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Ledelsesgerningen er totalt anderledes i dag end for en generation siden. En moderne professionel 
leder er anerkendende og nysgerrig. Mange ledere har på ledelseskurser stiftet bekendskab med 
begrebet systemisk ledelse. Og de har diskuteret, at der ikke findes én sandhed om virksomheder og 
organisationer. Virksomheden er – i følge den systemeiske tankegang – ikke noget statisk; men en 
konstruktion, som man kan påvirke ved sine handlinger og sin kommunikation. 
Dygtige medarbejdere påtager sig også lederskab ved at tage ansvar. Vi hører nu ofte både ledere og 
medarbejdere tale om, at de har en fælles ledelsesopgave; omend chefen qua sin stilling har et 
særligt ansvar for at handle etisk, gå foran og vise en retning.  
 
En ny antologi fra forlaget Samfundslitteratur har påtaget sig den svære opgave at udrede, hvordan 
systemisk ledelse som overordnet begreb skal forstås. I alt har 21 erfarne praktikere og teoretikere 
bidraget til bogen, som trods et tungt og vanskeligt emne er nem at gå til for de læsere, som har en 
smule kendskab til eller en særlig interesse i den systemiske ledelse.  
 
Læseren får en indføring i ‘den systemiske familie af ideer’: socialkonstruktionismen, den narrative 
teori, den operative konstruktionisme og den klassiske systemteori. Som noget nyt i en systemisk 
sammenhæng omhandler bogen også teorier og metoder til ledelsesinformation, evaluering og 
styringsformer. De systemiske tankeværktøjer skaber ofte et kvantespring for ledere, så de får en ny 
forståelse og ser nye handlemuligheder i forhold til hverdagens udfordringer. 
I følge en kvalitativ undersøgelse, som refereres i bogen, er ledere, som arbejder med det 
systemiske tankefelt, optaget af følgende: 

• En professionalisering af ledelse 
• Ledelse anskues som et kommunikativt fænomen, der skabes i konteksten 
• En rationel magtforståelse 



• Færdigheder inden for ledelse af processer 
• Læringsskabende ledelse 
• Sproget som det central ledelsesredskab 
• Systemledelse – relationer, retning, rammer, råderum 

Lederne har qua den systemiske tankegang fået færdigheder, som gør, at de nemmere kan løse deres 
ledelsesopgaver og samtidig ha’ et personligt overskud i hverdagen. Den amerikanske psykolog og 
professor Kenneth Gergen har i 2009 defineret begrebet social konstruktion på følgende måde: “Det 
vi betragter som verden, afhænger af, hvilken tilgang vi har, og vores tilgang afhænger af de sociale 
relationer, vi er en del af.” (citat slut) 
At konstruere betyder at skabe. Tanken om, at verden er socialt konstrueret, rummer et opgør med 
Vesten’s dominerende fokus på individet. Siden oplysningstiden har antagelsen om mennesket som 
et autonomt væsen, der er adskilt fra sin omverden, haft afgørende konsekvenser for vores 
forståelse af samfundsindretning, etik og viden, mener Kenneth Gergen.  
Ved at sætte relationen og ikke individet i forgrunden er Gergens ambition at indstifte et nyt 
oplysningsparadigme, der inviteter til, at vi overvejer, hvad vores dominerende talemåder gør ved 
os, og hvilken betydning de har for vores mellemmenneskelige sameksistens. I praksis handler det 
om at gøre os mere ansvarlige for relationer – tankegangen er samtidig et opgør med begrebet om, 
at enhver er sin egen lykkes smed. 
 
Bogens kapitler er: Introduktion til systemisk ledelse, Det teoretiske grundlag for systemisk ledelse, 
Anerkendende ledelse, Ledelse af medarbejdere og team, Ledelse af organisationen. 
Bogen henvender sig både til ledere, der tidligere har arbejdet med systemisk ledelse og til ledere, 
der ønsker grundlæggende indføring i emnet. Der er udgivet mange bøger om systemisk ledelse. 
Denne bog er rigtig god, fordi den er velskrevet og giver en glimrende samlet beskrivelse af emnet. 
Det er en bog til læring og fordybelse – ikke en ‘sidevender’, som man stryger igennem på en aften! 
 
Forfatterne i redaktionen 
Thorkild Molly-Søholm: cand. psych., cand.mag og studieleder på Aalborg Universitet. 
Nikolaj Stegeager: cand. psych. og studieadjunkt ved Aalborg Universitet. 
Søren Willert: mag.art og lektor på Aalborg Universitet. 
Øvrige bidragsydere: Eva Damsgaard, Jørgen Danelund, Carsten Hornstrup, Bettina Høeg, 
Andreas Granhof Juhl, Jesper Jørvad, Tina Bering Keiding, Nikolaj Kure, Claus Madsen, Asbjørn 
Molly, Kim Martin Nielsen, Tue Sanderhage, Benedicte Schilling, Thomas C.M. Specht, Vibe 
Strøier, Niels-Henrik Sørensen, Anne Lund Thybring og Bo Vestergaard. 
 
Citat 
“Det, vi betragter som verden, afhænger af, hvilken tilgang vi har, og vores tilgang afhænger af de 
sociale relationer, vi er en del af.”  
Kennet Gergen 
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