
Systemisk ledelse 2. udgave giver en grundig indføring i det systemiske  teori- 
og praksisfelt. Bogen er skrevet af forskere og praktikere, som dagligt arbej-
der med systemisk ledelse. 

Denne nye udgave indeholder opdaterede kapitler om det teoretiske grund-
lag, om ledelse gennem sproget og om ledelse gennem organisatoriske pro-
cesser. Systemisk ledelse 2. udgave er desuden blevet beriget med bidrag om 
social kapital i et systemisk perspektiv, kompleksitet som et ledelsesvilkår, 
ledelse i selvorganisering samt et kapitel om bæredygtig ledelse.

Bogen er bygget op i fire dele:
 
Del 1  Det teoretiske grundlag for systemisk ledelse
  Mønstre der forbinder – Nedslag i den systemiske teoris historie, 

 Social konstruktionisme, Den narrative teori – historier om ledelse, 
Luhmanns systemteori – ledelse som interventionskommunikation

Del 2   Ledelse gennem sproget
 Coaching, Ledelsesbaseret coaching, Systemisk supervision

Del 3  Ledelse af organisatoriske processer
  Anerkendende ledelse, Ledelse af læreprocesser, Teamledelse på 

 syste misk grundlag, Fair proces og ledelse af inkrementel innova-
tion – mod et strategisk procesdesign, Datadrevet ledelse, Systemisk 
 evaluering

Del 4  Forgreninger i det systemiske landskab 
  Social kapital i systemisk perspektiv, Kompleksitet som ledelses-

vilkår, Ledelse i selvorganisering, Bæredygtig ledelse

Systemisk ledelse 2. udgave er anvendelig for ledere, konsulenter, studerende 
og andre som ønsker en grundlæggende introduktion til systemisk ledelse.
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7

FORORD
Forord

I førsteudgaven fra 2011 indledte vi kapitel 1 med følgende formulering: “Denne 
bog udspringer af vores ønske om, at der skal blive bedrevet endnu mere og 
endnu bedre systemisk inspireret ledelse i Danmark, end det allerede er tilfældet 
i dag.” Formuleringen er stadig gældende for os her i 2020 og er derfor ligeledes 
en væsentlig drivkraft for vores beslutning om at foretage en større revision af 
bogen. Kaster vi blikket ud over dagens ledelseslandskab, er udsagnets gyldighed 
rent faktisk kun blevet større.

Det var med god grund, at vi allerede i 2011 beskrev systemisk inspireret ledel-
sestænkning som “mainstream”. Om ellers begrebet more-than-mainstream kan 
give mening, vil det kunne bruges til karakteristik af systemperspektivets posi-
tion i dagens ledelseslandskab. Systemisk ledelse kan bestemt ikke længere siges 
at være “den nye dreng i klassen”. De fleste ledere kender i dag til begrebet “det 
systemiske”, og langt de fleste har stiftet bekendtskab med kurser og konsulenter, 
der tager udgangspunkt i systemisk tænkning. På sin vis kan man sige, at begej-
stringen for den systemiske tilgang til dels har toppet. En sådan skæbne overgår 
alle begreber og forståelser. Vi tenderer mod konstant at være på jagt efter det ny-
este nye.

I forhold til denne bogs hovedtema forekommer en sådan tendens os imidler-
tid uheldig. Selve det systemteoretiske basisperspektiv, dvs. det perspektiv, der 
danner baggrund for det, vi i kapitel 1 kalder “den systemiske familie af ideer”, 
har ikke karakter af en døgnflue, der hurtigt vil gå af mode. For os at se demon-
strerer bogens kapitel 2 basisperspektivets tyngde og stabilitet på tværs af histori-
ske epoker og modeluner. Perspektivets alder er således i denne sammenhæng 
ikke afgørende. Det vigtige er, om perspektivet (og dermed den systemiske fami-
lie af ideer) formår at følge med tiden, at opdatere sig – og om det fortsat kan 
hjælpe os med at forstå og fortolke fænomener i vores omverden samt respondere 
på de udfordringer, vi står over for i dag.

Det er således vores faste overbevisning, at de teorier og perspektiver, som 
præsenteres i denne bog, i høj grad er aktuelle i forhold til at imødegå de udfor-
dringer, det danske samfund og de danske organisationer står over for i det nye 
årtusinds tredje årti. Denne holdning udgør bagtæppet for de redaktionelle be-
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stræbelser, der har ført frem til denne andenudgave. Derfor har vi givet alle for-
fattere den opgave at bringe bogen et årti frem i tiden ved at foretage relevante 
ændringer i deres kapitler, som illustrer springet i tid. Kunsten har været at be-
vare det, der er vigtigt at bevare, og supplere med indsigter og forståelser, som er 
kommet til, siden de oprindelige kapitler så dagens lys.

At lave en ny udgave har samtidig givet os mulighed for at ændre på forhold, vi 
ikke var helt tilfredse med i den første udgave. Bogen har været genstand for en 
større omstrukturering. Seks kapitler er forsvundet, fordi de enten ikke rigtigt 
passede ind i bogens nye udtryk eller med fordel kunne slås sammen med andre 
kapitler. Eksempelvis indeholdt førsteudgaven tre kapitler om anerkendende le-
delse, som i denne udgave er slået sammen til ét kapitel. Tilsvarende er to kapitler 
om Luhmanns tilgang nu samlet i ét. Andre kapitler er røget helt ud. Eksempelvis 
indledtes førsteudgaven med et kapitel, som beskrev en undersøgelse af systemisk 
ledelsespraksis foretaget i 2003, som ikke længere har den samme aktualitet (vi 
refererer dog til undersøgelsens overordnede konklusioner i kapitel 1).

Bogens opbygning er samtidig ændret med sigte på at skabe en i vores øjne 
klarere struktur og progression. Endelig har vi tilføjet en sidste del med fire nye 
kapitler, som peger fremad. Med denne del, som vi har kaldt “Forgreninger i det 
systemiske landskab”, ønsker vi at vise, hvordan systemisk tænkning bevæger sig 
i nye retninger og tager nye forståelser og perspektiver ind, selvom deres teoreti-
ske omdrejningspunkt måske nok er anderledes end det, man traditionelt har 
forstået ved “det systemiske”. Denne sidste del understreger for os at se den syste-
miske tænknings holdbarhed qua dens evne til på en og samme tid at forny sig 
selv og fastholde de væsentlige kvaliteter, som ethvert overordnet teoretisk per-
spektiv nødvendigvis må hvile på.

Aalborg, april 2020
Nikolaj Stegeager, Søren Willert og Thor Molly-Søholm 
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KAPITEL 1
DEN SYSTEMISKE FAMIL IE  AF IDEER –  E T 
MUL IGHEDSFELT  FOR LEDERE
NIKOL A J  STEGE AGER,  SØREN WIL LERT  OG THOR MOLLY-SØHOLM

Som angivet i denne bogs titel er formålet med bogen at give såvel et teoretisk 
som et praktisk perspektiv på begrebet “systemisk ledelse”. Vi ønsker derfor at 
give en grundlæggende introduktion til de bagvedliggende teorier såvel som at 
diskutere muligheder for at anvende disse teorier og principper i en systemisk in-
spireret ledelsespraksis.

De systemiske tankeværktøjer rummer potentialet til at skabe bevægelse frem 
mod nye handlemuligheder set i forhold til vores hverdagstænkning og hverdags-
problemløsning. Vi agerer i en hverdag, hvor arbejdsbetingelserne, samarbejds-
partnere, politikernes mål og krav samt kundernes/borgernes behov ikke er sta-
bile nok til, at ledelse kan bestå i at designe og instruere i præcise arbejdsgange. 
Den systemiske tilgang bidrager med et perspektiv, der kan hjælpe ledere med at 
navigere i nutidens komplekse videnssamfund.

DEN SYSTEMISKE FAMIL IE  AF IDEER

Den følgende liste giver en oversigt over de forskellige principper og tænkemåder, 
man kan forvente at se illustreret hos en systemisk inspireret leder, og som vil 
blive foldet ud på forskellig vis gennem bogens kapitler. Listen er udviklet af An-
dreas Granhof Juhl og Thor Molly-Søholm:1

 ▶ En professionalisering af ledelse. Ledere bruger de systemiske metoder og teo-
rier til at definere deres lederrolle og ledelsesmetoder. Dermed professionalise-

1 Listen stammer fra en interviewbaseret undersøgelse af i alt 15 danske ledere, der eksplicit op-
fattede sig som systemisk inspirerede. Undersøgelsen blev oprindelig publiceret i 2003 og dan-
nede baggrund for kapitel 2 i denne bogs førsteudgave (Juhl og Molly-Søholm 2012).
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res lederrollen, hvilket medvirker til øget sikkerhed, overblik og navigations-
evne samt en refleksiv-personlig distance til lederrollen.

 ▶ Ledelse som et kommunikativt fænomen. Ledelse er et kommunikativt, kontek-
stuelt fænomen. Ledelse bliver altså til og skabes sammen med medarbejdere i 
kommunikationen. Det betyder, at evnen til at læse kontekster og relationer og 
til at bruge kommunikationen bevidst er centralt i systemisk ledelse.

 ▶ Sproget som det centrale ledelsesredskab. De systemiske ledere bruger sproget 
til at skabe konstruktive arbejdsprocesser. Sproget opfattes som et skabende 
medium. Derfor er sproget lederens vigtigste redskab. En dygtig systemisk le-
der er en dygtig samtalepartner, der forstår at indgå i dialoger og samtidig lytte 
til det mylder af enkeltstemmer, der udgør organisationens baggrundstæppe.

 ▶ En relationel magtforståelse. Systemisk ledelse baserer sig overvejende på en 
anden magtforståelse end den traditionelle positionelle magtforståelse, hvor 
magt ses som evner og beføjelser til at få andre til at gøre noget bestemt. I ste-
det arbejder den systemiske leder med en relationel magtforståelse, hvor evnen 
til at skabe løsninger, aftaler og fælles ejerskab er central. Det betyder, at ledel-
sesfærdigheder til at samkonstruere fælles løsninger, principper for opgaveløs-
ning, normer m.m. bliver afgørende.

 ▶ Proceslederfærdigheder. Ledelse tænkes overvejende som iscenesættelse af in-
volverende processer. Dette medfører, at færdigheder til at facilitere og lede 
processer ud fra dialogiske værdier og det systemiske begreb “nysgerrighed” 
bliver særdeles væsentlige for den systemisk inspirerede leder.

 ▶ Læringsskabende ledelse. Der er et stærkt fokus på at skabe læring og udvikling 
hos medarbejderne. Dette sker primært gennem spørgsmål og coachende le-
delse samt ved at skabe rammer for refleksive samtaler.

 ▶ Systemledelse. Det væsentligste fundament, som systemisk ledelse hviler på, er 
evnen til at se og udpege systemsammenhænge samt at samarbejde på tværs af 
systemgrænser. At kunne veksle mellem aktiv selvinvolvering i og refleksiv af-
stand til de relationelle mønstre, inden for hvilke ledelse udøves.

Ovenstående liste er ikke udtømmende, ligesom det langt fra er samtlige af oven-
stående positioner, som en leder, der finder inspiration i de systemiske tanker og 
principper, vil indtage. Indleder man en samtale med en systemisk inspireret le-
der og beder hende fortælle om kilderne til hendes inspiration, vil hun dog med 
stor sandsynlighed referere til en eller flere af de grundlagsteorier, der fremstilles 
i de fire kapitler i bogens del 1, hvor vi præsenterer det teoretiske udgangspunkt 
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for systemisk praksis, og som ovenstående liste kan siges at være et praktisk de-
stillat af.

Læsning af disse kapitler vil samtidig gøre det tydeligt, at det, vi med dette ka-
pitels overskrift har navngivet “Den systemiske familie af ideer” har karakter af 
et særdeles komplekst multivers af teorier, forståelser og ideer. Det gælder for de 
fremstillede teoriers opfattelser vedrørende ontologi (virkelighedens beskaffen-
hed) såvel som epistemologi (erkendelse af virkeligheden). Med teksterne i bo-
gens del 4 har vi endda valgt at indlemme fire nye grundlagsperspektiver i den te-
oretiske platform for derved at vise, hvordan rammerne om “det systemiske” til 
enhver tid er til forhandling. Dette er også grunden til, at systemisk tænkning i 
vores øjne fortsat er relevant nu og i fremtiden.

Selve vores beslutning om at bruge samlebetegnelsen “den systemiske familie 
af ideer” om dette teorikompleks er inspireret af Dr. Peter Lang (1944-2016), med-
stifter af det berømte Kensington Consultation Centre og en af de væsentligste 
drivkræfter i udbredelsen af de systemiske tanker, ikke mindst her i Danmark. 
Peter Lang var i udpræget grad praktiker og konstant optaget af, hvorledes de sy-
stemiske teorier kunne sættes i anvendelse. Ved at sammenligne de forskellige te-
oretiske retninger med en familie gør Lang netop det, som vi ovenfor fremhæver 
som en essentiel systemisk ledelseskompetence. Han træder et skridt tilbage og 
ser systemer og sammenhænge i et teoretiske landskab, der udgøres dels af en 
række klassisk systemiske og socialkonstruktionistiske teorier (kapitel 2 og 3), 
dels de lingvistisk narrative teorier (præsenteret i kapitel 4) og endelig Luhmanns 
teori om sociale systemer (kapitel 5).

FELTE TS UDV IKL ING

Overordnet set har det systemiske teorifelt haft gevaldigt vokseværk inden for de 
seneste årtier. Systemisk teori er – i måden hvorpå den i dag finder udfoldelse 
blandt ledere og konsulenter – blevet til en kompleks samling af ideer og metoder. 
Ud over de fire grundlagsteorier, der omfattes af Langs oprindelige familiemeta-
for, trækkes der inspiration fra teorier og ideer, som kan bygge på et anderledes 
filosofisk grundlag, eksempelvis positiv psykologi (Knoop 2015), styrkebaseret le-
delse (Brun og Ejsing 2010), personligt lederskab (Helth 2018), bæredygtig ledelse 
(Williams m.fl. 2017), ledelse gennem kurs, koordinering og commitment (Tril-
lingsgaard 2015), social kapital (Moltke og Graff 2014) og kompleksitetsteori 
(Mowles 2017).




