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De konkrete udfordringer, organisationer står overfor i en 

stadig mere globaliseret, hyperkompleks og mangfoldig 

verden, kalder på nye forståelser af ledelse.

 

Ambitionen med denne introduktion til LEDELSES PSYKOLOGI 

er at skabe forståelse for ledelse som et socialt fænomen 

i organisationer. Forfatternes bud på en tidssvarende 

 ledelsespsykologi fokuserer på ledelse som opgaver og 

processer, der varetages af en række forskellige personer 

i organisationen – med og uden formelt ledelsesansvar. 

Med bogen udvikles således en særlig vinkel på ledelses-

psykologi, der bygger på følgende antagelser: 

 

· Ledelse må forstås som distribueret.

· Ledelse må forstås som situeret.

· Ledelse er en refleksiv praksis.

· Ledelse handler om empowerment.

 

Med dette afsæt giver bogen nuværende og kommende 

ledere et teoretisk fundament for udvikling af et refleksivt 

lederskab. Bogen er bredt funderet i psykologien og  bygger 

bl.a. på personlighedspsykologi, kreativitetspsykologi, 

pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisations-

psykologi for at give en vifte af mulige forståelsesformer, 

der kan understøtte lederens refleksionsprocesser.

 

I løbet af bogen kommer forfatterne omkring centrale 

temaer indenfor ledelsespsykologien, såsom ledelse af 

kreativitet, ledelse af motivation, forandringsledelse, 

lederudvikling, ledelse af trivsel og ledelse af konflikter.
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FORORD

Vores overordnede ambition med denne bog er at udvikle en situeret 
og refleksiv ledelsespsykologi. En ledelsespsykologi, der kan bidrage 
med væsentlige indsigter i de udfordringer, ledere står overfor i en 
globaliseret, hyperkompleks og mangfoldig verden. Vi har i den for-
bindelse udvalgt en række temaer, som bliver centrale for fremti-
dens leder. Det gælder ledelse af motivation, ledelse af kreativitet, le-
delse af trivsel og forandringsledelse. Vi fremhæver desuden, at le-
delse bliver stadigt mere distribueret og netværksorienteret. En per-
son kan ikke tage kontrol på samme måde, som det måske var mu-
ligt tidligere. Det er derfor på høje tid, at vi vender blikket en anelse 
fra frontfigurerne og kigger nærmere på de komplekse ledelsespro-
cesser, der hver dag pågår i vores organisationer, i vores arbejdsliv og 
i alle de andre sammenhænge, hvor vi lever vores liv. Denne bog kan 
forhåbentligt inspirere læseren til at finde værktøjer til at forstå og 
håndtere denne kompleksitet. Men vi har med vilje ikke skrevet en 
opskrifts- eller kogebog. Dem er der så mange af. Vi introducerer i 
stedet til noget af den nyeste forskning på ledelsespsykologifeltet og 
forhåbentligt i en form, således at de praktiske implikationer herfra 
viser sig gennem læsningen.

Vi skylder en masse mennesker en stor tak. Først og fremmest vil 
vi takke vores mange studerende på Masteruddannelsen i lærepro-
cesser med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi 
(Loop). Det er jer, der har opfordret os til at skrive denne bog. Ud-
dannelsen er helt ny, og der mangler litteratur på dette felt. Vi har 
manglet en bog, der samler viden på tværs og introducerer til de 
grundlæggende ledelsespsykologiske temaer. Jeres stemmer og over-
vejelser er alle steder i bogen, men alle fejl og mangler ligger alene på 
vores skuldre. Vi vil også rette en stor tak til forlaget Samfundslitte-
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ratur for at turde satse på bogen. En stor tak til især redaktør An-
nette Kjølby, der har været vores kyndige, inspirerende og kritiske 
sparringspartner undervejs. Uden dig ingen bog. Ligeledes vil vi 
takke den fagkyndige peer-reviewer, som var med til at løfte kvalite-
ten i teksten. Sidst men ikke mindst vil vi takke cand.psych. Steffen 
Ernøe, Rasmus Birk og Stephanie Backström for grundig korrektur-
læsning og kritiske kommentarer til de første udkast af teksten.   
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KAPITEL 1 
IN tRODUK t ION t IL  LeDeLSeSpSYKOLOGI 

Man hører ofte formuleringen: Medarbejderne er organisationens 
vigtigste ressource, og lederens vigtigste opgave er at skabe betingel-
ser for, at medarbejderne kan udnytte og udvikle deres ressourcer i 
virksomhedens interesse. Hvis det er rigtigt, som vi antager i denne 
bog, så må ledelse handle om at skabe rammer for selvbestemmelse, 
arbejde med motivation, skabe miljøer for læring, kreativitet og in-
novation, arbejde med trivsel og håndtere konflikter konstruktivt. 
Det er alt sammen emner, som vi mener, at en ledelsespsykologi skal 
behandle. 

Titlen på denne bog er ledelsespsykologi, hvilket rejser to grund-
læggende spørgsmål: Hvad mener vi med ledelse, og hvad mener vi 
med ledelsespsykologi? Disse spørgsmål vil vi forsøge at besvare i 
det følgende, inden vi går videre med selve bogen. 

HVaD eR LeDeLSe?

Ledelse handler ikke bare om at få mennesker til at gøre ting, men 
om at få dem til selv at ville det. Man kan sige, som Haslam m.fl. 
(2011: x) formulerer det, at ledelse handler om at forme andres over-
bevisninger, ønsker og prioriteter. Dermed opnår man indflydelse 
på andre mennesker, hvilket er noget andet end at få andre menne-
sker til at adlyde. Netop indflydelsesdimensionen fremhæves i Yukls 
definition af ledelse:     

Ledelse er den proces, der influerer andre til at forstå og blive enige 
om, hvad der behøver at blive gjort, og hvordan dette skal gøres, og 
processen der faciliterer individuelle og kollektive bestræbelser på at 
opnå fælles mål. (Yukl 2009: 26, vores oversættelse) 
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Denne forståelse af ledelse, som indflydelsesprocesser og facilitering 
af individuelle og kollektive bestræbelser på at realisere fælles mål, 
må begrebsligt adskilles fra administration (management). Den før-
ste til at påpege denne forskel mellem ledelse og administration var 
Zaleznik (1977). Ledere skaber visioner, inspirerer og vækker pas-
sion, imens administratorer søger kontrol og skaber stabilitet. Zalez-
nik opfattede ledere og administratorer som to væsensforskellige 
personlighedstyper. Administratorer søger kontrol og stabilitet og 
vil instinktivt forsøge at løse problemer hurtigt - ofte før de egentlig 
har forstået problemets karakter. Ledere kan i modsætning hertil to-
lerere kaos og mangel på struktur og formår at stå i det åbne, uafkla-
rede rum længe nok til at skabe en dybere forståelse af problemets 
karakter. På den baggrund argumenterede Zaleznik for, at ledere 
har mere tilfælles med kunstnere og kreative tænkere end med ad-
ministratorer, og påpegede, at organisationer har brug for begge ty-
per. 

Nogle år senere i artiklen What leaders really do bygger Kotter 
(1990) videre på Zalezniks argumenter, men foreslår to væsentlige 
revisioner af den oprindelige teori:

•  Forskellen mellem ledelse og administration er ikke en forskel 
mellem to personlighedstyper, men en forskel mellem to adskilte, 
men komplementære handlesystemer. Ledelse har altså ikke no-
get at gøre med karisma eller andre mystiske personlighedstræk, 
som kun besiddes af en lille udvalgt skare. Begrebet ledelse løftes 
således fra en individuel psykologisk kategori, til en bredere for-
ståelse af ledelse som processer i sociale handlesystemer. 

•  Ledelse er ikke en erstatning for administration. Alle organisati-
oner har brug for både ledelse og administration, og det er netop 
evnen til fleksibel balancering af modsætningen mellem disse to, 
der sikrer organisationer succes i turbulente tider. 

Man kan administrere gennem juridisk bindende regler baseret på 
formel magt og god beslutningstagning, men det betyder ikke, at 




