlige ledelsesteori indeholder grundlæggende antagelser om 
ledelse; eks. ift.:

• Magt
• Styrring, kontrol eller delegering

Og har derfor indflydelse på hvordan man i praksis kan/vil arbejde med 
distribueret ledelse
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5) Personlig vision:
Èt er den vision og strategi, som du 
formelt set er sat i verden for at være 
med til at realisere – noget andet er 
din personlige vision – eks. for dit 
lederskab i retning af mere 
distribueret ledelse.

Jo tydeligere du er på dette, jo 
nemmere bliver det eks. at:

• Skabe mening sammen med dine 
medarbejdere

• Navigere i komplekse 
valgsituationer
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Det personlige lederskab, efter Thorod Strand – norsk 
ledelsesprofessor

5 centrale elementer i det personlige lederskab:

1. Livsforløb
2. Værdier
3. Styrker og svagheder
4. Personlig ledelsesteori
5. Personlig vision

En undersøgelse heraf er centralt
hvis man vil arbejde med at udvikle
sit personlige lederskab, når man
ønsker at skabe en forandring i retning
af mere distribueret ledelse 
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Hvorfor er forandring så svært?
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Individuelt arbejde – 15 min.

Arbejd dig igennem de 3 første kolonner i Keagan og Laheys model:

Step 1: Improvement goal: Stil dig selv følgende spørgsmål:

 Hvilket mål har jeg for mit lederskab, når det handler om at distribuere ledelse - planlagt såvel som spontant (eks. i 
hverdagens interaktioner med personalet)?

Step 2: Behaviors that go against my goal: Notér hvad du gør eller ikke gør, som forhindrer dig i at nå det mål, 
du har defineret ovenfor?

Lad være med at forklare hvorfor, men registrer det ”blot”

Step 3: Worry box – competing commitments: Stil dig selv følgende spørgsmål:

 Hvilke bekymringer har du, som kan forklare din adfærd?
 Hvilken effekt får dette for dig?   

Eks.: hvis jeg delegerer en opgave, bliver det nok ikke gjort ordentligt?
Eks.: hvis jeg ”skubber en opgave tilbage” til medarbejderen/teamet, vil de nok ikke opleve mig som hjælpsom. I 
APV’en peger de på at jeg er forstående og hjælpsom, når de har problemer? 

Når du har arbejdet dig igennem ovenstående, har du en større forståelse for, hvordan din ”bremse” fungerer, hvilket er 
nødvendigt, hvis man vil en forandring!
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I lederteamet – 25 min.

 Præsentér på skift jeres arbejde med Immunity to 
Change Map (den individuelle øvelse)

 Drøft derefter følgende:

– Hvordan kan I hjælpe hinanden ift. det, der måtte bremse jer 
hver især?

– Hvad kan I konkret gøre – og hvad vil I forpligte hinanden på?
– Hvordan kan I løbende arbejde med dette?
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Oplæg: Fremtidens organisationsformer – de mere 
radikale udgaver – introduction til Teal
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Nye ledelses- og organisationsformer –
hvordan kan de se ud?

Inspiration fra Væksthus for 
ledelse. Download publikation 
her:

https://www.lederweb.dk/udgivel
ser/nye-ledelses-og-
organisationsformer/
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4 typer af organisation

Design af 
organisation

Design af team

Ændre og 
udvikle rutiner

Udføre 
opgaverne

Chef‐
ledte ”team”

Selv‐
administrerende 
team

Selv‐
designende 
team

Selv‐styrende 
team

Områder hvor teamet har 
kompetence

Områder hvor 
ledelsen har 
kompetence

Thompson, 2001
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https://vimeo.com/121517508
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Teal - organisationer
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Teal = blå/grønne organisationer

3 karakteristika

 Selvorganisering/selvledelse
– Ingen er leder over nogen anden
– Fra magthierarki til naturligt netværk som organiserer sig

 Evolutionært formål
– Formål emergerer

 Helhedstænkning
– Ingen masker
– Intet Ego – hele mennesket
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Deltagerorganisationer i Organisationer 
Gentænkt
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Hvordan ser de nye praksisser ud?

1. Beslutningsprocesser

2. Rolle‐ og jobudvikling

3. Ansættelsesprocesser

4. Konflikthåndtering

5. Performancevurdering og 
feedback

6. Lønfastsættelse

7. Mødepraksisser

8. …
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Hvordan ser de nye praksisser ud?

1. Beslutningsprocesser

2. Rolle‐ og jobudvikling

3. Ansættelsesprocesser

4. Konflikthåndtering

5. Performancevurdering og 
feedback

6. Lønfastsættelse

7. Mødepraksisser

8. …
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Beslutningstagning -
Rådgivningsprocessen

Alle kan træffe beslutninger. Beslutningstageren er den der ser 
problemet eller muligheden. 

Men beslutningstageren skal…
 Forholde sig til om beslutningen tjener organisationens formål
 Bede om råd fra alle berørte parter og folk med ekspertise på 

området (Jeg har brug for dig)
 Overveje rådene alvorligt
 Huske, at jo større beslutningen er, desto bredere skal nettet 

kastes ud

Et alternativ til hierarkisk beslutning og 
Konsensusbeslutning.
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Hvad er skiftet?

Teal organisationer
 Dynamiske – kan ændres 

hurtigere
 Alle kan definere dem 

(distribueret ledelse)
 ?? 

Hierarkiske organisationer
 Faste 

(”funktionsbeskrivelser”)
 Ledelsesdefinerede 

(formel ledelse)
 ??
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Morning Star: CLOU

1. En personlig kommerciel mission (Personal Commercial Mission), 
hvor forfatteren definerer deres grundlæggende formål i 
organisationen

2. Nøgleaktiviteter forfatteren forpligter sig på at udføre

3. Trædesten/delmål som forfatteren vil bruge til at vurdere egne 
præstationer

4. Tidsforpligtelser (selvvalgte tidsrammer)

5. En liste over CLOU-kolleger, der er berørt af de forpligtelser 
CLOU’en beskriver. De underskriver CLOU’en
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JAC

 Europas bedste offentlige arbejdsplads, Job-,Aktivitets – og 
Kompetencecenteret (JAC) ligger i Gentofte. 

 Borgerne gør bemærkelsesværdige fremskridt, personalets 
faglighed og kvaliteten er høj. 

 Medarbejderne er blandt de mest nyskabende indenfor deres 
felt. 

 Sygefraværet er i bund. 

 Organisationen har let ved at rekruttere. 

 Siden 2016 har JAC været på listen over de bedste 
arbejdspladser (Great Place to Work).
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Områder med høj medarbejderindflydelse

 Strategi
 Udvikling og implementering af nye tilbud og ydelser til 

”kunder”/borgere (innovation af kerneopgaven), der realiserer formål 
og strategi

 Brug af driftsmidler og styring af økonomi, der understøtter formål og 
strategi

 Visitering af ”kunder”/borgere til det team, som er det bedste match 
(i forhold til organisationens formål: At skabe udvikling og læring for

 borgerne)
 Reorganisering
 Fordeling af lønmidler
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Områder med høj medarbejderindflydelse – strategiproces i 
praksis

De centrale begivenheder i JACs strategiproces – 5 trin:

1. Ledergruppen formulerer et vilkårsrum, men drøfter med vilje ikke muligt indhold i 
strategien

2. Invitation til medarbejderne med vilkårsrum og hjemmeopgave: Hvilke nye 
muligheder skal vi give borgerne i fremtiden? Produktmål: Forslag til indsatser

3. Strategicamp 1 (14 dage efter invitation): Produktmål: Fra 30 forslag til tre-fire gode 
4. Hjemmearbejde. Produktmål: Yderligere kvalificering og konkretisering af forslag 

(medarbejderne) og undersøgelse af overensstemmelse med vilkårsrummet 
(ledelsen)

5. Strategicamp 2 (14 dage efter camp 1). Produktmål: Udvælgelse af tre-fire gode 
forslag til implementering
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Er det hele fryd og gammen?
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Byg stilladser
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Tak for denne gang


