
KapIteL 1

Introduktion

»Vi skal lige have styr på de or-
drer til i morgen,« siger Lars, 
der er salgschef i Inventarforum 
A/S. »Ja,« svarer Victor, der er 
en ung, nyansat salgsassistent, 
mens han har travlt med at svare 
på en sms.

»Husk nu også, at det er dig, 
der har ansvaret for dagsordenen 
til salgsmødet med Storbanken,« 
siger Lars.

»Jo,« svarer Victor, mens han 
taster de sidste ord ind på sms'en 
og ender med at tage mobilen og 
sige: »Hej, det er godt, du ringer, 
jeg skal lige bruge dit råd …«.

Lars vender sig om, trækker 
på skuldrene og håber i sit stille 
sind, at hans budskaber er nået 
frem.

Samtalen ovenfor er ment som et kort glimt af en hverdag, vi alle kender til. 
En hverdag, hvor der ofte kun er plads til halve beskeder, og hvor beslut-
ninger tages ud fra en fornemmelse af, hvad der kan være rigtigt i denne 
situation. Den grundige forberedelse, de lange møder, den nøjagtige kort-
lægning af situationen er gradvis blevet erstattet af en overvældende strøm 
af informationer, et utal af kontakter via mail, sms og mobiltelefon og krav 
om hurtig og effektiv udførelse af jobbet.

Der vil naturligvis være forskel på lederjob, og ikke alle job er lige turbu-
lente, men tendensen går i retning af, at man skal kunne håndtere en mere 
og mere kompleks hverdag. Tilværelsen som leder er gennem de sidste år 
blevet mere og mere presset på mange fronter. Dels er der et stigende krav 
om, at der skal leveres en højere effektivitet med færre ressourcer, dels er 
der et krav om, at man kan omstille sig til nye teknologier, til et globalt ud-
syn og til et højere tempo i udviklingen af nye produkter og serviceydelser.
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12 · Kapitel 1

Alt dette er elementer, der indgår i ledelse i praksis. Samtidig er der også 
sket en udvikling i de krav, som medarbejdere, andre ledere i organisatio-
nen og ikke mindst kunder stiller til mellemlederen. 

Udfordringer ved ledelse i praksis

Globalt udsyn

Fx nye it-løsninger

Andre ledere

Struktur

Netværk

Selvledelse

Medarbejdere
(mange generationer) Medindflydelse

Udvikling

Opgaver

Mellemleder

Processer

Teknologi

Selvorganisering

Kunder, klienter, borgere ønsker fx:
• Gennemsigtighed
• Tilgængelighed
• Høj grad af service

System-
ledelse

Hverdagsledelse

t
– Omstilling til nye teknologier

– Højere effektivitet med færre ressourcer
– Højere tempo i udviklingen af nye produkter og serviceydelser

Fig. 1.1 Eksempler på udfordringer ved ledelse i praksis.

Vi har i fig. 1.1 afbildet en grov forenkling af et organisationsdiagram, hvor 
trekanten er en antydning af hierarkiet i organisationen. Figuren rummer 
de aspekter ved ledelse, der omtales i teksten. Lad os starte uden for organi-
sationen og se på, hvad kunderne forventer, dernæst fokusere på organisa-
tionen og de øvrige ledere og slutte med at se på medarbejdernes ændrede 
krav til mellemlederen.

Kunderne, klienterne, borgerne vil typisk efterspørge en højere grad af 
gennemsigtighed og tilgængelighed, samtidig med at de forventer en ser-
vice, der er tilpasset netop deres behov, og så skal det hele helst gå rigtig 
hurtigt og fejlfrit. Eksempelvis vil en kunde gerne kunne følge sin ordre via 
internettet hele vejen fra lageret, over afsendelsen til varerne er modta-
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get. Hvis der er forsinkelser, så er der ofte en reaktion fra kunden med det 
samme. Eller en borger i en kommune vil gerne kunne se alle de oplysnin-
ger, som kommunen ligger inde med om en aktuel sag, og ofte helst på net-
tet, så det er muligt selv at følge med fra sidelinjen.

Det stiller krav til, at hele organisationen og alle ledere er fokuserede på, 
hvad det er, kunden eller borgeren ønsker, og derefter justerer på opbyg-
ningen af struktur, opgaver, teknologi og processer, så organisationen er 
i stand til at imødekomme kravene. I øjeblikket er der fx stor fokus på at få 
it-løsningerne til at kunne fungere via nettet, så kunder og borgere selv kan 
bestille varer, give meddelelser, justere personlige informationer og indbe-
rette data. Det kræver ofte omlægning af arbejdsgangen i hverdagen og løs-
ning af nye opgaver, der understøtter it-løsningen.

I praksis kalder man det for at udøve systemledelse, når man ser hele or-
ganisationens funktion som et system, der skal trimmes. Herfra er der ofte 
lang vej til at få tingene til at fungere i praksis – det kræver ledelse i praksis. 
Spændet mellem systemledelse og hverdagsledelsen af medarbejderne er 
netop udfordringen for en mellemleder, der gerne vil tilgodese organisatio-
nens ønsker (systemet) og medarbejdernes ønsker om en god og udviklende 
hverdag på bedst mulige måde (se nærmere omtale i næste afsnit).

Medarbejderne føler sig ofte presset af systemet, og nærmeste leder er 
naturligt dér, hvor man retter sine ønsker og krav om justering, udvikling 
og medindflydelse. Ofte løses disse udfordringer i hverdagsledelsen gen-
nem dialog, hvor man som mellemleder og medarbejder søger at løse op 
for udfordringerne ved at fremlægge sine egne perspektiver og ved at være 
anerkendende over for, at der kan være andre måder at se løsninger på.

Den anerkendende ledelse rummer også dét, at ansvaret for arbejdet 
lægges ud til medarbejderne dér, hvor arbejdet udføres i hverdagen, dér, 
hvor de praktiske løsninger på udfordringerne findes. Det giver selvledelse 
og selvorganisering for medarbejderne. Her er det ikke lederen, der styrer 
slagets gang, men dog stadig mellemlederen, der er ansvarlig for det sam-
lede resultat. Endnu en udfordring både for medarbejderne, der påtager sig 
et ansvar og en medindflydelse, og for lederen, der skal finde en passende 
tilgang til at være leder i den situation.

Som det indledende eksempel kort antyder, så er Victor i færd med at 
kontakte en person via sin mobil for at få et godt råd. Den type af både for-
melle og uformelle netværk, der trækker tråde såvel inde i som uden for 
organisationen, er vokset hastigt frem med udbredelsen af smartphones og 
det væld af apps (applikationer – programmer) og sociale platforme, som via 
telefonens forbindelse til internettet er hurtigt og nemt.

I dag er det platforme som fx Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, 
Instagram og Vimeo, der er populære. Om få år hedder platformene måske 
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noget andet, men funktionen med at skabe og vedligeholde sociale netværk 
til fælles udnyttelse af ressourcerne i netværket vil stadig blive udbygget. 
Formålet bliver dobbeltsidigt – dels kan en medarbejder spørge sit netværk 
til råds om en arbejdsmæssig udfordring, dels kan det private netværk ved-
ligeholdes i arbejdstiden. Eller er arbejdstiden og fritiden gledet ind over 
hinanden, så der også arbejdes i den formelle fritid? Netværk og netværks-
ledelse er præget af, at de formelle og de uformelle roller er svære at ad-
skille, og det giver både udfordringer og ressourcer i hverdagen.

Medarbejdere er heller ikke længere bare medarbejdere. Det har de nok 
aldrig været, men drevet af den hastige udvikling af it-teknologierne så har 
det betydet, at de unge medarbejdere, der i dag kommer på arbejdsmarke-
det, har helt nye standarder for, hvordan arbejde udføres. Beskrivelsen af 
Victor og af netværk ovenfor giver et godt indtryk af unge mennesker, der 
løbende har mange opgaver i gang, og som trækker på mange ressourcer 
i deres netværk og ikke mindst deres kompetencer med brugen af it til at 
løse udfordringerne i det daglige på måder, som ikke altid passer ind i or-
ganisationens arbejdsgange. 

Her er endnu en ledelsesudfordring med at få arbejdsgangene til at passe 
til alle aldersgrupper og deres opfattelse af, hvad arbejde er, og hvordan det 
bør udføres. Man taler om skellet mellem generationer af arbejdskraft, hvor 
68'erne med fokus på frihed er på vej ud, Generation X (født 1966-1976) er 
godt uddannet og meget skeptiske, og Generation Y (født 1977-1994) er me-
get fleksible og hurtige til at ændre meninger og måder at kommunikere 
på1. Der er selvfølgelig tale om grove forenklinger, der almindeligvis bruges 
som grundlag for markedsføringskampagner, men det viser forskellene i de 
opfattelser af arbejdet, som lederen skal kunne spænde over.

Specielt er opfattelsen af, hvad arbejde er, og hvordan det bør udføres, 
noget, der løbende giver udfordringer mellem generationerne. Ofte vil de 
ældre generationer opfatte arbejde som fastlagte funktioner, der fysisk ud-
føres på jobbet, og som bør udføres i overensstemmelse med regler og i de 
systemer, som virksomheden har oprettet til formålet. Ofte er reglerne fast-
sat af de ældre generationer, og det er også ofte dem, der bedriver system-
ledelse i virksomheden. 

De yngre generationer opfatter arbejde som et langt mere flydende be-
greb. Arbejdet kan udføres på alle tider af døgnet efter de regler, der ser ud 
til at virke i den pågældende situation, og ikke mindst i de systemer, som de 
selv har størst tillid til og er vant til at bruge. Udfordringen for lederen er 
her dels at få de ældre til at bløde op på deres regelrette holdninger og se 
nye muligheder, dels at få de yngre generationer til at respektere virksom-
hedens systemer og de øvrige medarbejderes arbejdsgange. 

1  www.socialmarketing.org, november 2012.
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Med en tendens til at de ældre generationer faktisk bliver længere på ar-
bejdsmarkedet, kan det betyde, at alle tre beskrevne generationer vil være 
at finde i organisationen på samme tid. Spændet mellem de mange opfattel-
ser af arbejdets indhold og udførelse er stort og kræver en leder, der formår 
at finde løsninger og muligheder, som alle generationer kan se fornuften i 
at følge.

1. dit valg af egen ledelsespraksis
Ser vi på alle de udfordringer og muligheder, der ligger i at være leder, så 
er det blot en lille del af dem, vi har nævnt ovenfor. Hver eneste organisa-
tion og hver funktion i organisationen byder på sine helt egne udfordringer 
og muligheder. Her hjælper ingen standardløsning. Du må som leder selv 
træffe et valg for, hvordan du vil handle i en given situation. Det valg træf-
fes ofte ud fra et grundlæggende syn på ledelse, som man fx har tilegnet sig 
ved selv at være udsat for ledelse og se andres ledelse. Man kan også vælge 
at forholde sig til egne opfattelser af ledelse på baggrund af erfaringer og 
viden om teorier og modeller.

Hvis vi skal analysere selve valget af måden, vi leder på i en bestemt si-
tuation, så kan vi som udgangspunkt se nærmere på systemledelse og hver-
dagsledelse, sådan som det er skitseret ovenfor og vist i fig. 1.1.

Systemledelse rummer fx beskrivelse af visioner, strategier, politikker og 
regler. Det afgørende kendetegn ved systemledelse er skriftligheden, for 
det er netop det, der kan sikre systemets beståen. Her kan vi opfatte virk-
somheden eller organisationen som systemet, og det at faste rutiner og reg-
ler er formuleret skriftligt og vedtaget som gældende, sikrer en kontinuitet 
i virksomheden, uanset hvem der står ved roret. Systemledelse vil fx også 
kunne udformes som it-systemer eller andre former for systemer, der kan 
sørge for, at overholdelse af reglerne kan styres, måles og dokumenteres.

Hverdagsledelse er på den anden side det konkrete møde med medar-
bejder, kollega, kunde osv. Det møde er kendetegnet af mundtlighed. Det 
er i den daglige kommunikation, vi former løsningerne i et samspil mel-
lem mennesker i den specifikke situation, vi befinder os i. Vi ser med andre 
ord, at hverdagsledelse er præcis det modsatte af systemledelse. Her formes 
løsningen i nuet, og det kan være vanskeligt at dokumentere bagefter. Det 
afgørende er, at man som leder personligt kan stå inde for det. Hverdagsle-
delse bygger ofte på erfaring og praktisk anvendelighed.2

2  Digmann og Sørensen: Dialog mellem ledelsesniveauerne – hvorfor er det så svært? Væksthus for 
ledelse, www.lederweb.dk, 26. juni 2006.
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Hvis vi skal oversætte systemledelse og hverdagsledelse til dit valg af egen 
ledelsespraksis og sætte det i relation til faget og denne bog Ledelse i prak-
sis, så kan vi sammenligne skriftligheden og formaliseringen i systemledelse 
med de teorier, modeller og værktøjer, som vi gennemgår i bogen. Hver-
dagsledelse vil være dine egne erfaringer og dine refleksioner over andres 
erfaringer, som vil danne et billede af »hvordan kan man gøre i praksis« i 
forhold til systemledelsens »hvad kan man gøre som leder«.

Af fig. 1.1 fremgår det, at systemledelse vedrører de øvre lag i organisa-
tionen, mens hverdagsledelse vedrører de nederste og mere operationelle 
lag. Rigtigt er det, at de øverste ledelseslag i virksomheden er forpligtet til 
at lægge en linje, at have en vision og at kunne udstikke nogle mål. Dermed 
er systemledelsen en del af jobbet, der nødvendigvis skal være tilstede i den 
øverste ledelse. Det udelukker dog ikke, at vi bestemt også kan trække en 
lodret skillelinje ned gennem organisationen. På alle niveauer vil man være 
omfattet af at skulle kunne håndtere både den formelle systemledelse og 
den mere uformelle hverdagsledelse.

Skellene mellem systemledelse og hverdagsledelse

Systemledelse

Hverdagsledelse

Systemledelse

Hverdagsledelse

Fig. 1.2 Skellene mellem systemledelse og hverdagsledelse.

Det er vanskeligt at illustrere, hvordan skellet mellem systemledelse og 
hverdagsledelse skal forstås. Intentionen med fig. 1.2 til højre er at vise, at 
der som en del af alle job vil være både systemledelse og hverdagsledelse. 
Til venstre i fig. 1.2 vises den generelle opfattelse, at det at lede og tilrette-
lægge systemer er forbeholdt den øverste ledelse, der så til gengæld også 
er forpligtet til det.

Hvordan og i hvilket omfang man kan kombinere elementer fra de to 
betragtningsmåder på ledelse, vil i høj grad afhænge af den situation, man 
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som leder står i, og ikke mindst den funktion og de forventninger, man er 
sat overfor. Vi vil i kapitel 13 Ledelsesudvikling komme nærmere ind på, 
hvordan du kan bære dig ad med at træffe disse valg. I dette indledende 
kapitel vil vi kort berøre emnet ud fra en opdeling i tre elementer:

 • Intuition og situationsfornemmelse
 • Erfaringer fra praksis
 • Overvejelser over mulige handlinger ud fra teorier og modeller.

1.1 Intuition, situationsfornemmelse

Det er netop dette element, der i situationen afgør, hvordan vi handler, 
hvad vi siger, og hvordan vi opfattes som ledere. Det foregår på et splitse-
kund, og vi kan ofte ikke selv nå at følge med i rækkefølgen af sætninger og 
handlinger – først bagefter kan vi se kritisk på en situation og enten glæde 
os over forløbet eller ærgre os over det.

Desværre kan man ikke lære situationsfornemmelse som sådan, men man 
kan øve sig i at trække vejret dybt og tænke sig om i forhold til den praksis 
og de modeller, man kender til. Man kan lære sig at være mere velovervejet 
og dermed se en situation fra flere perspektiver.

I denne bog har vi valgt at fokusere på motivation, adfærd, kommunika-
tion og læring som de centrale elementer, der kan bringe os nærmere til at 
være mere bevidste om situationen.

1.2 erfaringer fra praksis

Erfaringer fra ledelsespraksis er noget meget personligt. Det kan bedst for-
stås som nogle måder og mønstre, som den enkelte leder tager i anvendelse 
i bestemte situationer. På den måde opbygger man sit eget repertoire af 
måder, man er leder på. Der bliver tale om, at du selv må afprøve ledelse i 
praksis, for at du kan danne dig din egen ledelsespraksis.

I faget Ledelse i praksis kan vi derfor ikke give færdige opskrifter på, 
hvordan du bliver en god leder. Vi vil dog give eksempler fra praksis, som 
understøtter teorierne, så du som læser bedre kan få øje på en praksis, som 
du selv kan efterprøve og dermed gøre erfaringer med. 

Det er dog ikke ensbetydende med, at alle former for praksis er lige gode! 
Gennem årene er der samlet mange erfaringer om, hvordan en bestemt 
praksis virker, og der er løbende foretaget justeringer. Et eksempel er kom-
munikation. I mange år var der fokus på at sende et klart budskab og ramme 
målgruppen. Nu er fokus gradvis ved at ændre sig til, at man skal være op-
mærksom på, hvordan modtagerne af budskabet tolker det, og dermed ind-
rette sin kommunikation efter det.
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I erkendelse af at ledelsespraksis er noget, du selv opbygger ud fra andres 
og egne erfaringer og med udgangspunkt i teorier og modeller, så udfordrer 
vi dig løbende med refleksionsopgaver, der kræver, at du inddrager din 
egen praksis og giver den et velovervejet eftersyn og vurdering i forhold til 
bogens emner og eksempler.

? Refleksionsopgave 1.1
egen ledelsespraksis

Inden du begiver dig videre ind i læsningen om de mange perspektiver, 
teorier og modeller, kan det være en god idé, at du giver dig til at fundere 
over, hvordan din egen ledelsespraksis ser ud:
1. Hvordan reagerer du som leder i situationer, der opstår pludseligt, og 

som du ikke har nogen form for erfaringer med?
2. Ofte får man bedst øje på sin egen ledelsespraksis ved at analysere 

ekstreme situationer i hverdagen. Prøv at tænke på, hvordan du vil rea-
gere, hvis fx:
a. Virksomheden mister sin største kunde, eller
b. Budgettet skal skæres så langt ned, at der kun lige er råd til det al-

lermest nødvendige, eller
c. Du bliver sat i spidsen for en fyringsrunde, der koster halvdelen af 

medarbejderne jobbet.
3. På den anden side er store positive overraskelser i hverdagen en lige så 

god test af din ledelsespraksis. Hvordan vil du reagere, hvis fx:
a. Du og dine medarbejdere sikrer virksomheden den største ordre no-

gensinde
b. Overskuddet i virksomheden er utroligt stort, og du får mulighed for 

at give personalegoder mv.
c. Du bliver bedt om at skulle udvide virksomhedens medarbejderstab 

med 50 %.
Prøv at se nærmere på de mønstre og fremgangsmåder, du har skitseret 
under punkt 2 og 3 med teoretiske briller. Er der nogen teorier eller model-
ler, du har kendskab til, som du kan genfinde i dit eget lederskab?

Det kan være en god idé, at du tager noter af dine egne refleksioner, så du 
kan vende tilbage og vurdere din egen udvikling af ledelsespraksis fx ved 
gennemgangen af kapitel 13 Ledelsesudvikling.

1.3 teorier og modeller

Der findes et utal af teorier og modeller om, hvordan man bør bedrive le-
delse ud fra mindst lige så mange forskellige perspektiver. Det er ofte sådan, 
at en model lægger vægt på ét aspekt ved ledelse, men tager samtidig en 
masse andre aspekter for givne. Man kan sige, at vi ved at læse om mange 
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forskellige teorier får et indblik i en stor mængde aspekter, så vi kan til-
egne os viden om, hvordan man håndterer forskellige udfordringer. Det kan 
hjælpe dig med at være leder i netop den situation, du aktuelt står overfor. 

Vi har ved opbygningen af bogen foretaget et valg af teorier, der dækker 
de oftest forekommende situationer i ledelse, på en sådan måde, at vi også 
samtidig opfylder bekendtgørelsen for faget Ledelse i praksis (se forordet). 
Samtidig har vi lagt vægt på, at teorier og modeller i bogen gøres praksis-
nære gennem eksempler fra hverdagen. Vi har i bogen valgt at lægge vægt 
på at give dig en bevidsthed om, hvilke perspektiver de enkelte kapitler ta-
ger udgangspunkt i, og hvilke andre perspektiver du også kunne have valgt.

2. Bogens opbygning
Vi vil her kort beskrive bogens fokusområder og opbygning, så du som læser 
kan skabe dig et overblik over de indbyrdes sammenhænge mellem kapit-
lerne.

2.1 Bogens fokus på ledelsespraksis

Vi har ved udarbejdelsen af 3. udgave valgt at vægte ledelsespraksis set i 
lyset af de tendenser, der tegner billedet af en langsigtet udvikling:

 • Individualisering af arbejdsmarkedet. Manglen på arbejdskraft ser 
ud til at være en langsigtet trend. Selv om verdensøkonomien går i 
stå nogle år, så vil efterspørgslen efter arbejdskraft på langt sigt være 
præget af, at der er færre unge på vej ind på arbejdsmarkedet, end der 
er ældre medarbejdere, der forlader det. Sammen med mange andre 
faktorer i samfundsudviklingen betyder det, at den enkelte medarbej-
der stiller større krav til sit arbejdsliv. Ledelsespraksis bliver dermed 
et spørgsmål om at kunne afbalancere hensynet til virksomheden med 
hensynet til medarbejderne.

 • Alt er kommunikation. De seneste år er kommunikation kommet i 
centrum. Der er ved at ske en erkendelse af, at det ikke er så vigtigt, 
hvad vi siger, det er vigtigere at fokusere på, hvad omverdenen hører! 
Dermed bliver alt fra branding af virksomheden til coaching af den 
enkelte medarbejder sat i forhold til, hvordan vi kommunikerer. Her 
sættes fokus naturligt på ledelsespraksis.

 • Flydende grænse mellem privat og offentlig. Mere og mere udlicite-
res eller outsources, effektiviseres og evalueres. Disse trends har bredt 
sig over både den private og den offentlige sektor, så det på mange 
områder er svært at se forskel på den ledelsespraksis, der anvendes.
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 • Flydende grænse mellem arbejdsliv og privatliv. Den teknologiske 
udvikling på en lang række områder betyder samlet set, at vi fx ikke 
længere bliver afhængige af at sidde ved skrivebordet på jobbet for 
at kunne arbejde. Fleksibiliteten i opgaveløsningen bliver fortsat for-
øget, og de faste arbejdstider bliver formentlig udskiftet med en given 
mængde opgaver, der skal løses. Så er det op til den enkelte selv at orga-
nisere sig tidsmæssigt, så længe opgaverne bliver løst tilfredsstillende.

 • Øget fokus på effektivitet og kreativitet. Det globale marked har meldt 
sig, med alt hvad det indebærer af konkurrence. Det betyder, at vi er 
nødt til at være mere effektive og mere innovative i vores løsninger, 
hvis vi stadig skal kunne holde en positiv samfundsudvikling i gang. 

 • Fokus på vigtigheden af netværk. Det at oprette og dyrke netværk 
optager en stigende del af arbejdstiden og fritiden for den sags skyld. 
Det er kendetegnende, at der ikke umiddelbart er noget mål knyttet 
til det at være aktiv i et netværk. Derimod er det de muligheder og 
ressourcer, der på sigt kunne ligge i at have et netværk, som sættes i 
højsædet. Ledelsesmæssigt betyder det et større fokus på selvorganise-
ring og selvledelse.

Ledelsespraksis vil således være præget af en større afhængighed af den 
eksisterende arbejdskraft, hvilket betyder, at man som leder i højere grad 
må bestræbe sig på at skabe job, som tilbyder medarbejderne en attraktiv 
arbejdsplads med muligheder for udvikling. Kommunikationen bliver i den 
forbindelse et meget vigtigt bindeled mellem ledelse og medarbejdere og 
mellem virksomheden og omgivelserne. 

Forskellen mellem brancher og sektorer ser ud til at udviskes, når vi ta-
ler om den praksisnære ledelse, hvor det drejer sig om at kunne håndtere 
hverdagens udfordringer. Yderligere vil den teknologiske udvikling være 
medvirkende til at udviske grænserne mellem arbejde og fritid – når blot 
opgaverne bliver løst. Det kan dog også betyde en større mængde af arbejds-
opgaver, ikke mindst på grund af den globale konkurrence, der kræver, at 
vi bliver mere effektive og kreative. Samtidig betyder den megen fokus på 
netværk og netværksdannelse, at ledelse gradvist må tilpasse sig både med-
arbejderes og lederes egen selvledelse og selvorganisering.

2.2 Bogens struktur

Grundtanken i bogens struktur er gradvist at opbygge en forståelse for de 
sammenhænge mellem ledelsesperspektiver, teorier, modeller og værktø-
jer, der ligger bagved ledelsespraksis. Vi har illustreret bogens opbygning 
i fig. 1.3.
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Fig. 1.3 Bogens struktur.
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Bogens opbygning kan sammenlignes med et isbjerg, hvor den synlige top 
udgøres af kapitel 13 Ledelsesudvikling, kapitel 12 Præsentation, kapitel 11 
Læring og appendix om udarbejdelse af erhvervscase. Det er gennem en 
ændret adfærd, som disse emner giver udtryk for, at omgivelserne kan se 
og fornemme, at der er sket en ændring i din ledelsespraksis. Måske som et 
resultat af at du som studerende har læst bogen Ledelse i praksis, arbejdet 
med stoffet, diskuteret med medstuderende, arbejdet med det i praksis og 
analyseret en erhvervscase som afslutning på faget.

Umiddelbart under overfladen ligger den forståelse, man har fået med 
sig, når det gælder den praktiske anvendelse af modeller og værktøjer. Det 
er kvalifikationer, der er baseret på en forståelse af, hvordan de enkelte 
værktøjer er opbygget og kan anvendes i praksis. Kapitlerne her omhandler 
ledelsesmæssige værktøjer, ledelsesmæssig kommunikation, kommunikati-
onsværktøjer og konflikthåndtering. 

Længere nede under overfladen findes forståelsen af de sammenhænge, 
der er mellem modeller og værktøjer på den ene side og teorierne om le-
delse på den anden. En forståelse af disse sammenhænge giver kompeten-
cer, der åbner for en langt mere fri anvendelse af værktøjerne, idet man i 
sin forståelse har opfattet den fleksibilitet, der ligger i at kunne koble de teo-
retiske udgangspunkter med de enkelte værktøjer, så man ikke i sin praksis 
ubevidst blander æbler og pærer. Kapitlerne her omhandler, hvad det vil 
sige at være leder, lederkarakteristik, ledelse og relationer samt innovation 
og selvledelse.

På dette niveau i isbjerget har vi foretaget en vigtig skelnen mellem to 
meget forskellige typer af ledelsesteorier, således at de moderne organisa-
tionsteorier udgøres af kapitel 3 Hvad vil det sige at være leder?, kapitel 4 
Lederkarakteristik og kapitel 5 Ledelsesværktøjer. De postmoderne organi-
sationsteorier udgøres af kapitel 6 Ledelse og relationer, kapitel 7 Innova-
tion, selvledelse og netværk, og kapitel 8 Lederens kommunikation.

Tager man endnu et par svømmetag ned langs isbjerget, kommer man 
ned, hvor lyset bliver svagt, og det bliver vanskeligere at opfatte sammen-
hængene mellem lagene. Her findes kapitel 2 Ledelsesperspektiver, der 
drejer det sig om koblingerne mellem teorierne og ledelsesperspektiverne. 
Hvis man imidlertid giver sig tiden til at opfatte de grundlæggende tanke-
gange i det nederste lag, så opnår man et overblik, der gør det muligt at 
kunne forholde sig reflekterende til modeller og teorier. Samtidig vil man 
løbende kunne tolke nye modeller og teorier og forholde sig til dem på en 
professionel reflekterende måde. Det er her, forståelsen for vores skelnen 
mellem moderne og postmoderne organisationsteorier bliver lagt.

Vi har valgt at starte gennemgangen af alle disse stofområder fra bunden 
af isbjerget i håbet om, at opstigningen mod lyset samtidig kan give en sta-
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dig større sammenhæng i forståelsen af de mange komplekse udfordringer, 
der møder os i vores ledelsespraksis.

? Refleksionsopgave 1.2
Min arbejdsplads set udefra

Forestil dig, at du står på fortovet uden for den virksomhed eller institu-
tion, hvor du er ansat. Egentlig vil du gerne vide, hvad der foregår derinde, 
så du spørger de medarbejdere, der kommer ud, hvordan det er at være 
ansat der. Du stiller fx spørgsmål som:
 • Hvordan foregår ledelsen af de daglige arbejdsopgaver? 
 • Hvilket billede passer bedst til virksomheden: en maskine eller en or-

ganisme?
 • Hvis begge billeder kan passe, i hvilke sammenhænge giver de så mest 

mening?
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