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PERNILLE DAMM MØNSTED PJEDSTED er uddannet 
cand.pæd. i pædagogisk psykologi fra DPU, Aarhus  
Universitet, hvorfra hun også har sin ph.d. Hun beskæf-
tiger sig med psykologiske per spektiver på mennesker, 
organisationer og didaktik, særligt hvordan mennesker 
viden deler, samarbejder og forstår sig selv. Per nille er 
adjunkt på læreruddannelsen Jelling, UCL.

BIRGER SØNDERGÅRD er lektor hos UCL Ledelse og 
organisation og er uddannet civiløkonom og MLP med 
speciale i forandringsledelse og arbejdsmiljø. Birger 
har været leder i industrien efterfulgt af en lang  
periode som konsulent, bl.a. hos DI, Deloitte og som 
selvstændig konsulent. Birger underviser på diplom- 
uddannelsen i ledelse, og han er konsulent for en 
række private og offentlige organisationer i forhold  
til teamsamarbejde. Birger har bidraget til antologien 
Ledelse i den kommunale praksis (2019) og skrevet  
artikler om ledelse.

Mange medarbejdere står mellem en formel ledelsesposition  
og en medarbejderposition. De er inbetweenere. Vi ser på,  
hvordan mennesker kommer til forståelse med sig selv og  
hinanden i forbindelse med alle de nye dynamiske fællesskaber, 
hvor samspillet mellem kollegaer og ledere påvirkes og ikke altid 
foregår gnidningsløst. Vi har særligt fokus på udfordringen ved  
at gå fra at være „menig“ medarbejder til at få ledelsesansvar. 
Man er altså pludselig ansvarlig for at lede en proces, men er  
ikke formelt udnævnt som leder. Hvordan tackler man det i  
forhold til sin leder, sine kollegaer og sin selvforståelse? Bogen 
henvender sig til personer i disse situationer og kan ligeledes  
anvendes på lederuddannelsen, hvor flere og flere deltagere  
ikke har formelle ledelsesbeføjelser. 

Bogen behandler indgående positioneringsteori i et ledelses- 
teoretisk perspektiv. Når mennesker bliver til og forstår sig selv, 
er det i kraft af to følelser: en følelse af længsel og en følelse  
af at høre til. Det er en anvendelse af positionering, som går  
tættere på de personlige muligheder og udfordringer, og som  
i høj grad anerkender, at følelser også lever i arbejdslivet.

samfundslitteratur.dk

Disse medar bejdere har ikke formelle 
ledelsesbeføjelser, men skal ofte tage 
ansvaret for, at større forløb gennem-
føres, produkter udvikles eller andet.  
I dette arbejde har de brug for at ind-
drage kollegaer eller andre personers 
arbejde for at nå frem til det ønskede 
resultat. Dette placerer dem i en sær-
lig mel lemposition – de er inbetween. 
Sådanne medarbejdere kan derfor 
også kaldes „inbetweenere“.
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