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Abstract  
 
Systemic Constructionist Leadership Training – A Powerful Tool 
Increasing and unpredictable changes in modern society challenge and put pressure on our 
organizations and on leadership performance. Systemic Constructionist Leadership Training is 
one solution to these challenges, and is the center of attention in this thesis. 
Systemic Constructionist Leadership Training has in recent decades gained more and more 
ground in the Danish business community, especially within the public sector. Several 
organizations across the country are using this type of leadership. Systemic Constructionist 
Leadership Training focuses on exploring and developing human relations, positions and 
meaning structures by creating a common language between the actors (leaders/managers and 
employees) in the organizational context.  
In this thesis I examine the theoretical and practical use of Systemic Constructionist Leadership 
Training through a critical analysis and demystification of the use of the leadership style and its 
connection to the use of power over employees. The thesis addresses Systemic Constructionist 
Leadership Training as a powerful tool by using and combining Michel Foucault’s Theory of 
Power and Niklas Luhmann’s System Theory and terms of power.  
I argue that an increased reflection on the impact of the leadership style is necessary if the 
leadership style is to be successful and used in meaningful ways. 
I argue that it is a theoretically impossible task for leaders to go on a neutral and curious 
discovery in the employee’s realities because they are autopoetic and closed systems, which are 
theoretically impossible to influence. Furthermore, there are a number of consequences 
associated with the leader’s attempt of curious discovery among other things, how the leader 
will affect the employees responses and outcome on the leaders questions due to his/hers 
presence and accrued authority. This is also closely connected to the fact that it requires a 
trusting relationship between the leader and the employee to enable these discoveries. If trust is 
not present and the relationship is not managed reflective, chances are that the curious discovery 
journey will be practically impossible as well. 
I also analyze and critique the use of Appreciative Inquiry and show its overshadowing effect 
on the need to talk about the problems. This is also closely connected to the positive discourse 
that is surrounding the Systemic Constructionist Leadership Training. A discourse that also 
overshadows the fact that Systemic Constructionist Leadership Training is a powerful tool and 
not as innocent as it sounds. It is a tool that the organizations and the leaders can use to lead and 
manage the employees. For this reason, Systemic Constructionist Leadership Training can be 
seen as a modern and powerful technology. 
Through Foucault’s objectification practices I show how Systemic Constructionist Leadership 
Training is a subjectification progress of the employees and an exercise of power over the 
employees. Systemic Constructionist Leadership Training is a discourse that takes patent on 
knowledge, truth and how leadership is to be done. Furthermore, Systemic Constructionist 
Leadership Training is a classification practice that divides the employees into groups, one with 
the employees that support Systemic Constructionist Leadership Training as the chosen 
leadership style and those who do not. Those who are not supporting it risk potential career 
downgrade or potential firing from the organization.  
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Systemic Constructionist Leadership Training is also a self-practice and self-technology which 
the organization and the leader can use to get the employees to lead themselves. This is 
achieved through empowerment of the employees. The employee must thus go from being 
responsible to taking responsibility. By becoming this the employee is a strategically competent 
contributor. 
On this ground, this thesis is an appeal to today’s organizations and leaders to be aware and 
reflective about their choosing of leadership style and their use of it. I argue for the importance 
of acknowledging Systemic Constructionist Leadership as an exercise of power that should not 
be carried out without reflection on advantages and disadvantages of this particular leadership 
style. I recommend for organizations and leaders to invite the employees into the decision-
making process of choosing and implementing new leadership styles such as Systemic 
Constructionist Leadership Training. This makes it more productive and reflective as it allows 
for employees to get an insight and understanding of the decisions concerning them and their 
organization, what they have to carry out, and what their role is in the process. My argument is 
that this will contribute positively to the outcome of Systemic Constructionist Leadership. 
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Kapitel 1: Indledning 

1.1. Problemfelt 
En stigende uforudsigelighed og forandringshastighed i det globale samfund udfordrer og stiller 

krav til nutidens ledere og ledelse af organisationer. Det sætter pres på organisationerne og 

deres præstationer og er udtryk for øget kompleksitet, der er blevet uomgængelige vilkår i 

moderne organisationer. Som konsekvens stilles der højere og højere grad krav, dels til den 

enkelte organisations omstillingsparthed og tilpasning, og dels  til den enkelte leders 

ledelseskompetencer, ledelsesforståelse og ledelsespraksis.  

Klassiske organiserings-, effektivisering- og ledelsesforståelser, heriblandt den hierarkiske og 

bureaukratiske organiseringsform og den autoritære ledelsesforståelse, er trådt i baggrunden for 

at give plads til nye ledelsesredskaber og ledelsesstile. Fokusset er vendt mod lederen og 

lederens evner til at skabe gode resultater for mindre penge, hvor gode individuelle 

arbejdsvilkår og velfungerende relationelle forhold mellem ledere og ansatte anses som værende 

løsningen hertil. (Juhl & Molly-Søholm,  2004, Hornstrup & Johansen 2013) 

Der er udgivet utallige bøger og artikler om håndtering af nutidens ledelsesudfordringer, 

ledelsesstile og ledelsesredskaber, og der er i forlængelse heraf opstået en hel ledelsesindustri, 

der ønsker at præge diskursen og dermed sætte dagsordenen for den videnskabelige og 

sproglige håndtering af disse udfordringer.  

Ét bud på håndteringen af disse udfordringer er Systemisk Ledelse, hvilket er fokus for 

nærværende kandidatafhandling. Formålet med Systemisk Ledelse er, ”at bedrive ledelse i og af 

forandringer, hvor målet er at skabe effektfulde resultater gennem organisatorisk 

sammenhængskraft og strategisk kompetente bidragsydere, der tager et ansvar og ejerskab for 

forandringerne”(Hornstrup & Johansen 2013). Systemisk Ledelse omhandler ”at 

udforske/udfordre og udvikle de menneskelige relationer, positioner og meningsstrukturer, der 

skabes i sprogspillet mellem aktører (leder og medarbejder) i den organisatoriske 

kontekst”(Jensen et al. 2004: 3). Dermed er Systemisk Ledelse en ledelsesstil, der sætter fokus 

på og ”koordinere(r) forståelser, forventninger, følelser og handlinger i et konstant samspil og 

stadig dialog med organisationens mange interne og eksterne interessenter, med henblik på at 

nå de mål, organisationen er sat i verden for at nå”(Hornstrup et al. 2012: 79).  Ifølge Thomas 

Johansen er der i bund og grund tale om ”en samling redskaber til at skabe struktureret dialog 

med taletid og lyttetid” (Interview m. Johansen, se Bilag 1) og dermed redskaber, der kan 
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anvendes til at sætte fokus på de relationelle forhold, der er mellem organisationer, 

virksomheder, direktioner, ledere og deres ansatte.  

Systemisk Ledelse har i de seneste årtier vundet større og større indpas i det danske  

erhvervsliv, især i den offentlige sektor1, men ligeledes i private og frivillige organisationer og 

virksomheder. Desuden har diverse undervisningsinstanser og kursusudbydere, såsom 

Forvaltningshøjskolen, COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), DIEU (Danske 

Ingeniørers Efter-Uddannelse), konsulentvirksomheden MacMann Berg og Djøfs 

efteruddannelse etc., alle eksempler på uddannelsesudbud funderet i Systemisk Ledelse. 

Desuden er store koncerner som TDC og Novo Nordisk m.fl. eksempler på organisationer, hvor 

Systemisk Ledelse har vundet indpas. (Juhl & Molly-Søholm,  2004: 32) 

Samtidig indskriver Systemisk Ledelse sig i en lang række af ledelses- og organisationsstile og 

teorier, der siden midten af det 20. århundrede har fået større og større betydning for den 

daglige ledelse af organisationer.  

Siden 1950’erne er der blevet sat fokus på situationsbestemte variabler i arbejdsmiljøet, hvilket 

blev omdrejningspunktet for de berømte Hawthorne-studier fra midten af 1920’erne. 

Hawthorne-studierne tog udgangspunkt i en videnskabelig tilgang, hvor man forsøgte at påvise 

sammenhæng mellem de fysiske arbejdsforhold og produktiviteten. Studiet kunne dog ikke 

dokumentere nogle entydige sammenhænge, men konkluderede bl.a., at forholdet mellem 

ledelsen og de ansatte havde afgørende betydning for produktiviteten. Den opmærksomhed 

ledelsen gav de ansatte, ved at give de ansatte mere individuelt ansvar og anerkendelse, ændrede 

de ansattes indstilling til arbejdet, og den positive effekt dette havde, øgede 

produktiviteten.”Hawthorne-effekten” får herfra stor betydning for den ledelsesmæssige såvel 

som den teoretiske tilgang til håndteringen af ansatte og produktivitet. (Christiansen et al. 2000: 

43, Hornstrup et al. 2012: 33)      

Systemisk Ledelse har sine rødder i systemteorien, hvilket har betydning for teoriens 

udgangspunkt og begrebsudvikling. Systemisk Ledelse ligger desuden til grund for en række 

andre ledelsesteorier, såsom ’Den Lærende Organisation’, Appreciative Inquiry og diverse 

coaching tilgange etc., der i nye tid har vundet indpas (Juhl & Molly-Søholm,  2004: 32), og det 

var således jeg selv blevet introduceret hertil.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 Flere kommuner herunder Københavns Kommune, Århus Kommune, Vejle Kommune, Odense Kommune og 
Svendborg Kommune etc. anvender Systemisk Ledelse på bl.a. misbrugscentre og/eller i ledelse af dagsinstitutioner 
(RusmiddelCenter Odense 2009, MacMann Berg 2014). 
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Mit personlige møde med Systemisk Ledelse er hermed udgangspunktet for nærværende fokus 

og en nysgerrighed til at vide mere herom.  

Jeg har i mange år været aktiv i det frivillige organisationsliv2, og er som daglig leder og 

formidler blevet introduceret til mange praktiske ledelsesredskaber.  

I foråret 2012 blev jeg introduceret til Appreciative Inquiry (Anerkendende tilgang, det at 

samtale anerkendende). Appreciative Inquiry har, siden introduktion til organisationen, været 

yderst populær, og jeg lod mig, som mange andre, forføre af denne ledelsesstil. Der gik dog 

ikke lang tid, før jeg begyndte at stille spørgsmålstegn til tilgangens ensidede positive fokus, og 

jeg fik dermed også en mere kritisk og tilbageholden tilgang til anvendelsen af ledelsesstilen. 

Tilgangen blev for mig omklamrende og til dels kvalmende, hvilket har givet foranledning til at 

træde et skridt tilbage og søge ledelsesredskaber andetsteds, samt til at bruge denne mere 

reflekteret. Jeg er bestemt ikke den eneste, der har haft det således, og der er i disse år 

udkommet en del genskrivninger af tilgangen, hvilket ligeledes kommer til udtryk i Systemisk 

Ledelses behandling af Appreciative Inquiry.  

Da jeg kommer fra et studie, hvor bl.a. systemteoretiske analyser blomstrer, finder jeg det 

naturligt at dykke ned i det systemiske univers, fundamentet for Appreciative Inquiry og mange 

nutidige ledelsesredskaber og derfor nærværende fokus på Systemisk Ledelse.  

Systemisk Ledelse trækker på elementer fra Appreciative Inquiry, men er et underelement heraf 

og dermed ikke det altoverskyggende. Overlappet mellem de to ledelsesstile vil gøre det muligt 

at problematisere de aspekter af Appreciative Inquiry, som jeg ikke fandt fordelagtige. Dog vil 

fokus ikke udelukkende være på ledelsesstilens negative aspekter, jeg vil ligeledes rette fokus 

mod de positivt generende aspekter af tilgangen.  

Sigtet med denne afhandling er at problematisere Systemisk Ledelses selvfølgeligheder og 

konsekvenser med henblik  på fremtidig refleksiv anvendelse af ledelsesstilen i organisations- 

og ledelsespraksis. Begrebet ’selvfølgeligheder’ indbefatter i denne kontekst de grundelementer 

Systemisk Ledelse bygger på, de konkrete redskaber og den magtudøvelse som Systemisk 

Ledelse forsøger at imødekomme. Herunder de blinde pletter og begrænsninger ledelsesstilen 

ikke selv iagttager, inddrager og/eller fremhæver, og derved bliver de til blinde pletter eller 

begrænsninger for ledelsesstilen selv.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
2 Fokus i afhandlingen vil ikke være på frivillige organisationer. Men det er min overbevisning at ledere i det 
frivillige organisationsliv, der ønsker at anvende Systemisk Ledelse, ligeledes vil have gavn af disse refleksioner.   
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En afmystificering og et kritisk blik på Systemisk Ledelse vil danne grundlaget for 

afhandlingens opfordring til en øget refleksion i forbindelse med beslutningen om, og 

implementering og anvendelse af, Systemisk Ledelse i praksis.  

Min interesse for Systemisk Ledelse er forbundet med en undren og et nysgerrigt ønske om, at 

undersøge den magtudøvelse organisationer og virksomheder udøver, ved at implementere en 

ledelsesstil som Systemisk Ledelse. Systemisk Ledelse forsøger selv at imødekomme sin egen 

bagside ift. magtudøvelse, men dette gør ikke denne undring mindre interessant eller aktuel. 

Desuden undermineres magtens betydning i beslutnings- og implementeringsfasen, hvor jeg vil 

argumentere for, at en refleksion ift. ledelsesstilens konsekvenser og betydning for 

organisationen ville være fordelagtig.  

Endvidere er afhandlingen en opfordring til, at anvende Systemisk Ledelse meningsfuldt, 

og ”ikke træde i den systemiske bananskræl” (Interview m. Bindslev, se Bilag 3). Dvs. kun at 

bruge Systemisk Ledelse i de kontekster, hvor det giver mening, hvilket ikke nødvendigvis er i 

al organisations- eller ledelsesmæssig handling.  

Systemisk Ledelse og dens danske ’faddere’ (Hornstrup et al. 2012, Hornstrup & Jonansen 

2013, Juhl & Molly-Sørensen 2004, Molly-Søholm et al. 2012) berører magtens betydning i 

nogen omfang og vil dels understøtte nærværende afhandlings ønske om at dykke dybere ned i 

magtens fremtrædelse igennem Systemisk Ledelse. Desuden vil Systemisk Ledelses litteraturen 

blive anvendt til at blotlægge problemstillinger og modsætningsforhold indenfor ledelsesstilen, 

samt de sider af magtudøvelsen ledelsesstilen ikke selv imødekommer. 

Ifølge afhandlingens analytikker, hhv. den franske magtanalytiker, Michel Foucault3 og den 

tyske sociolog, Niklas Luhmann, er magt allestedsnærværende og dermed grundlæggende i alle 

sociale praksisser (Foucault 1990: 92-93, Foucault 1994: 98-99, Foucault 2000a: 343-345, 

Luhmann 1979: 163, 167, 173). Sproget kan derfor anses som et middel til at styre og 

kontrollere den menneskelige adfærd, hvilket betyder at, når der er tale om kommunikation, er 

der tale om magt (Christiansen et al. 2003: 10). Magt er derfor et grundvilkår i alle relationer og 

har betydning for organisationers, virksomheders og lederes udøvelse af Systemisk Ledelse. 

Organisationer, virksomheder og ledere bør derfor være sig bevidst herom, for i højere grad at 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
3 Michel Foucault ønskede ikke selv at blive placeret i nogen bestemt kategori, og han indskriver sig derfor også i 
flere forskellige teoretiske strømninger igennem sit forfatterskab (Foucault 2000b: 223-224). I nærværende 
afhandling underlægges Foucault ’socialkonstruktivismen’, hvilket understøttes af Klaus Rasborgs (Rasborg 2013: 
412) udlægning. Herved følger jeg en tendens, der ikke laver en skelnen mellem den socialkonstruktivistiske og 
poststrukturalistiske teori (Esmark et. al 2005a: 7, Esmark et. al 2005b).  
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imødekomme magtens sofistikerede og spidsfindige form. Systemisk Ledelse som ledelsesstil 

er, som mange andre (hvis ikke alle), ikke et uskyldigt værktøj, hvilket det ellers fremstår som. 

Systemisk Ledelse er en moderne magtteknologi (Hornstrup & Johansen 2013), her beskrevet 

som værende ”et magtteknologisk kunststykke” (jævnfør Borch & Larsen 2003: 154, samt 

afhandlingens overskrift). Systemisk Ledelse er et magtteknologisk kunststykke, fordi 

organisationer, virksomheder, og deres ledere anvender det til at styre og lede de ansatte i en 

ønsket retning på en underliggende og skjult måde. Magtperspektivet bør håndteres reflekteret 

og bevidst, fremfor at underminere dens tilstedeværelse og er derfor udgangspunktet for 

nærværende afhandlings fokus.  

Det handler ikke om at kaste rundt med et diffust magtbegreb og tvinge det ned over 

genstandsfeltet. Det handler derimod om, at man som leder er sig bevidst om, hvilken betydning 

magt har ved anvendelse af Systemisk Ledelse som ledelsesstil, og hvilke konsekvenser4 det har 

for de involverede.  

En problematik, der desuden kommer til udtryk, er hvor grænserne ved facilitering af Systemisk 

Ledelse som ledelsesstil sættes. Jeg vil derfor belyse, hvordan grænser mellem arbejdsliv og 

privatliv influeres, og herigennem belyse, hvordan Systemisk Ledelse, som moderne 

magtteknologi, har en opdragende effekt. Ikke blot på arbejdspladsen, men også i privatlivet.   

Den analysestrategiske ramme i afhandlingen er som sagt Michel Foucault og Niklas Luhmanns 

analytikker.5 Foucaults magtanalytik og Luhmanns systemteori og magtanalytik er valgt som 

afhandlingens analysestrategi, for at gøre Systemisk Ledelses magtudøvelse eksplicit. Foucaults 

og Luhmanns begrebsverdener tilbyder en lang række begreber og forståelser i forhold til 

konstellationen af magt, der åbner op for en besvarelse af afhandlingens problemformulering. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
4 Jeg vil ikke komme ind på, hvorvidt magtudøvelsen kan betragtes som effektiv, og dermed hvorvidt den eller de 
styrerede ændrer adfærd eller ej, men derimod tydeliggøre at der er tale om en magtudøvelse og hvilke konsekvenser, 
der er forbundet hermed. Det er ikke muligt at studere, hvorvidt Systemisk Ledelse faktisk ændrer adfærd ved de 
implicerede, da man ikke med sikkerhed kan vide, at det netop er Systemisk Ledelse, der er den konkrete årsag hertil, 
eller hvorvidt der er tale om andre forhold. Jeg vil derfor studere magtudøvelsens fremtrædelse, og de konsekvenser 
Systemisk Ledelse har og på baggrund af analysen heraf, kritisk diskutere anvendelsen af Systemisk Ledelse og give 
anbefalinger i forbindelse hermed. (Vallgårda 2003: 117) 
5 Afhandlingens genstand, Systemisk Ledelse, omhandler grundlæggende en ledelsesstil, der bygger på den 
systemiske tænkning, dvs. systemteorien. ’Systemisk Ledelse’ og ’systemisk tænkning’ omhandler derfor det samme 
og vil i analysen blive brugt synonymt.  
Desuden anvendes Luhmanns systemteori og magtanalytik som analysestrategi i afhandlingen. ’Systemisk Ledelse’ 
trækker ligeledes elementer fra Luhmanns systemteori, nærmere bestemt hans ide om autopoietiske sociale systemer, 
men også fra andre systemteoretikere, der i nogen grad adskiller sig fra Luhmanns. I afhandlingen gøres der 
opmærksom på, hvornår der er tale om Systemisk Ledelse som genstand, der trækker på Luhmanns elementer, og 
hvornår der er tale om Luhmanns systemteori som analysestrategi. Jeg er opmærksom på denne lidt kludrede 
sammenhæng, men jeg håber ikke, at dette skaber for stor forvirring.  
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Afhandlingens fokus vil danne grundlag for en fremtidig refleksiv anvendelse af Systemisk 

Ledelse. Desuden vil dette grundlag skabe en nødvendig bevidstgørelse for organisationer og 

ledere om, at man kunne have handlet anderledes og/eller mere bevidst.  

Afhandlingen har, ud over sit teoretiske afsæt i litteratur omkring Systemisk Ledelse (Hornstrup 

et al. 2012, Hornstrup & Jonansen 2013, Juhl & Molly-Sørensen 2004, Molly-Søholm et al. 

2012 etc.), sit omdrejningspunkt i tre udførte interviews samt tre cases  (RusmiddelCenter 

Odense 2009, Firkløverskolen 2006 og Ringe Statsfængsel 2010). Interviewene er lavet med en 

de førende konsulenter indenfor området, Thomas Johansen, partner ved MacMann Berg 

(Interview m. Johansen, se Bilag 1), samt klyngeleder, Lisbeth Nørlund (Interview m. Nørlund, 

se Bilag 2) og folkeskolelærer og projektleder, Christian Bindslev (Interview m. Bindslev, se 

Bilag 3), der begge anvender Systemisk Ledelse i deres daglige praksis.  

Inddragelsen af interviews og cases gør det muligt at studere Systemisk Ledelses magtudøvelses 

betydning i praksis og kigge nærmere på den fortælling, der bliver italesat om Systemisk 

Ledelse og dens praktiske anvendelighed. Herunder hvad der fokuseres positivt på, og hvad der 

forbliver stiltiende.  

Afhandlingen bærer præg af en personlig fascination af Systemisk Ledelse som indgangsvinkel 

til ledelse, i kombination med en skeptisk tilgang ift. ledelsesstilens bagsider og konsekvenser. 

Afhandlingens analyser af Systemisk Ledelse kan anses som værende en kritik af dels 

organisationernes og ledernes konkrete arbejde og dels Systemisk Ledelse som ledelsesstil. 

Dette betyder dog ikke, at det er en kritik af deres eksistensberettigelse, ej heller en afvisning af 

det arbejde, der udføres eller valget af Systemisk Ledelse som ledelsesstil. Jeg vil ej heller 

komme med et alternativ til, hvordan ledelsen i organisationer skal foregå, men derimod lægge 

op til en refleksion af Systemisk Ledelse som den valgte ledelsesstil, og de konsekvenser der er 

forbundet med implementeringen heraf. Samtidig vil jeg gøre op med den selvfølgelige karakter 

og det udelukkende rosenrøde billede, der tegnes af anvendelsen af Systemisk Ledelse. 

Dette leder mig videre til afhandlingens problemformulering.  
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1.2. Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående problemfelt er afhandlingens overordnede 

problemformulering følgende:  

Hvordan udøves magt igennem Systemisk Ledelse, og hvilke konsekvenser er der forbundet 

hermed? Hvordan kan en kritisk refleksion bidrage til en mere refleksiv anvendelse af denne 

ledelsesstil? 

1.2.1. Forskningsspørgsmål  

Følgende forskningsspørgsmål har til formål at nuancere og konkretisere min 

problemformulering og vil desuden fungere som styringsredskab for analyseafsnittet.  

a) Hvilket epistemologisk og teoretisk udgangspunkt rummer Systemisk Ledelse, og 

hvordan ser ledelsesstilen ud i praksis? 

b) Hvor og hvordan kommer magtudøvelse gennem Systemisk Ledelse til udtryk i 

praksis, og hvilken betydning har det for de involverede?  

c) Hvordan konstrueres ansatte som ansat (subjekt) gennem Systemisk Ledelse? 

d) Hvordan bliver Systemisk Ledelse italesat, og hvad forbliver usagt?  

Jeg vil nu gennemgå, hvorledes opgaven er struktureret. 

1.3. Læsevejledning 
Følgende afsnit har til formål ’at tage læseren ved hånden’ og give indblik i opgavens kapitler 

og afsnit. Afsnittet vil gøre rede for, hvorledes opgaven er struktureret, og hvorledes de enkelte 

kapitler og afsnit bidrager til den samlede besvarelse af afhandlingens problemformulering og 

forskningsspørgsmål.   

Kapitel 1: Indledningen – Nærværende kapitel har til formål introducere læseren  til 

afhandlingens problemstillinger og relevans. Jeg har i afsnittet desuden gjort rede for 

afhandlingens problemformulering og tilknyttede forskningsspørgsmål.  

Kapitel 2: Analysestrategiske overvejelser – Kapitlet indledes med afhandlingens fundament i 

den analysestrategiske tænkning og videnskabsteoretiske position. Dernæst præsenteres 

afhandlingens analysestrategi og dermed afhandlingens teoriramme. Jeg vil her gøre rede for 

Foucaults magtanalytik og Luhmanns systemteori og magtanalytik, samt de analysebærende 

begreber jeg vil benytte i analysen. Efterfølgende vil jeg kigge nærmere på forskelle og 
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ligheder, der ligger til grund for afhandlingens analysestrategi og anvendelse af det 

foucaultianske og luhmannianske komplementerende magtblik. Desuden vil jeg i kapitlet gøre 

rede for empiri og afslutte med et par bemærkninger omkring afhandlingens afgrænsning ift. 

den valgte analysestrategi og afhandlingens genstandsfelt, Systemisk Ledelse.  

Kapitel 3: Analyse – Afhandlingens analyse består af to hoveddele; ’Systemisk Ledelses 

teoretiske platform & redskaber’ og ’Systemisk Ledelse som moderne magtteknologi’. Til hvert 

afsnit er der tilknyttet en række underafsnit, der hver især stiller skarpt på den magtudøvelse, 

der er forbundet med beslutningen om, og implementeringen af, Systemisk Ledelse i 

organisationer og virksomheder. 

Den første analyse har til formål på kritisk vis at undersøge Systemisk Ledelses 

epistemologiske, teoretiske og praktiske grundlag, for at klarlægge hvordan magtudøvelsen 

foregår. Dette er nødvendigt, for i den efterfølgende delanalyse at iagttage Systemisk Ledelse 

som en decideret magtteknologi og undersøge dens konsekvenser magtteoretisk. Her anvender 

jeg Foucaults magtanalytik og begrebet objektiveringspraksisser som strukturel ramme for 

underafsnittene. Hvert underafsnit suppleres og uddybes yderligere ved hjælp af Luhmanns 

systemteori og magtanalytik.  

Kapitel 4: Kritisk diskussion – Med afsæt i analysen åbner kapitlet yderligere op for kritikken af 

Systemisk Ledelse med henblik  på fremtidig refleksiv anvendelse af ledelsesstilen i 

organisations- og ledelsespraksis. Jeg tager i kapitlet de rosenrøde fortællingerne om Systemisk 

Ledelse op til diskussion og nuancerer diskussionen ved at inddrage yderligere kritikpunkter, 

der kan forbindes med Systemisk Ledelse. Kapitlet inddrager Systemisk Ledelses 

begrænsninger og afrundes med  refleksioner i forbindelsen med beslutningen om, og 

implementering af, Systemisk Ledelse. 

Kapitel 5: Konklusion – I konklusionen vil jeg besvare afhandlingens overordnede 

problemformulering ved kort at opsamle på afhandlingens delkonklusioner. Afslutningsvis vil 

jeg runde af ved at give min anbefaling i forbindelse med beslutningen om, og 

implementeringen af, Systemisk Ledelse. 
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Kapitel 2: Analysestrategiske overvejelser 

I det følgende kapitel vil jeg præsentere det teoretiske fundament for afhandlingen.  

Indledningsvist vil jeg gøre rede for ’Analysestrategi som tilgang’. Derefter vil jeg vende 

blikket mod ’Michel Foucaults magtanalytik’ og ’Niklas Luhmanns systemteori og 

magtanalytik’. De vil danne rammen for afhandlingens iagttagelsesblik og teoriske optik. På 

dette grundlag vil jeg sammenligne de to magtanalytikker ved at se på ligheder og forskelle og 

herigennem argumentere for den komplementerende anvendelse af de to analytikker.   

I kapitlets resterende afsnit vil jeg endvidere uddybe afhandlingens empiriske grundlag og 

afrunde med nogle bemærkninger omkring afgrænsning af det teoretiske og empiriske felt.  

2.1. Analysestrategi som tilgang  
Grundlæggende handler analysestrategi om ”at gøre rede for, hvordan den sociale virkelighed 

konstrueres gennem anvendelse af bestemte iagttagelsesledende begreber” (Esmark et al. 

2005a: 11).  Analysestrategi er derved den strategi ”man som epistemolog vil konstruere andres 

(organisationer eller systemers) iagttagelser som objekt for egne iagttagelser m.h.p. at beskrive, 

hvordan de selv beskriver”(Andersen 1999: 14). Denne form for iagttagelse beskrives 

som ’anden ordens iagttagelse’, og anvendes til at iagttage den kommunikation, der foretages 

(Andersen 1999, Andersen 2004). Michel Foucaults magtanalytik og Niklas Luhmanns 

systemteori og magtanalytik  den analysestrategi, dvs. det videnskabelige blik, jeg anvender for 

at kunne iagttage iagttagelser (dvs. genstanden). Genstanden for dette blik er Systemisk Ledelse 

og dennes ledelsesstils iagttagelser af sig selv. 

Den epistemologiske præmis for afhandlingen er funderet i begrebet om emergens. Emergens er 

forbundet med en betingelse om, at det er iagttagelsen der konstruerer det sociale. Det vil sige, 

at det sociale ikke eksisterede forud for iagttagelsen, men blev skabt gennem iagttagelsen, og 

dermed får iagttagerens (undertegnedes) blik afgørende betydning for udfaldet. Det er 

iagttagerens opgave at være bevidst herom, hvilket betyder, at magt ikke skal anses som 

værende noget, der ’er’ derude, men som værende noget, der konstrueres i kraft af iagttagelsen 

og derved kommer til syne ved hjælp af det valgte analytiske blik. (Rennison, 2005, Andersen 

1999: 13-14)  Endvidere betyder anden ordens iagttagelsen, at jeg kan se områder, såkaldte 

blinde pletter, som Systemisk Ledelse ikke selv reflekterer over. Det gør det muligt at 

problematisere eventuelle selvfølgeligheder (Esmark et al. 2005a: 26). 
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Systemisk Ledelse skal dog ikke nødvendigvis iagttages magtteoretisk, men konstrueres sådan 

gennem mine iagttagelser og analytiske blik (jf. Luhmann i Thyssen 2003: 29). Min 

analysestrategi beskriver dermed det blik og de begreber, som jeg bruger til at konstruere 

virkeligheden.  

Magtblikket er på ingen måde et neutralt blik og en uddybning og kvalificering af afhandlingens 

magtanalytiske analysestrategi er derfor nødvendig (Laustsen & Myrup 2006: 12). Jeg har valgt 

at anvende Foucaults magtanalytik og Luhmanns systemteori og magtanalytik, fordi de tilbyder 

en forståelse af magt i det moderne samfund, samfundets organisationer og relationer mellem 

ledere og ansatte. At anvende magtblikket, det foucaultianske såvel som det luhmannianske 

(systemteoretiske), i analysen af Systemisk Ledelse, er en måde at iagttage magt på og ”lade 

noget se, som ellers ikke ville fremtræde klart, hvis overhovedet” (Laustsen & Myrup 2006: 11). 

Igennem en række konkrete og nøje udvalgte begreber mener jeg, at Foucault og Luhmann 

sammen muliggør en analysestrategi, som besvarer afhandlingens problemformulering. Jeg 

bruger Foucaults magtanalytik og hans begreber om objektiveringspraksisser, herunder magt, 

viden og subjekt, samt hans styringsbegreb om govermentality og dertil knyttede magtformer 

om pastoral- og biomagt. Hos Luhmann anvender jeg hans generelle systemteoretiske 

perspektiver på formanalysen, blinde pletter og paradokser, samt hans magtanalytiske begreber; 

negative og positive sanktioner, handlingskæder, fratagelses-, organisations- og personalemagt.   

I begge tilfælde er der tale om begrebsapparater, der kun delvist har håndgribelige og metodiske 

retningslinjer. Foucault har ikke redegjort/ville ikke redegøre for, hvorledes hans begreber 

skulle anvendes, bl.a. fordi de ikke skulle anses som en universel tilgang. Luhmann har modsat 

Foucault netop haft ønske om at skabe en universel teori6. Der er derfor flere retningslinjer til, 

hvordan og hvorledes bl.a. den systemteoriske formanalyse skal se ud. Når det er sagt, er der 

stor uenighed herom, og derfor ej heller nogen entydig tilgang til anvendelsen af Luhmanns 

begreber samt analyseredskaber. I afsnittet om ’Kombination af Foucault og Luhmanns 

analytikker’ vil jeg derfor konkretisere, hvordan jeg i min analysestrategi anvender de to samt 

hvorfor jeg anser dem som komplementerende.  

Først er en gennemgang af det nævnte teoretiske begrebsapparat dog nødvendig. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
6 Med universel teori henviser jeg til Luhmanns udvikling af en ’grand theory’ om det sociale, hvor hans udviklede 
begrebsapparat er udviklet til generelt brug og ikke til specifikke empiriske kontekster.  
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2.2. Foucaults magtanalytik  
I det følgende afsnit vil jeg gøre rede for Foucaults magtanalytik. Afsnittet vil 1) give indsigt i 

Foucaults magtforståelse7, som afhandlingen beror på og 2) introducere grundlæggende 

foucaultianske begreber om magt, viden og subjekt samt forbindelsen mellem disse begreber. 

Desuden vil Foucaults begreb om moderne styring, hans governmentality-begreb og dertil 

knyttede magtformer, biopolitik/biomagt og pastoralmagt, blive introduceret.  

2.2.1. Magtens udtryksform i det moderne velfærdssamfund  

Et gennemgående element i Foucaults analyser, er hvorledes magt, herunder frihed og kontrol, 

kommer til udryk i det moderne samfund. Navnligt hvordan frie subjekter lader sig underkaste 

raffinerede former for magt. Magt i det moderne velfærdssamfund er et ”fintmasket, differentielt 

og sammenhængende netværk af relationer, der konstituerer subjektet” (Laustsen & Myrup 

2006: 37). Dette citat understøtter netop magtens komplekse karakter og det, at der er tale om en 

magt, der ikke nødvendigvis er indlysende i dets udtryksformer, såsom kontrol via. lovgivning 

eller anvendelse af militær. Der er derimod tale om en form for magt, der er til stede i 

hverdagslivet. Det er her et centralt element i Foucaults magtforståelse kommer til udtryk, det 

vekselvirkende forhold mellem magt, viden og subjekt(et). Ifølge Foucault er det ikke magten i 

sig selv, han har været interesseret i at studere. Men derimod hvordan subjekter (individer) 

gøres til subjekter. Individet konstitueres som subjektet gennem tre former 

for ’objektiveringspraksisser’; hhv. gennem 1) videnskabelige praksisser (viden), 2) 

inddelingspraksisser, indre og ydre delinger/ klassificeringer af, hvad der betragtes som 

eksempelvis normalt/unormalt og herigennem en magtudøvelse og magtunderkastelse (magt) og 

3) selvpraksisser, måder at subjektet underkaster sig selv og sine egne (subjekt). Alle praksisser 

der underkaster subjektet, og som gør subjektet til subjekt. Subjektet gøres endvidere til subjekt 

gennem magtrelationer. (Foucault 2000a: 326-327, 331, Gergen 2010: 70-71)  

Den moderne magt er karakteriseret ved at være skjult ved første øjekast (dette betyder ikke, at 

der ikke også findes åbenlys magt, men det er netop denne underliggende magt, der interesserer 

Foucault), da samfundets subjekter (mennesket) ubekymret har accepteret antagelse om 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
7 Foucaults magtbegreb, og tilgang til magt, er skiftet utallige gange i løbet af hans forfatterskab, og det har derfor 
været nødvendigt at afgrænse hans forståelse af magt igennem valg af litteratur. Nærværende beskrivelse og 
forståelse trækker derfor på bl.a. Foucaults tekster ”The subject and power” (2000a) og ”Discipline and punish” 
(1977) samt andre relevante tekster (Foucault 1978, 1990, 1944, 2000b), der alle ligger til grund for afhandlingens 
beskrivelse og konditionering af Foucaults magtbegreb.  
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magtcentrenes (offentlige og private institutioner og organisationer) tilstedeværelse, samt 

menneskets deltagelse heri. Dette har givet institutionerne og de forbundne praksisser en 

selvfølgelig karakter, hvor de tages for givet i det givne samfund.  

En af Foucaults hovedpointer ift. magt er, at menneskets deltagelse heri indebærer, at 

mennesket er underkastet magten. (Gergen 2010: 70-71, Thorndal 2004: 146) Dvs. at ved at 

ansatte lader sig styre af Systemisk Ledelse som ledelsesstil, lader de ansatte sig samtidig 

underkaste magten. Magten kommer til udtryk på hverdagsniveau og gennem de procedurer, der 

anvendes til at styre med. Dvs. gennem forskellige ”technology(ies)” (Foucault 1977: 

23), ”technique(s)” (Foucault 1977: 23, Foucault 2000a: 331), ”practices”(Foucault 2000b: 225) 

og/eller: ”sandhedsregimer” (Foucault i Thorndal 2004: 148), også omtalt som vidensdiskurser. 

Foucault ønsker at undersøge de vilkår, der ligger til grund for, at disse teknologiers praktikker, 

sandhedsregimer og vidensdiskurser, i et givent øjeblik, er anerkendt af samfundet, og hermed 

har fået en karakter af sandhed og selvfølgelighed (Foucault 2000b: 225, 230). Foucaults 

interesse er tæt forbundet med de grupper, der, på tvingende vis, gør krav på ”at vide” noget 

indenfor en given diskurs, eller som tager patent på en sandhed inden for en given diskurs, især 

i forbindelse med forestillingen om, hvad mennesket er. (Foucault 2000a: 331, Foucault 2000b: 

230, Gergen 2010: 70-71) Dette understøtter nærværende valg af Foucaults magtanalytik som 

analytik i belysningen af Systemisk Ledelse og den tilknyttede magtudøvelse, da Systemisk 

Ledelse forsøger at tage patent på, hvorledes ledelse skal bedrives i moderne organisationer og 

virksomheder. 

2.2.2. Magtbegreb  

Ifølge Foucault er magt først og fremmest ”a set of actions upon other actions” (Foucault 

2000a: 341), også beskrevet som ”conduct of conducts” (ibid.). Det vil sige at magtudøvelse er 

en handlemåde, som ikke er karakteriseret ved at være direkte mod andre, men derimod 

er ”handling på andres handlinger”. Conduct of conducts indbefatter ifølge Foucault et 

dobbeltforhold, hvilke betyder at udover at indbefatte handling på andres handlinger også 

indebærer perspektiver om selvledelse, dvs. handling på ens egen handling (ibid.). 

Magtperspektivet i selvledelsen ses i ”(…) overgangen fra synlige magtrelationer til løsere 

relationer mellem frie subjekter, hvor subjekterne samtidig konstituerer sig selv igennem de 

såkaldte selvteknologier.” (Borch & Larsen 2003: 155). Det vil sige at magt skal anses som 

værende en form for styring/ledelse/regering, dvs. en måde at strukturere et muligt handlerum 

på for andre og for en selv. Ifølge Foucault indebærer en magtudøvelse to nødvendige 
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forudsætninger, for at der kan være tale om en magtrelation. For det første: At den anden som 

magten udøves over, anerkendes som et handledygtigt subjekt og for det andet: At 

magtudøvelsen konstituerer et handlerum, hvilket giver subjektet frihed til handling, for ellers 

ville der være tale om dominans. Magtudøvelse kan altså kun lade sig gøre over frie subjekter, 

og frihed er derved en betingelse for magtudøvelse. (Foucault 2000a: 340-342) 

”(…) power relations are rooted deep in the social nexus (…) To live in a society is, in any 

event, to live in such a way that some can act on actions of others. A society without power 

relations can only be an abstraction”(Foucault 2000a: 343). Som citatet viser, er magten derfor 

‘omnipræsent’ og ‘immanent’, hvilket indbefatter at magten er allestedsnærværende og iboende 

i alle sociale relationer (Foucault 1990: 92-93, Foucault 1994: 98-99, Foucault 2000a: 343-345).  

Magten er samtidig ‘polycentrisk’, dvs. mangfoldig, ved at have et hav af centre og ved at 

komme til udtryk i mangfoldige og forskellige relationer, alt fra økonomisk, til produktions, til 

familiære relationer osv. Den er ‘(in)substantiel’, dvs. relationel, ved at magten ikke har en 

væren og kan derved ikke besiddes. Magten er ‘reversibel’ snarere end endirektionel, dvs. at 

magten ikke er ensidig og kan skifte retning. Magten er desuden ‘produktiv’, ved at skabe 

kapaciteter frem for blot at undertrykke. Magten er et ’strategisk spil’, en vekselvirkning og en 

kamp om at opnå magt. Magtudøvelsen er strategisk, ved at aktørerne laver strategier. Magt er 

ofte forbundet med noget negativt, men bidrager ligeledes med at fremme bestemte evner, 

handlinger eller mønstre hos det enkelte individ og har derfor en produktiv og positiv karakter. 

Dette står i modsætning til den juridiske magt, der sætter grænser og undertrykker. Derudover 

forstås det som en mere negative form for magt.  Foucault skriver: ”Det, der får magten til at 

virke, det, der gør den accepteret, er det enkelte faktum, at den ikke kun undertrykker, som en 

kraft, der siger nej, men den gennemsyrer og producerer ting; den skaber nydelse, former viden, 

producerer diskurs” (Foucault i Vallgårda 2003: 119). På trods heraf, findes der ikke magt 

uden, at der findes modstand, der kommer til udtryk i magtens frie handlerum. (Foucault 1994: 

97-108, Borch & Larsen 2003: 163, Karslen 2012, Thorndal 2004: 146, Tække 2010: 146, 

Vallgårda 2003: 119) 

2.2.3. Magtens udtryksform: Governmentality & magtformer  

Governmentality-begrebet rammesætter de disciplinære teknikker, ved på en gang at indbefatte 

den ”mentalitet” og mængde af procedurer, praksisser, analyser, taktikker, institutioner, 

diskurser etc., der ligger til grund for velfærdsstatens magt/styring/regering/ledelse, dvs. de 

praktiske teknologier og teknikker styringen foregår igennem. Governmentality er derved et 
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udtryk for en styring, der har til formål dels at styre individet og dels at lede individet til 

selvstyring. I den moderne velfærdsstat kommer denne styring til udtryk igennem totaliserende 

og individualiserende teknikker. De totaliserende teknikker kommer til udtryk, når det er 

helheden der pålægges et fælles scenario. Dette ses eksempelvis ved at hele samfundet pålægges 

af skatter, er underlagt obligatorisk skolen og sundhedsvæsen mm. De individualiserende 

teknikker kommer til udtryk gennem velfærdsstatens fokus på det enkelte individ, dets fysiske 

og psykiske helbred, dets udvikling mm. Govermentality-begrebet får derfor en samlende 

karakter for den styring, der foregår i den moderne velfærdsstat. (Foucault 1978: 116-117, 

Foucault 2000a, Senellart 2008: 428-429, Mik-Meyer et al. 2007: 17, 19, Danelund 2005: 11)  

En af de individfokuserede magtformer, der kommer til udtryk i den moderne velfærdsstat, er 

Foucaults ”pastoral power” (Foucault 2000a: 332), her omtalt som pastoralmagt. 

Pastoralmagten beror på den kristne tro og har, traditionelt set, haft til formål at lede individet til 

frelse igennem bekendelse af sit indre (hvilket formidles af Pastoren og derfor navnet 

Pastoralmagt). Pastoralmagtens individualiserende teknikker skulle oprindeligt føre til frelse i 

den næste verden, men har i den moderne stat fået en anden betydning. Den pastorale magt 

anvendes til at få individet til at finde ud af hvem han/hun er, og herigennem grundlag for 

individuel udvikling. Dette er forbundet med en antagelse om, at individet har et undertrykt 

potentiale, som kun venter på at blive brugt, og derfor ledes individet til bekendelse. Desuden er 

individets frelse i dag bl.a. forbundet med sundheds-institutioner og sundhedsforsikringer, der 

skal sikre individets sundhed og overlevelse i den moderne stat (Foucault 2000a: 332- 336, 

Mik-Meyer et al. 2007: 18). Nutidens pastoraleteknikker anvendes af bl.a. faggrupper, såsom 

socialarbejdere, terapeuter og psykologer. Disse faggrupper/autoriteter ’hjælper’ individet til 

bekendelse om sig selv og kan, på baggrund heraf, styre individet eller få individet til at styre 

sig selv til udvikling. Det spidsfindige ved magtformen er, at den ’hænger individet op’ på egne 

udsagn om sandhed og forståelse af individet selv. Autoriteterne definerer på dette grundlag en 

form for sandhed om individets mentale tilstand, lidelser, afvigelser og potentialer etc. (Mik-

Meyer et al. 2007: 18, 29-30) 

Et eksempel på en totaliserende magtform er at finde i Foucaults skildring af den biopolitikske 

magt, også omtalt som biomagt. Den biopolitiske magt har til formål at intervenere på 

totaliteten, dvs. hele befolkningen/populationen. Biopolitikken kommer, i den moderne 

velfærdsstat, til udtryk ved eksempelvis statens aggregering ift. arbejdsstyrken, 

sundhedsforhold, fertilitet, ældreområdet mm. Magtformen har en kontrollerende og 
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intervenerende agenda, men ønsker at facilitere bevægelse og udvikling fremfor at begrænse. 

Med andre ord handler biopolitikken om at styre kollektive fænomener, der har betydning for 

befolkningens livsbetingelser. (Foucault i Laustsen & Myrup 2006: 20-21) 

Jeg vil nu vende blikket mod opgavens anden analysestrategi, Niklas Luhmanns systemteori og 

magtanalytik.  

2.3. Niklas Luhmanns systemteori & magtanalytik  
I det følgende afsnit vil jeg rette blikket mod Niklas Luhmann konceptualisering  af 

systemteorien og hans magtanalytik.  

Det er ikke afsnittets intention at gennemgå Niklas Luhmanns systemteori i detaljer, men 

derimod præsentere overordnede linjer, der knytter sig an til besvarelsen af afhandlingens fokus, 

problemformulering og forskningsspørgsmål. Jeg vil i afsnittet belyse Luhmanns 

systemteoretiske begreber om formanalysen, blinde pletter, første og anden ordens iagttagelse, 

paradokser og styringsgrænser mm., som indgangsvinkel til magt/styring/ledelse i det moderne 

samfund, hvilket jeg i det følgende vil redegøre for. I forlængelse heraf vil jeg uddybe 

Luhmanns egne perspektiver på magt.  

2.3.1. Perspektiver på det moderne samfund, formanalysen & blinde pletter   

Luhmanns ambition og sigte med systemteorien er at sætte ’os’ (forskere) i stand til at beskrive 

og analysere det moderne samfunds kompleksitet (Mik-Meyer et al. 2007: 92).  

Systemteorien beskæftiger sig med de relationer, der er mellem elementer, og hvorledes de 

indgår i en større helhed (Fuglsang 2013: 232). Grundlæggende er det moderne samfund 

komplekst og uddifferentieret i forskellige funktioner. Samfundet bliver ”funktionelt 

differentieret” (Luhmann i Mik-Meyer et al. 2007: 94) ved at arbejdsfunktioner i højere grad er 

specialiseret, men samtidig er gensidige afhængige. Det moderne samfund er ifølge Luhmann 

kendetegnet ved ikke at have et centrum, men derimod en lang række 

subsystemer/funktionssystemer, der operer med hver deres logikker og kriterier for skabelsen af 

mening (Mik-Meyer et al. 2007: 95). Samfundet består udelukkende af kommunikation og er 

inddelt i en række sociale autopoietiske8 og selvproducerende kommunikationssystemer (sociale 

systemer), der er karakteriseret ved at være operativt lukkede og som genskaber, samt 

reproducerer, sig selv gennem kommunikation. (Luhmann 1994: 25, Andersen 2002: 28, Mik-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
8 Læs uddybende forklaring på begrebet autopoise under afsnittet: ”Systemisk Ledelses teoretiske grundlag – 
Inspiration fra Systemteorien”. 
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Meyer et al. 2007: 92, 95) Ifølge Luhmann indebærer dette, at der ikke er direkte 

kommunikation mellem mennesker eller sociale systemer, men derimod med hinandens 

kommunikation (Fuglsang 2013: 246). 

Til hvert system, og den kommunikation der foretages, knytter der sig et ”symbolically 

generalized communication medium” (symbolsk generaliserende medie) (Luhmann 1979: 110). 

Det symbolsk generaliserende medie gør al kommunikation mulig og skaber de binære koder, 

der gør kommunikation mellem deltagere, der ellers ikke kender hinanden, mulig. (Luhmann 

1979: 110, Andersen 2002: 27) En binær kode har en entydig binærpræference, hvor der i 

distinktionen skelnes mellem en positiv og en negativ værdi. De binære koder, som kommer til 

udtryk igennem den aktuelle kommunikation, udelukker så at sige hinanden. Dvs. lige så snart 

at der skiftes væk fra den aktuelle kode, ændres kommunikations indhold og mulige 

fortsættelse. (Andersen 2002: 28) Iagttagelsen heraf sker igennem en ”distinction” 

(distinktion/forskel9) (Luhmann 1993: 485), der deler verden i to dele, hvilket kaldes første 

ordens iagttagelse. Distinktionen består dels af en markeret/betegnet inderside og en 

umarkeret/ikke betegnet yderside. (Luhmann 1993: 485, 491, Andersen 1999: 109-110) Denne 

iagttagelsesdistinktion rammesætter det Luhmann kalder formanalysen og kan illustreres 

således:  

 

            Markeret(m)        Umarkeret(u) 

                                  

           Iagttagelse                      

Som Figur 1 viser, er det kun den ene side i distinktionen, der kan markeres af gangen, hvilket 

udelukker en tilgang til den modsatte side. (Luhmann 1993: 485, Andersen 1999: 109-111) 

Derved kan denne side ikke betegnes, og der opstår ”en blinde plet”(Andersen 1999: 110), som 

ikke inkluderes i det der kommunikeres om. (Luhmann 1993: 485, Andersen 1999: 109-111) 

For at kunne imødekomme systemets blinde pletter, har Luhmann indført begrebet om ”second 

order concept” (anden orden iagttagelse) (Luhmann 1993: 485). Anden orden iagttagelsen 

omhandler at iagttage både på første orden og anden orden, og herigennem se det, som 

iagttagelsen ved første øjekast ikke så, den blinde plet. Denne form for iagttagelse foregår 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
9 Begrebet om forskel er smeltet helt sammen med Luhmanns forståelsen af formanalysen (Thyssen 2003: 33). 

Figur 1: Formanalysen 

(Luhmann 1993: 485, 

Andersen 1999: 110) 
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derved i en konstant cirkulærbevægelse.10 (Mik-Meyer et al. 2007: 95-96, Andersen 1999: 109-

111) Grundlæggende for formanalysen er derfor at følge den kommunikation der foretages på 

den ene eller anden side. (Andersen 2012: 39, 40) 

I forlængelse heraf introducerede Luhmann begrebet om ”re-entry” (Luhmann 1993: 485). Re-

entryen er en måde hvorpå systemet, eksempelvis en organisation, kan iagttage sig selv. Re-

entry-mekanismen er en genindførsel/kopiring af distinktionen i sig selv.  

Herved er re-entryen dels en del af det eksisterende og dels en ny distinktion. Re-entryen kan 

illuderes således: (Luhmann 1993: 485, Andersen 1999: 113, Thyssen 33).  

   Markeret          Umarkeret 

                                                     Markeret       Umarkeret 

                   

            

 

Figur 2 viser hvorledes re-entry’en gør det muligt for systemet at iagttage begge sider af 

distinktionen. Det sker, ved at systemet deler sig op i to; en del der iagttager og en del der 

iagttages. Dette er en bestandig operation i systemet, der konstant må oscillere mellem de to 

niveauer. (Andersen 1999: 113)  

Tæt forbundet hertil er paradokser, som er et udtryk for situationer med uafgørbarhed, dvs. hvor 

der forekommer to værdier parallelt og som ikke udelukker hinanden. Begge sigter de mod at 

beskrive situationen fuldstændig, men indeholder samtidig modsætningsfyldte værdier. 

Karakteristisk for udsagn af paradoksal karakter er, at det er muligt at veksle mellem de to 

værdier. Når der tales om paradokser er der derfor samtidig tale om en forskel (en distinktion), 

som paradokset beror på og som kan iagttages gennem brug af Luhmanns formanalyse. For at 

paradokset ikke får en lammende effekt, må man ”afparadoksere paradokset”(Andersen 1999: 

114). Dette gøres ved at iagttageren iagttager på anden orden og/eller iagttager re-entryen, som 

gør det muligt dels at se begge sider af forskellen og dels at se genindførselen i sig selv. Herved 

skubbes paradokset i baggrunden og bliver usynlig. (ibid.: 114, Kneer & Nassehi 2002: 109-

111) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
10 Når der er tale om en formanalyse, indbefatter dette desuden nogle grundlæggende paradokser. Disse paradokser 
vil jeg ikke uddybe her. 

’Re-entry 

Figur 2: Re-entry (Luhmann 1993: 485, Andersen 1999: 113) 
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2.3.2. Magtbegreb 

Som beskrevet ovenfor, beror Luhmanns magtbegreb og forståelse på hans systemiske tanker og 

begreber. Grundlæggende er derfor også, at man må betragte magt som et symbolsk 

generaliserende kommunikationsmedium. (Luhmann 1979: 109, Borch 2006, Borch 2011) 

Inden dette uddybes yderligere, vil jeg først vende blikket mod mere grundlæggende 

perspektiver for Luhmanns magtanalytik.  

Luhmanns magtbegreb hviler først og fremmest på Luhmanns opgør med klassiske magtteoris 

antagelse om, at magt og kausalitet er forbundet. Eksempelvis politologen Robert A. Dahls’ 

berømte sætning, om at der udøves magt i en situation, hvor ”A har magt over B, såfremt A kan 

få B til at gøre noget, B ikke ellers ville have gjort” (Robert A. Dahl i Lausten & Myrup 2006: 

15). A & B kan være alt lige fra individer og grupper, til ministerier, regeringer eller stater etc. 

(Lausten & Myrup 2006: 15). Magt bliver her en form for kausalitetsforklaring, den 

udslagsgivende faktor der får den magtunderkastede, B, til handle. B ville derfor handle 

anderledes, hvis B ikke var blevet underlagt magten. (Luhmann 1979: 114, Borch 2006: 386-

387) Dette er Luhmann ikke enig i. Han mener derimod at sætningen skal erstattes med: ”A’s 

adfærd forårsager B’s adfærd”(Luhmann i Borch 2006: 386). Ifølge Luhmann begrænser 

kausalitetsforståelsen muligheden for at søge, hvad magten udspringer af, hvilket der ifølge 

Luhmann, kan ligge utallige årsager og virkninger til grund for (Borch 2006: 387). Magten skal 

derfor betragtes ”som én blandt flere løsninger på et fundamentalt problem ved al 

kommunikation og dermed ved al socialitet” (Borch 2006: 388).  

Det fundamentale problem i al kommunikation kommer til udtryk mellem kommunikations to 

parter: Ego (subjektet) og Alter (andre subjekter). Det er i de situationer, ”hvor Ego ligger 

Alters selektioner til grund for egne selektioner” (Laustsen & Myrup 2006: 30), at magten er til 

stede. Situationen er kontingent på begge sider, ved at både Ego og Alter kunne have 

selekteret/handlet anderledes (Luhmann 1979: 111-112, Laustsen & Myrup 2006: 30).  

Herved er der ifølge Luhmann tale om en ”double selectivity” (dobbeltkontingent) (Luhmann 

1979: 112) -problemstilling, da det er et udtryk for, at begge parter i den kommunikative 

situation kunne have valgt at kommunikere og handle anderledes (Luhmann 1979: 111-112, 

Laustsen & Myrup 2006: 30, Kneer & Nassehi 2002: 119). Derved har magt den ”funktion at 

sikre, at Alters handlen gøres til præmis for Egos handlen. Magt er altså relation mellem to 

handlinger, som kunne have været anderledes.” (Borch & Larsen 2003: 159). Magt er derfor 

den funktion eller ”mekanisme” (Borch 2006: 388, Borch & Larsen 2003: 158), der influerer 
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selektionen og derved løser dobbeltkontingensen/”regulerings- og koordinationsproblem(et)” 

(Borch & Larsen 2003: 158),  der er til stede mellem alter og ego, og herigennem stabiliserer 

den sociale orden (Luhmann 1979: 112, Borch 2006: 389). Magtmekanismen kommer til udtryk 

som et symbolsk generaliserende kommunikationsmedie og øger chancen for  kommunikativ 

succes mellem Ego og Alter, og medvirker derfor til reproduktionen af sociale systemer 

(Luhmann 1995: 58, Luhmann 2000: 200, Borch 2006: 389, Borch 2011: 115). Det vil altså 

sige, at når der er tale om kommunikation, er der tale om et magtforhold (Luhmann 1979: 115). 

Magt er som sagt et symbolsk generaliserende kommunikationsmedie, hvilket indebærer at 

magtmediet formes af en binære kode.  Magtmediets binære kode er magtoverlegen 

(styrer)/magtunderlegen (styret) – se Figur 3. (Borch 2006: 389, La Cour 2013) 

 

                                                              Magtoverlegen     Magtunderlegen  

                                                                     (Styrer)           (Styret) 

                             Magtoverlegen     Magtunderlegen 

             (Styrer)         (Styret)      +                    -  

    +                    - 

                        

Figur 3 viser magtens form, der består af en magtoverlegen (en der styrer) og en 

magtunderlegen (en der er styret). I og med at der i Luhmanns selektionsbegreb ligger en 

implicit antagelse om frihed og dermed en fraskrivelse af tvang (minus tvang). Forstået således, 

at magten mellem Ego og Alter kun er mulig, så længe Ego har mulighed for at handle 

anderledes end, hvad Alter som udgangspunkt ønsker. Hvis denne frihed ikke er til stede, er der 

er tale om tvang og dermed ophører magten. Dette betyder at magten ikke kan ’falde ud’ til den 

ene eller anden side, og at magt derfor skabes på grænsen mellem den, der styrer og den, der 

styres. (Luhmann 1979: 112, 121, Borch 2006: 389- 390, La Cour 2013, Rennison 2005)  

Luhmanns begreb om magt handler, kort fortalt, om at magt er som et symbolsk generaliserende 

kommunikationsmedium, der retter sig efter koden magtoverlegen/magtunderlegen. Derved 

består magt udelukkende af kommunikation og har derved ingen substantiel karakter og giver 

dermed ej heller den ene part mere ret til magten end den anden. (Borch 2006: 390)  

Magt 

Tvang 

Figur 3: Magtens form (Borch 2006: 389, La Cour 2013) 
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”Wherever people communicate with one another it is probable that they will orientate 

themselves to the possibility of mutual detriment and in so doing influence one another. Power 

is universel factor for societal existence, rooted in the world of living experience” (Luhmann 

1979: 167). Magtens beskrives som værende allestedsnærværende og relationel, ved at være til 

stede i alle sociale relationer, og er derfor til stede i alle former for kommunikation mellem 

mennesker. Desuden har magten en relationel karakter, pga. systemers forsøg på at styre  andre 

systemer og deres selvstyring. (Luhmann 1979: 163, 167, 173)  

Luhmanns magtbegreb kan ifølge Anders La Cour (2013) endvidere anskues som det 

konstitutive, dvs. retningsbestemmende, i samtaler, der sætter rammerne for, hvad der tales om 

og hvad der ikke tales om, og er herigennem den dominerende faktor i samtalen. Ved at der er 

magt på spil i al kommunikation, kan magten både have fikserende og skabende konsekvenser 

for, hvordan mening fikseres, hvilket ifølge La Cour skaber et særligt rum for ledelse. (La Cour 

2013, Rennison 2005)  

2.3.3. Magtens udtryksform 

Et helt centralt karakteristika for Luhmanns forståelse af magt, er at magt kommer til udtryk 

gennem ”negative sanction(s)” (negative sanktioner) (Luhmann 1979: 121).  

”Magt er altså det medium, som støtter sig til truslen om negative sanktioner i form af tvang – i 

sidste ende fysisk vold – hvis ikke ego lader sin handlen medbestemme af alters”(Borch & 

Larsen 2003: 161). De negative sanktioner og de negative trusler, der er forbundet hermed, er 

derved noget helt særligt, der knytter sig magtkommunikation (Borch 2006: 392, Borch 2011: 

115). Der er dog kun tale om magt, så længe sanktionerne kun kommer til udtryk som værende 

en trussel (Borch 2006: 393). Hvis sanktionerne realiseres i praksis, af Alter over Ego, er der 

tale om tvang, og magten ophører (Rennison 2005). Der er derved kun tale om magt, så længe 

sanktioner er en potentialitet og ikke en aktualitet (Rennison 2005).  

Som udgangspunkt vil Ego og Alter helst undgå sanktionerne og må derfor opveje fordele og 

ulemper herved. Ego og Alter adskiller sig netop i måden at sanktionerne realiseres på. Den 

magtoverlegne (magthaveren) kan i højere grad leve med at sanktionerne realiseres, end den 

magtunderlegne (magtunderkastede) kan. (Luhmann 1979: 121-122, Borch 2006: 393) ”Det er 

præcis denne differens, der konstituerer magten”(Luhmann i Borch 2006: 393). Magt kommer 

til udtryk gennem denne differens. Men fra, i tidligere samfund, at være baseret på sanktioner 

forbundet med truslen om vold (udelukkende negative sanktioner), kommer magt i det moderne 

samfund til udtryk gennem negative og positive sanktioner og har derved en meget mere subtil 
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karakter end hidtil. I det moderne velfærdssamfund er velfærdsydelser (sanktioner) bl.a. 

forbundet med bestemt handling. Eksempelvis fås der kun dagpenge ved aktiv jobsøgning. 

Herved er dagpenge en positiv sanktion. Heri kommer magten til udtryk via. den trussel der 

implicit ligger heri, dvs. hvis man ikke søger job aktivt, fratages man dagpengene. (Borch & 

Larsen 2003: 162) Derved kommer magten til udtryk som negative sanktioner og som værende 

en ”fratagelsesmagt” (Luhmann i Borch & Larsen 2003: 162), men dog produktiv og positiv 

generende magt, der medfører handling (ibid.). Magten er dog kun produktiv, så længe de 

negative sanktioner ikke realiseres i praksis (Rennison 2005). Luhmanns sanktionsbegreb kan 

derfor betragtes dobbeltsidet, da sanktionsbegrebet både indbefatter en positiv og negativ side.  

Et andet eksempel på magtens udtryksform er gennem ”power chains” (magt/handlingskæder) 

(Luhmann 1979: 173). Disse handlingskæder er især til stede i organisationer, og er et udtryk 

for de magtprocesser, der foregår indenfor organisationer, ”(…) hvor A har magt over Bs magt 

over C osv.” (Borch & Larsen 2003: 162). Luhmanns pointe med disse handlingskæder er at 

udvide magtens omfang, så den ikke blot indbefatter to parter, Alter og Ego, men derimod en 

meget større gruppe og kapacitet. De ansatte i handlingskæden kan dog til enhver tid vælge at 

handle imod og derved blokere for magten. (Luhmann 1979: 173, 179, Borch & Larsen 2003: 

162) Handlingskæderne er desuden et udtryk for magtens produktive karakter, der står i kontrast 

til den ellers negative karakter at magt tilskrives i den klassiske magtforståelse, hvilket 

understøtter Luhmanns overvejende positive syn på magt. (Luhmann 1979: 170, 174, Borch & 

Larsen 2003: 163, Laustsen & Myrup 2006: 31)  

Magt i det moderne samfund kommer desuden til udtryk gennem formelle organisationer 

(Luhmann 1979: 177, Borch 2006: 394). Det er karakteristisk at organisationerne dels operer 

med en grænse, der sondrer mellem medlemmer og ikke-medlemmer af den enkelte 

organisationen og dels fungerer ved hjælp af beslutningstagning. (Luhmann 1979: 174, 177 

Borch 2006: 394) Organisationer er ifølge Luhmann netop karakteriseret ved at kommunikere 

via beslutninger og består ikke af andet end beslutninger, som herved er grundlaget for 

organisationens/systemets genskabelse (Andersen 2004: 260, Andersen 2002: 28). 

Kommunikationen foregår altså gennem beslutninger, men kan kun foregå ved hjælp af et 

symbolsk generaliserende medie. Dette sker ved at organisationen, bestående af beslutninger, 

laver en strukturel kobling til det symbolsk generaliserende medie. Dermed sætter mediet 

retningen for, hvad der kommunikeres og tages beslutninger om (Andersen 2004: 260). 

Begrebet om strukturel kobling er forbundet med den antagelse at de autopoietiske systemer er 
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operativt lukkede, men kan alligevel forstyrre hinanden. Den strukturelle kobling kommer til 

udtryk, når systemerne gensidigt lader deres strukturer irritere. (Mik-Meyer et al. 2007: 108) 

I moderne organisationer udspiller magten sig på forskellig vis og omtales som ”organizational 

power” (organisationsmagt) (Luhmann 1979: 177). Organisationsmagt indebærer bl.a. en 

grænsesættende funktion, ved til dels at indbefatte en inkluderende og ekskluderende funktion, 

der bl.a. er tilknyttet truslen om afskedigelse fra organisationen. Dette indebærer at medlemmer 

kan gå fra inkluderet til ekskluderet af organisationens medlemskab. (Luhmann 1979: 174, 177, 

Luhmann 2002: 28, Andersen 2002: 28, Borch 2006: 394) Denne form for magt er ifølge 

Luhmann konstrueret til forme de ansattes rolle og styre de ansattes adfærd inden for 

organisationen (Luhmann 1979: 174). I praksis er denne form for magt udviklet til at styre 

helheden af organisationen, såvel som de ansatte. Magtformen har udviklet en sideløbende 

magtform: ”Personnel power” (personalemagt) (Luhmann 1979: 177), der har sit 

omdrejningspunkt omkring de ansatte i organisationen og deres ønsker og behov. I 

personalemagten er muligheden for afskedigelse underliggende, men overskygges bl.a. af en 

sanktion forbundet med medlemmernes karriere indenfor organisationen. Sanktionen har som 

udgangspunkt af positiv karakter, da den indbefatter mulighed for forfremmelse og de ansatte 

derfor arbejder hårdt for at opnå dette. Samtidig indbefatter sanktionen en negativ side, hvilket 

er forbundet med muligheden for degradering ift. ens stilling i organisationen og potentielle 

afskedigelse. Personalemagt skal derfor betragtes som et meget magtfuldt redskab for 

organisationen. (Luhmann 1979: 177, Borch 2006: 394, Tække 2010: 163)    

2.4. Kombination af Foucault & Luhmanns analytikker    
Med redegørelsen af de to teoretiske blikke på plads, følger nu en uddybning af, hvorfor jeg 

anvender dem i kombination.  

I det følgende vil jeg derfor sammenfatte deres teoretiske pointer for at illustrere dels deres 

ligheder. dels deres forskelle og derigennem deres komplementaritet. Jeg mener, at de to blikke 

i kombination tillader mig at nuancere min analyse, fordi det udvider mit blik på magtudøvelse. 

Sammen danner de to analytikker rammen for afhandlingens iagttagelsesblik på organisationers 

og lederes magtudøvelse gennem beslutningen om og implementeringen af Systemisk Ledelse11.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
11 Afsnittets sigte er ikke en udvikling af et nyt magtbegreb eller forståelse, men har til formål at illustrere og uddybe 
blikkenes ligheder og forskelle, og herved uddybe hvorfor de sammen giver en nuanceret forståelse af magt. Jeg 
læner mig, som sagt, op ad allerede eksisterende materiale herom, herunder Andersen (2004), Borch & Larsen 
(2003), Danelund (2005) og Rennison (2005), der alle har anvendt Foucault & Luhmann som komplementerende 
analysestrategi.  
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Jeg har valgt at fokusere på begreber hos både Foucault og Luhmann, som jeg mener vil  give 

indsigt i afhandlingens problemfelt. Denne begrebstyrede tilgang er et udtryk for, at jeg kun kan 

anskueliggøre de problematikker der er forbundet med Systemisk Ledelse, dvs. empirien, 

gennem et aktivt valgt blik og dermed analysestrategi. 

Valget af Foucaults begreber er, for nogle, måske et mere naturligt valg end eksempelvis 

Luhmann, når der er tale om en magtanalyse. Foucault kan stort set ’udelukkende’ betragtes 

som magtteoretiker og har utallige analyser herom, mens Luhmann, kun i begyndelsen af sit 

forfatterskab, satte fokus på magt, og dermed har et mindre udviklet magtbegreb12, i 

sammenligning med Foucault.  

En anden forskel mellem Foucaults og Luhmanns magtanalytik er deres betoning af subjektet. 

Hvor subjektet og subjektivering er en vigtig grundantagelse hos Foucault, står det i 

modsætning til Luhmanns fravær af subjektbegrebet.  

Luhmanns manglende interesse for subjektet er forbundet med, at sociale systemer i 

udgangspunktet ikke kan forandres af ydre påvirkninger såsom styring, ledelse og magt (ibid.). 

Dette kommer sig bl.a. til udtryk i hans antagelse om, at de sociale systemer er autopoietiske og 

operativt lukkede. Systemerne kan dog godt ændre sig, men disse individforandringer er et 

udtryk for en intern forandring og styring. Luhmann argumenterer samtidig for, at systemerne er 

i konstant kommunikativt samspil med den ydre verden og påvirkes derfor gennem 

meningsstrukturer (individets viden, holdninger). (Borch & Larsen 2003: 172-174)  

Foucaults subjektsbegreb er anderledes tydeligt. Objektiveringspraksisserne er udtryk for 

hvorledes subjekter, dvs. ansatte subjektiveres og hvorledes subjektet, den ansatte, underlægges 

en magtudøvelse gennem govermentale former for magt (pastoral- og biomagt). 

Jeg anvender aktivt Foucaults tanker om subjektivering og objektiveringspraksisser i analysens 

anden halvdel. Når Luhmann inddrages er dette ikke for at dykke dybere ned i selve 

subjektiveringen, men for at nuancere selve magtudøvelsen. Dette gør jeg bl.a. gennem hans 

formanalyse, hans begreber om blinde pletter og paradokser, samt hans begreber om negative og 

positive sanktioner, handlingskæder, fratagelses-, organisations- og personalemagt, der gør det 

muligt at se magtudøvelsen på en måde, som Foucault ikke imødekommer. Bl.a. anvender jeg 

Luhmanns formanalyse, herunder blinde pletter og paradokser, til at sætte fokus på de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
12 Systemteoretikere ville formentlig hævde at Foucault overvurderede magtens betydning, og foucauldianere ville 
formentlig hævde at Luhmann undervurderede magtens betydning (Borch & Larsen 2003: 10). På trods af ulig 
forståelse af begrebets betydning, udelukker deres forskellighed ikke at anvende disse i en analyse af magt, styring og 
ledelse (Borch & Larsen 2003: 10, Borch 2006: 385, Danelund 2005: 15 & Rennison 2005). 
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distinktioner, der forekommer i kommunikationen omkring Systemisk Ledelse. Jeg vil i 

forbindelse hermed belyse Systemisk Ledelse som en inklusions- og eksklusionsmekanisme 

(bl.a. ift. dem der bakker op om Systemisk Ledelse og dem, der afviger fra tilgangen), samt til at 

belyse hvorledes den ansatte skal gå fra at være den ansvarshavende til at være den 

ansvarstagende. Denne anvendelse af Luhmanns begreber er samtidig et udtryk for yderligere 

forskelle mellem Foucaults og Luhmanns analytikker, da Foucault ikke beskæftiger sig med den 

konkrete kommunikation, der foregår og/eller blinde pletter og paradokser, der er forbundet 

hermed. 

På trods af forskellige fokus og forskelle mellem de to magtanalytikker, kan de med fordel 

understøtte og supplere hinanden ved at give indsigt i perspektiver af magtudøvelsen, som den 

enkelte analytik ikke selv imødekommer. Desuden har Foucault og Luhmann en række centrale 

og fælles præmisser, der understøtter denne komplementerende tænkning: 

• Socialkonstruktivismen: Den første og primære årsag for den komplementerende 

tænkning ift. Foucault og Luhmann er deres fælles ophav i  socialkonstruktivismen, 

som er den videnskabsteoretiske strømning, som begge deres magtanalytikker 

indskriver sig i. De to analytikker kan være svære at placere i noget entydig paradigme, 

men har begge træk fra bl.a. socialkonstruktivismen og poststrukturalismen. Det at 

anvende magtblikket er dog en overvejende socialkonstruktivistisk tilgang, der gør det 

muligt at problematisere handlinger i virksomheder, institutioner og organisationer etc. 

som magtudøvelser med konsekvenser (Fuglsang 2013: 428, Laustsen & Myrup 2006: 

11, Rasborg 2013: 421). I nærværende afhandling underlægges Foucault og Luhmann 

derfor ’socialkonstruktivismen’, og herved følger jeg en tendens, der ikke laver en 

skelnen mellem den socialkonstruktivistiske og poststrukturalistiske teori.  (Esmark et 

al. 2005a: 7, Rasborg 2013: 412)  

• Relationel magt og magten som allestedsnærværende: Både Foucault og Luhmanns 

udgangspunkt gør op med den klassiske magtforståelse i politologien og sociologien 

(Borch & Larsen 2003: 150). Foucault og Luhmann er begge interesserede i at fremvise 

magt som værende til stede processuelt og relationelt frem for at have substantiel 

karakter. Magten er altså ikke bundet til nogen bestemt institution eller aktør. Magt har 

derimod en immanent/allestedsnærværende karakter, magten er relationel og processuel 

og dermed grundlæggende i alle sociale praksisser (Borch & Larsen 2003: 150, Karlsen 

2012, Rennison 2005).  
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• Handling på andres handling: Et fælles præmis for Foucault og Luhmanns 

magtforståelse, er at magt ønsker at forme handling, også i kommunikationen. 

Foucaults conduct of conducts omhandler dels ’handling på andres handlinger’ 

og ’handling på egne handlinger’. Ifølge Luhmann er der tale om magt, når Ego ligger 

Alters selektioner til grund for egne selektioner. I begge tilfælde er der altså tale om, 

hvorledes den ene parts handling og/eller kommunikation ligger til grund for den anden 

parts handling og/eller kommunikation, og magtudøvelsen kommer til udtryk gennem 

denne mekanisme. (Rennison 2005) 

• Magt og frihed: Magt og styring foregår gennem formningen af handlerummet. Ifølge 

Foucault foregår formningen af subjektets handlerum gennem anvendelsen af 

forskellige teknologier. Hos Luhmann er der tale om et 

dobbeltkontingent ’selektionsrum’, hvor alter forsøger at styre egos handlinger uden at 

vide, hvad udfaldet vil være. Hvis der ikke var mulighed for anderledes handling eller 

selektion, ville magten gå tabt, og der ville være tale om tvang eller dominans. Derved 

udelukker magt og tvang gensidigt hinanden hos begge teoretikere. (Borch & Larsen 

2003: 168, Karlsen 2012, Rennison 2005, Tække 2010: 157) 

• Magt som produktiv og overvejende positiv: Magt anses som overvejende positiv og af 

fremmende karakter. Karakteristisk for denne forståelse af magt er, at magt samtidig er 

medproducerende, skaber nydelse, former viden og producerer diskurser. Dvs. at der på 

baggrund af magten opstår handling. Dette betyder dog ikke, at magten ikke kan være 

negativ, men blot at magtbegrebet er dobbeltsiddet, hvilket indbefatter en positiv såvel 

som en negativ side. (Borch & Larsen 2003: 163, Laustsen & Myrup 2006: 31, Karlsen 

2012, Rennison 2005, Thorndal 2004: 146, Vallgårda 2003: 119, Tække 2010: 146) 

• Opgør med kausalitet: Endvidere gør de to analytikker op med kausalitetsforklaringer, 

dvs. at der til enhver årsag er én given virkning. Derimod argumenter både Luhmann og 

Foucault for, at årsager (i dette tilfælde magt) kan have utrolig mange virkninger, og 

virkningerne kan have utrolig mange årsager. (Rennison 2005) 

På baggrund heraf anser jeg Foucaults og Luhmanns magtanalytikker som komplementerende, 

hvilket danner udgangspunkt for den analysestrategi, jeg anvender i min analyse.  
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2.5. Empiri & afgrænsning 
Afhandlingens genstand er Systemisk Ledelse. Dette bliver genstand for min iagttagelse i min 

empiri. Mine iagttagelser af Systemisk Ledelse har sit afsæt i tre former for empiri: 1) En række 

artikler og litterært materiale om Systemisk Ledelse, herunder Hornstrup et al. (2012), 

Hornstrup & Johansen (2013), Juhl & Molly-Sørensen (2004), Molly-Søholm et al. (2012) etc., 

2) Tre udførte interviews med hhv. Thomas Johansen (Bilag 1), Lisbeth Nørlund (Bilag 2) og 

Christian Bindslev (Bilag 3), og 3) Indsamlet casemateriale hhv. RusmiddelCenter Odense 

(2009), Firkløverskolen (2006) og Ringe Statsfængsel (2010).   

De tre former for empiri danner, sammen med det teoretiske fundament og litteratur, rammen 

for afhandlingen.  

De tre udførte interviews er hhv. med følgende informanter: 

• Thomas Johansen13, partner, ledelses- og organisationskonsulent, samt ansvarlig for 

uddannelsesprogrammerne i konsulentvirksomheden MacMann Berg (Interview m. 

Johansen, se Bilag 1). MacMann Berg er en systemisk funderet konsulentvirksomhed, 

en af de førende på området. MacMann Berg og deres ansatte er forfattere til meget 

litteratur på området (Hornstrup et al. 2012, Hornstrup & Jonansen 2013 etc.). 

Ligeledes er der indsamlet en del casemateriale herigennem.  

• Lisbeth Nørlund14, klyngeleder for Børnefortællingen på Vesterbro, som består af fire 

daginstitutioner i Københavns Kommune. Nørlund anvender Systemisk Ledelse i 

klyngeteamet. Desuden er det karakteristisk for netop denne klynge, at alle lederne er 

systemisk uddannet. (Interview m. Nørlund, se Bilag 2) 

• Christian Bindslev15, folkeskolelærer ved Langelinieskolen i København, projektleder 

på et projekt om ’rettighedsskoler’ sammen med UNICEF. Bindslev anvender de 

systemiske redskaber ift. projektledelse og i sit arbejde som lærer. (Interview m. 

Bindslev, se Bilag 3) 

Interviewene er udført som forskningsinterviews, også omtalt som semistrukturerede 

livsverdensinterviews.  Interviewene har haft til formål at give konkret indsigt og viden om, 

hvorledes Systemisk Ledelse bedrives i praksis. Derved har interviewene haft en asymmetrisk 

karakter, da mine spørgsmål, ud fra en interviewguide til det enkelte interview, har været 

strukturende og kontrollerende for samtalen. Jeg har stillet en række spørgsmål og kritisk fuldt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
13 Vil fremadrettet blive forkortet og omtalt som Johansen. 
14 Vil fremadrettet blive forkortet og omtalt som Nørlund. 
15 Vil fremadrettet blive forkortet og omtalt som Bindslev. 
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op herpå. Dog har det været vigtigt for mig at give informanterne plads, og informanterne har 

derfor fået frihed til at bringe det i spil, de fandt relevant. Samtidig har interviewene været en 

mulighed for få sparret omkring, og reflekteret over, tanker og ideer ift. Systemisk Ledelse. 

Derved har mine spørgsmål påvirket informanternes besvarelser, og jeg har dermed været 

medkonstruerende for interviewenes output16. (Brinkmann & Kvale 2009: 19, 50-52)  

Interviewene er alle blevet optaget og efterfølgende transskriberet (se bilag), hvilket har ligget 

til grund for afhandlingens videre analyse og diskussion. Det at transskribere interviewene er 

ligeledes et udtryk for en fortolkningsproces, hvor den sproglige samtale/interviewet fikseres 

skriftligt. I denne forbindelse har jeg som forsker truffet en række beslutninger og vurderinger 

ift. at gengive interviewene. Jeg har forsøgt at være så tro som muligt overfor informanternes 

udtalelser og har i denne forbindelse undladt mindre indskydelser, tænkepauser og ord 

som ’øhh’, da dette kan være meningsforstyrrende. (ibid.: 199-200)  

Interviewene understøttes desuden af det udvalgte casemateriale og repræsenterer den praktiske 

vinkel og udførsel af Systemisk Ledelse. Jeg er bevidst om, at mængden af interviews og cases 

ikke danner grundlag for en generalisering, men giver en indsigt i, hvad Systemisk Ledelse 

indebærer i praksis, og hvorledes ledelse bedrives ved hjælp heraf. 

Casematerialet indbefatter tre cases, hhv. RusmiddelCenter Odense (2009), Firkløverskolen 

(2006) og Ringe Statsfængsel (2010). Casene vil blive inddraget til at understøtte 

informanternes og afhandlingens argumenter.   

Den første case omhandler Firkløverskolen, en specialskole for autister med afdelinger i Låsby, 

Mørke, Paderup og Jebjerg. Skolen indgik et samarbejde med MacMann Berg, og de satte i 

fællesskab fokus på de ansattes adfærd overfor hinanden og overfor børnene. Skolen havde et 

højt antal indberetninger ift. vold og fysiske overgreb, helt op imod 1000 indberetninger pr. år. I 

løbet af 1,5 år kom indberetningsantallet ned under 100 indberetninger pr. år, hvilket var et 

resultat af det systemiske forløb blandt ledelsen og de ansatte. Ved at de ansatte blev rustet med 

den systemiske tankegang og tilhørende redskaber, fik de ansatte en fælles strategi for deres 

arbejde og adfærd ift. børnene og hinanden. Desuden blev der sat fokus på gevinsten ved at 

hjælpe og ved at sparre tanker med hinanden, hvilket i sidste ende smittede af på det samlede 

antal af indberetninger. (Interview m. Johansen, se Bilag 1, Firkløverskolen 2006) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
16	  Dette understøttes desuden af afhandlingens analysestrategiske og socialkonstruktivistiske antagelse om, at mine 
spørgsmål og tilstedeværelse påvirker outputtet, og at der dermed er tale om en konstruktion af viden.	  
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Den anden case, og eksempel på de systemiske redskabers succes i det organisatoriske liv, er 

RusmiddelCenter Odense17, behandlingscenter for stof- og alkoholmisbrugere. Afdelingen var 

præget af et dårligt arbejdsklima, et højt sygefravær og et stort gennemtræk af ansatte. Efter et 

hårdt og længerevarende forløb i samarbejde med MacMann Berg, lykkedes det at vende den 

ellers synkende skude. Forløbet blev indledt  med et forløb for den øverste ledelse, bestående af 

7-8 afdelingsledere, som var på kursus i Systemisk Ledelse. Derefter var den resterende 

medarbejdergruppe, cirka 90-100 medarbejdere, igennem det samme forløb. (Rusmiddelcenter 

Odense 2009, Interview m. Johansen, se Bilag 1). Ifølge casematerialet, og interviewet med 

Johansen, skabte det en enorm effekt på arbejdsmiljøet, hvor ansatte blev i deres stillinger 

længere, og hvor det ikke længere var et problem at få ledige stillinger besat. Selv misbrugerne 

lagde mærke til forandringen. (ibid.)  

Den tredje case omhandler et uddannelses- og udviklingsforløb i Ringe Statsfængsel, der i 

perioden 2008-2010 havde et samarbejde med MacMann Berg omkring refleksiv og 

anerkendende kommunikation. Ringe Statsfængsel er et lukket fængsel med i alt 86 pladser, 

hvor omkring halvdelen af de indsatte er af anden etisk baggrund end dansk. I fængslet har store 

kommunikationsproblemer medført udadvendt aggression mod de medindsatte og personalet. 

De ansattes hverdag indebærer i forbindelse hermed et højtkonfliktniveau, og derfor tog 

ledelsen initiativ til uddannelsesforløbet, der havde til formål at ruste de ansatte til at håndtere 

den konfliktfyldte hverdag bedre. Forløbet har givet en fælles referenceramme ift. 

kommunikation og har generelt haft en positiv effekt på dialogkultur i organisationen, hvor der 

er opstået en mere anerkendende, nysgerrig og refleksiv omgangsform blandt de ansatte. 

Desuden har forløbet haft en positiv effekt på arbejdsmiljøet. (Ringe Statsfængsel 2010) 

De tre cases er alle eksempler på, hvorledes Systemisk Ledelses anvendes i praksis, og hvilken 

succes forløbet har haft for de enkelte organisationer. Fælles for casene er, at de er eksempler på 

en topstyret beslutning omkring Systemisk Ledelse som ledelsesstil, hvor beslutningen har 

været gældende for alle organisationens ansatte. 

Det kunne have været givende at inddrage cases, der inddrog kritikpunkter af ledelsesstilen, 

men dette har desværre ikke været muligt at anskaffe. Desuden har en afgrænsning været 

nødvending og argument for at have udvalgt tre cases, der har kunnet give en rig indsigt i den 

praktiske udførsel af Systemisk Ledelse. Desuden har en afgrænsning ift. det teoretiske 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
17 Omtales i interviewet med Johansen (Bilag 1) som Fyns Amts Behandlingscenter, men der er tale om samme case. 
Fyns Amts Behandlingscenter er den oprindelige betegnelse for projektet, men det har siden skiftet navn. 
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grundlag for Systemisk Ledelse og den valgte analysestrategi været nødvending.  Dette kommer 

til udtryk i nøje udvalgte begreber indenfor Systemisk Ledelse og de valgte analytikker. Begge 

indbefatter mange flere aspekter end de udvalgte, men de udvalgte begreber giver en 

velfunderet indsigt i, hvad analytikker og Systemisk Ledelse omfatter.  

Kapitel 3: Analyse  

Nu vil jeg rette fokus mod Systemisk Ledelse og den magtudøvelse, der er forbundet med 

beslutningen om og implementeringen af Systemisk Ledelse i organisationer og virksomheder. 

Analysen består af to hoveddele. Først dykker jeg ned i Systemisk Ledelse for at forstå, hvad 

det er, og særligt hvor og hvordan magtudøvelsen finder sted, samt hvilke konsekvenser, der er 

forbundet hermed18. Afsnittet indbefatter desuden refleksioner og kritik af det teoretiske og 

praktiske grundlag forbundet med den magtudøvelse der kommer til udtryk. Med udgangspunkt 

i disse nedslagspunkter vil jeg i anden analysedel anvende afhandlingens analytikker til at 

analysere Systemisk Ledelse som en decideret magtteknologi.  

3.1. Systemisk Ledelses teoretiske platform & redskaber  
Systemisk Ledelse handler om, at man som leder er bevidst om det erkendelsesteoretiske og 

teoretiske grundlag, der ligger til grund for ens ledelsespraksis. Ifølge Thomas Johansen 

(Interview m. Johansen, se Bilag 1) handler det om at kunne ”handle i praksis, trække på noget 

teori, som tager afsæt i nogle metateorier.”(ibid.). Denne bevidsthed giver lederen mulighed for 

at forstå egen handling og praksis. Samtidig er det en grundlæggende viden, man som leder 

bevidst kan trække på for at verificere og bedrive god ledelse. (ibid.) 

Derfor er det nødvendigt både at kigge på Systemisk Ledelses erkendelsesteoretiske, teoretiske 

og praktiske elementer. Det gør jeg i de følgende to afsnit, hvorefter det sidste afsnit uddyber 

magtelementerne i henholdsvis det teoretiske fundament og den praktiske udøvelse. 

3.1.1. Det erkendelsesteoretiske & teoretiske grundlag 

Det erkendelsesteoretiske grundlag for Systemisk Ledelse er socialkonstruktionistisk. 

Socialkonstruktionismen bygger på en antagelse om, ”at verden, som vi kender den, er en social 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
18 Dele af afsnittet kan virke beskrivende, men jeg finder det nødvendigt at gennemgå hvad Systemisk Ledelse går ud 
på for herigennem at analysere og kritisk reflekter over magtudøvelsen, baseret på afhandlingens analysestrategi. 
Dette understøtter desuden den analysestrategiske tilgang om, at jeg laver en tolkning ved at introducere og belyse 
Systemisk Ledelse på en særlig måde, her præget af det magtanalytiske blik, dvs. jeg bevidst/ubevidst udvælger de 
perspektiver, der efterfølgende belyses gennem de magtteoretiske blikke. 
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konstruktion. Sproget og vores deraf følgende måde at beskrive verden på, er det, der 

konstituerer den verden, vi kan begribe”(Stark 2012: 18). Al erkendelsen af det virkelige liv 

foregår gennem sociale og relationelle processer (Gergen 2010: 43).  

Systemisk Ledelse trækker i høj grad på socialkonstruktionismens ophavsmand og fortaler for 

socialkonstruktionismen som en selvstændig disciplin, Kenneth J. Gergens og hans 

begrebsverden (Gergen 1985, MacMann Berg 2014b). Systemisk Ledelse har sine ’primære’ 

rødder heri, men trækker samtidig på elementer fra socialkonstruktivismen19, herunder 

biologerne Humberto Maturana & Francisco Varelas systemiske teori samt Niklas Luhmanns 

systemteori.  

Ifølge Gergen arbejder socialkonstruktionismen ud fra fire grundlæggende antagelser om, at 

verden kommer til udtryk via individuelle virkelighedsbilleder, at erkendelse og sprog er et 

relationelt produkt, at sproget har en afgørende betydning og at refleksion er en nødvendighed 

for at nuancere forståelsen. (Gergen 2003: 15-26, MacMann Berg 2014b) 

Det teoretiske omdrejningspunkt for Systemisk Ledelse er den systemiske tankegang. Når 

systemisk tænkning ses i organisatorisk perspektiv anses ”organisationer som systemer forstået 

som ’fællesskaber’, der er bundet sammen af kommunikation”(Stark 2012: 17). Tæt knyttet 

hertil er en nysgerrighed til at vide, hvordan systemer er indlejret i hinanden og dermed indgår i 

et større system. En grundlæggende pointe er derfor at gå på nysgerrig opdagelse i 

sammenhænge og mønstre i og omkring organisationen.  

Individet anses som værende et system, der agerer i organisationens system, der ligeledes 

interagerer i det omliggende system, dvs. samfundet. Herved indbefatter det systemiske en 

tanke om, at intet kan forstås isoleret, da alt er forbundet i et stort net af systemer. (Stark 2012: 

17-18, Hornstrup et. al 2012: 17)  

Den socialkonstruktionistiske pointe om, at verden er en social konstruktion, underbygges af 

Systemisk Ledelses centrale begreber om bl.a. distinktion, autopoiese og multivers. Begreberne 

giver alle et indblik i, hvorledes verden fremstår.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
19 Afhandlingens analytikker er funderet i den socialkonstruktivistiske  tænkning og afhandlingens genstand, 
Systemisk Ledelse, er funderet i den socialkonstruktionistiske tænkning. Socialkonstruktivismen og 
socialkonstruktionismen er to parallelle videnskabsteoretiske strømninger og bruges ofte synonymt pga. store 
overlap. Bl.a. et fælles epistemologiske grundlag, at al virkelighed er social konstrueret og at der ikke findes nogen 
entydig sandhed. Dog adskiller socialkonstruktionismen sig fra socialkonstruktivmen. Bl.a. ved at 
socialkonstruktionismen betoner sproget og relationelle forhold betydning for erkendelse (dvs. erkendelse gennem 
sociale og kulturelle processer), hvor erkendelse ifølge socialkonstruktivismen er et produkt af individuel fortolkning. 
(Gergen 2010: 43)  
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Distinktion indebærer, at individet eller organisationen danner deres billede af verden gennem 

sanseindtryk. Det er i sanseindtrykket, at individet udskiller og fokuserer på noget (et 

objekt/fænomen), og derved trækker en distinktion. Før distinktionen eksisterede objektet og 

individet ikke. Distinktionen har betydning for, hvad man som observatør ser og hvad man ikke 

ser og/eller, hvilket fokus man som organisation eller leder har eller ikke har. I det 

organisatoriske liv handler det, for lederen, om at være bevidst herom, og imødekomme at der 

altid er flere sider af én sag. (Luhmann 1993: 485, Luhmann 1994: 25, Maturana & Varela 

1987: 15, 19, 40 55, Stark 2012: 20, Loehr-Petersen & Madsen 2005:2) 

Et andet grundlæggende begreb er autopoise. Det autopoietiske system er karakteriseret ved at 

være et cirkulært lukket system, der opretholder sig selv ved at være selvskabende (auto = selv 

og poiese = skabe). Dvs. at de komponenter det autopoietiske system producerer, samtidig 

udgør de komponenter systemet består af. (Luhmann 1994: 25, Maturana & Varela 1987: 11, 

15, 17-18, Mingers 1995)  

Ifølge Systemisk Ledelse sker al menneskelig erkendelse (forståelse af verden) i det 

autopoietiske system. I en cirkulærproces ’omformes’ individets perceptioner og forståelser til 

kommunikation, hvilket gør kommunikation muligt for systemet/individet, samt muligt at 

kommunikere med det omliggende samfund. (Hornstrup et al. 2012: 17, Stark 2012: 21, 

Andersen 2002: 28, Mik-Meyer et al. 2007: 92, 95) På et metaplan er det her ” (…)at vi altid 

kommunikerer og forstår omgivelserne via de indre billeder, vi selv danner af den verden, vi er 

en del af, og de mennesker, vi omgås” (Lohr-Petersen & Gjengedal Madsen i Hornstrup et al. 

2012: 15). Ifølge Luhmann er det autopoietiske system på den ene side lukket for informationer, 

viden og holdninger etc. udefra, men på en og samme tid er systemet i ustandselig 

kommunikativ udveksling med omgivelserne. (Hornstrup et al. 2012: 15-16) Ved hjælp af 

meningsstrukturer (individets viden, holdninger etc.), kobler individets sig kommunikativt på 

den ydre verden. Ifølge Luhmann er meningsstrukturerne i konstant samspil med den ydre 

verden, og ved at koble sig hertil påvirkes og udvikles meningsstrukturerne. Objektivteten, som 

tidligere beskrevet, må derfor sættes i parentes, da det er vores sanser og egne billeder, der 

konstruerer forståelsen af verden. (ibid.)  

Hornstrup et al. (2012) har forsøgt at sammensætte og illustrere autopoiesis i menneskelig 

organisatorisk kontekst. Se nedenstående figur (Hornstrup et al. 2012: 17). 
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Figur 4 viser, hvordan vi som mennesker kommunikerer med hinanden. Person A og Person B 

befinder sig i hvert deres lukkede og autopoietiske system. Begge personer danner hver deres 

billede af den person, der kommunikeres med. Når Person A og B kommunikerer, sker der en 

informationsstrøm, der dels ses ved Pil 1, men også ved Pil 2. Pil 1 er den faktiske 

kommunikation og information, der foregår mellem de to personer. Pil(e) 2 er personernes egne 

fortolkninger og behandling af, hvad der bliver sagt, hvilket omsættes til billedet (b/a) 

(Hornstrup et al. 2012: 17). 

Meningsfuld kommunikation handler derfor om at kommunikere på en måde så den person, der 

kommunikeres til, forstår og opfatter det der kommunikeres om som konstruktivt og 

meningsfuldt (Hornstrup et al. 2012: 27). Kun på dette grundlag kan der skabes en fælles 

virkelighed og retning for en given handling. Ift. Systemisk Ledelse sætter det lederen i en 

udfordrende situation, når han/hun kommunikerer ud til medarbejderne. Lederen vil have et 

billede af, hvad der er blevet kommunikeret om et givent emne, og medarbejderne vil have en 

andet billede. Det er derfor lederens opgave at gå på nysgerrig opdagelse i medarbejdernes 

forståelse af den givne kommunikation, samt at invitere medarbejderne til at være medskabende 

ift. til det givne emne. Dvs. at medarbejderne får mulighed for at komme mere på banen med 

deres inputs. Medarbejderne får dermed tildelt mere ansvar, og der skabes et fælles billede af 

den aktuelle situation.  

Et vigtigt begreb i Systemisk Ledelse er derfor begrebet om multivers. Begrebet multivers 

sætter fokus på, at der findes mange sandheder, hvilket står i kontrast til begrebet uni-vers. 

(Jensen et al. 2004: 3, Loehr-Petersen & Madsen 2005:1, Maturana & Varela 1987: 11, 21, 24 ). 

Lederen ikke har patent på sandheden, og/eller at der findes én sandhed, også selvom det må 

formodes, at lederen har adgang til flere oplysninger end medarbejderne og dermed fastholder 

det organisatoriske hierarki. Lederen skal derimod bestræbe sig på at forholde sig neutralt og 

nysgerrigt til medarbejderne og lade dem lytte og stille spørgsmål til hinandens forskellige 

Figur 4: Autopoiesis i menneskelig organisatorisk kontekst (Hornstrup et. al 2012: 17) 
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versioner af sandheden og herigennem påtage sig rollen som procesleder. Neutralitet er i den 

systemiske optik i og for sig ikke muligt, fordi alt man som individ foretager sig, altid vil blive 

påvirket af, hvad man selv tænker, siger og gør. Det handler derfor for lederen om at bestræbe 

sig på neutralitet ved at være bevidst herom, lægge egne synspunkter og holdninger til side og 

være kritisk ift. egne tanker for herigennem at skabe nye forståelser og handlinger. (Jensen et al. 

2004: 3-4, Juhl & Molly-Søholm 2004: 36, Hornstrup et al. 2012: 39, 41,42) 

Lederen sætter herigennem fokus på det velfungerende relationelle forhold, hvor medarbejderen 

kommer til orde, samtidig med at føle sig ”set, hørt og forstået”(Jensen et al. 2004: 4). ”Når 

man som leder forstår sin organisation som et autopoietisk system, ser man det som et system, 

hvor delene (afdelinger, medarbejdere m.m.) betinger og påvirker hinanden, og hvor der er en 

selvopretholdende reproduktion af kommunikation om, hvad der er rigtig adfærd, 

opgaveløsning og ledelse m.m. Systemet vil altid forstå information på basis af sig selv og man 

må som leder arbejde med forstyrrelser for at påvirke systemets retning.” (Juhl & Molly-

Søholm 2004: 37). Lederen forstyrrer ved at henlede medarbejderens opmærksomhed i en 

bestemt retning og skal derfor være bevidst om, at ved at stille spørgsmål til 

medarbejderne ’forstyrrer’/påvirker lederen de ansattes struktur-determinerede, cirkulære, 

autopoietiske systemer (Jensen et al. 2004: 3-4). Ifølge Maturana og Luhmann kan systemerne 

ikke forandres på grund af ideen om strukturel kobling20. (Jensen et al. 2004: 3-4) Forstået i 

organisatorisk kontekst indebærer dette, at lederen ikke kan forandre noget rent principielt i det 

enkelte system. Dette skal og må dog ikke hindre lederen i at handle, eksempelvis ved at 

tage ’chef-kasketten’ på og tage de nødvendige beslutninger, også selvom de ikke altid ’falder i 

den bedste jord’. (Jensen et al. 2004: 3-4, Hornstrup et al. 2012)  

3.1.1.1 Refleksioner over Systemisk Ledelses teoretiske grundlag 

Som leder skal man altså give plads til medarbejderne, hvilket i og for sig er positivt ift. 

nærværende afhandlings opfordring til at involvere medarbejderne i de beslutninger der træffes, 

særligt når det kommer til implementeringen af Systemisk Ledelse som den valgte ledelsesstil.  

Men hvad betyder det egentlig, når en leder skal bestræbe sig på at forholde sig neutralt og 

nysgerrigt til medarbejderne og medarbejdernes forståelse af den givne kommunikation?  

Det synes potentielt problematisk, at lederen nysgerrigt og neutralt skal gå på ’opdagelse’ i 

medarbejdernes forståelse og virkeligheder. Det at ’give plads til medarbejdernes indsigt og 

inputs’, er vel dybt afhængigt af, hvorledes denne leder vælger at gå på ’nysgerrig opdagelse’, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
20 Se afsnittet om Luhmanns Systemteori og magtanalytik for definition af strukturel kobling.  
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dvs. hvordan lederen vælger at spørge ind til medarbejderens forståelse og virkelighedsbillede. 

For hvad indebærer det at på gå nysgerrig og neutral opdagelse, og hvorledes er man som leder 

neutral i praksis, hvis det er teoretisk umuligt?  

Ift. Systemisk Ledelse handler det om, at lederen skal lægge sine egne holdninger til side, stille 

spørgsmål og lytte til medarbejdernes holdninger mm. Samtidig gives der udtryk for at lederens 

spørgsmål er et udtryk for egne erfaringer og holdninger. I forlængelse heraf kan det derfor 

antages (jævnfør interview m. Bindslev, se Bilag 3), at lederen desuden påvirker i kraft af sin 

tilstedeværelse. Systemisk Ledelse har derved en blind plet ift. manglende inddragelse af 

lederens position (og dermed tilskrevne autoritet) og tilstedeværelse. For alene lederens autoritet 

og tilstedeværelse påvirker udfaldet af medarbejdernes svar (ibid). Desuden kræver det en 

enorm tillid mellem lederen og de ansatte, for at skabe det rum hvor medarbejderne svarer 

oprigtig og ærligt, samt en tillid til, at den givne leder forvalter medarbejdernes svar med 

oprigtighed og respekt. Tillid bliver derfor et vigtig perspektiv for Systemisk Ledelse. For hvis 

lederen eksempelvis først spørger ind til medarbejdernes forståelser og virkeligheder, skal 

lederen også kunne rumme disse svar, tage sig tid til at lytte hertil og måske endda forsøge at 

imødekomme dem. Hvis det ikke sker, kan det formodes at medarbejderne en anden gang ikke 

ville vælge at svare oprigtigt og ærligt. Ifølge Bindslev skal man ikke stille spørgsmål, som man 

ikke vil have svar på (ibid.), hvilket understøtter pointen om, at lederen har ansvar for at forvalte 

situationen og informationen på ordentlig vis.  

Det synes desuden en smule naivt at tro, at lederen i alle tilfælde kan gå på nysgerrig opdagelse. 

Det er en tidskrævende affære og desuden som netop beskrevet tæt koblet til tilliden mellem 

leder og medarbejder. Hvis den ikke er der, bliver den nysgerrige opdagelse umulig.  

Endvidere stiller det uopnåelige krav til lederen og lederens forhold til medarbejderne. Lederen 

skal nærmest være et ’supermenneske’ for at kunne imødekomme alle de krav der stilles. 

Lederen skal gå på nysgerrig og neutral opdagelse i de ansattes autopoetiske og lukkede 

systemer, samtidig med at lederen selv er et autopoetisk lukket system. Ifølge Luhmann 

illustrerer det en teoretisk umulighed, hvilket tydeliggør en paradoksal situation for lederen, 

som skal forstå de lukkede systemer samtidig med, at vedkommende selv er et.   I Luhmanns 

optik er der her tale om et paradoks, hvilket kan illustreres formteoretisk. På den ene side skal 

lederen gå på nysgerrig og neutral opdagelse, hvilket er distinktionens inderside. Distinktionens 

yder side er at det ikke muligt for lederen at gå på neutral opdagelse da lederen samt de ansatte 

selv er lukkede systemer. For at dette paradoks kan gøres til noget fremmende og produktivt, 

må lederen være bevidst og reflekteret herom, samt være sig bevidst om den kommunikation og 
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adfærd, der anvendes i og om relationen mellem lederen og den ansatte (Hornstrup et al. 2012: 

48). 

Det betyder i virkeligheden, at relationen mellem leder og medarbejder er af enorm betydning. 

Her er autopoiesebegrebet vigtigt: ”Person A´s adfærd over for person B påvirker og har 

indflydelse på person B´s adfærd over for person A. Et eksempel: Hvis person A har en positiv 

og anerkendende adfærd overfor person B så vil det sandsynligvis påvirke person B’s adfærd 

over for person A i en positiv og anerkendende retning. Hvis derimod person A har en kritisk og 

nedgørende adfærd over for person B, vil person B’s reaktionsmønster være præget af denne 

påvirkning.” (Ørbech & Borgmann 2005: 3) .  

Her bliver den cirkulære proces og forståelse ift. adfærd og sprog vigtig. Derfor vil jeg i næste 

afsnit dykke mere ned i sprogets afgørende betydning i Systemisk Ledelse.  

3.1.2. Sprogets altafgørende betydning 

Det sprog man som leder anvender, har en afgørende betydning for den aktuelle ledelsespraksis. 

Den pointe er tæt forbundet med den systemiske grundtanke at ”(d)et sprog, man anvender 

skaber den virkelighed, man efterfølgende indgår i”(Jensen et al. & Hornstrup 2004: 2). Det er 

derfor en ledelsesmæssig opgave at sætte fokus på det sproglige sammenspil mellem lederen og 

medarbejderne. (ibid., Hornstrup et al. 2012) 

Lederen anses derfor som værende en ”sprogskaber” (ibid.), der skaber rummet for 

kommunikativt samspil. Lederen iscenesætter bevidst det kommunikative rum ved eksempelvis 

at stille spørgsmål til medarbejderen og den givne problematik frem for at give svar. (Jensen et 

al. 2004: 2-4) Herigennem nuanceres opgaveløsnings og/eller problemstillingens aspekter og 

giver mulighed for, at medarbejderen kan sætte ord herpå (ibid., Interview m. Nørlund, se Bilag 

2). Dette er funderet i den systemiske tænkemåde om ”at udforske/udfordre og udvikle de 

menneskelige relationer, positioner og meningsstrukturer, der skabes i sprogspillet mellem 

aktører (leder og medarbejder) i den organisatoriske kontekst”(Jensen et al. 2004: 3).  

I Systemisk Ledelse muliggøres medarbejderens input og herigennem er fokus på et gensidigt 

sammenspil i løsningen af opgaven. Heri ligger der desuden en antagelse om, at ledelse ikke 

kun udøves fra én position, men derimod fra flere, og at ledelse er en relationel proces, der 

sætter samarbejde i centrum. (ibid.) 

Systemisk Ledelse anvender værktøjet Appreciative Inquiry til at understrege sprogets 

betydning. 
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3.1.2.1. Fokus på det der virker – Appreciative Inquiry 

Med inspiration fra Cooperrider & Shrivastvas teori om Appreciative Inquiry, (Cooperrider & 

Shrivastva i  Hornstrup et al. 2012), sætter Systemisk Ledelse fokus på nødvendigheden af at 

anerkende medarbejderne og deres arbejde ved at fokusere på ressourcerne og mulighederne 

frem for på problemer og mangler. (Hornstrup et al. 2012, Jensen et al. 2004:10) Cooperrider & 

Shrivastvas Appreciative Inquiry er tilpasset den organisatoriske kontekst, hvilket blandet andet 

indebærer et opgør med antagelse om at anerkendelse udelukkende omhandler positivitet 

(Hornstrup & Johansen 2013: 17). Dette betyder i praksis, at ledelsen og lederne ikke skal 

underkende det at tale om problemerne. Selv i problemerne ligger der et potentiale.  

Frustrationer er en daglig udfordring i organisationslivet, der kommer til udtryk som en strid 

mellem virkelighedsopfattelser. Denne strid kan medføre modvilje, mistillid og manglende tro, 

hvis det ikke imødekommes (Gergen 2010: 195). Det handler bl.a. for lederen om at anerkende 

medarbejdernes virkelighedsbilleder, intentioner, drømme og handlinger, mens det primære 

fokus skal være på det arbejde, som medarbejderne udfører, dvs. det skal være opgavefokuseret 

(Hornstrup & Johansen 2013: 17, Interview m. Johansen, se Bilag 1). For lederen handler det i 

praksis om at anerkende gennem det anvendte sprog og gennem egen adfærd. Et vigtigt 

omdrejningspunkt i Systemisk Ledelse bliver derfor, at ledelsen og lederne skifter fokus, fra 

fokus på problemerne til fokus på det værdsættende, anerkendende og konstruktive som 

løsningen til at opnå udvikling. (D. Campell i Jensen et al. 2004: 8-9, Jensen et al. 2004: 8-9). 

I forlængelse herfra handler det om ”at man som leder må tro på, at alle gør det bedste, de kan 

ud fra deres perspektiv og forståelse af en given kontekst” (Interview m. Nørlund, Bilag 2) – og 

herigennem ”give myndigheden tilbage til medarbejderne”(Jensen et al. 2004: 6, 8).  

Nørlund (Interview m. Nørlund, se Bilag 2) beskriver sin og teamets anvendelse af det 

anerkendende: ”Vi tror på det bedste i vores medarbejdere. Og så handler det om at finde det 

frem. (…) Vi har helt lavpraktisk gået efter Ai-modellen, med at finde det frem som virker. Det 

handler om anerkendelse og det går vi helt grundlæggende efter. (…) – hvad virker rigtig godt 

og så skal vi gøre mere af det, frem for at sætte fokus på det som ikke virker.” (Interview m. 

Nørlund, se Bilag 2). Herved beskriver Nørlund, hvorledes det anerkendende og positive fokus 

har en central rolle i hendes og hendes nærmeste kollegaers arbejde. Samtidig har Nørlund taget 

Systemisk Ledelses fortolkning af den anerkendende tilgang til sig og fokuserer også på 

problemerne. I et eksempel med en medarbejder, hvor tingene ikke fungerer, beskriver hun, 

hvorledes de i lederteamet taler om, ”hvor dårligt det går”(ibid.), hvilket bliver udgangspunktet 
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for en samtale med medarbejderen.  Men i stedet for at konfrontere medarbejderne med alle de 

negative og dårlige elementer, beskriver Nørlund hvorledes de systemiske redskaber bliver en 

måde at anerkende og have et positivt fokus overfor medarbejderen på.  

3.1.2.2. Refleksioner & kritik af sprogets betydning & Appreciative Inquiry 

Der er ingen tvivl om, at Appreciative Inquiry har haft stor betydning for ledelse i moderne 

organisationer. Appreciative Inquiry-bølgen skyllede for 10 år siden ind over det offentlige 

såvel som det private, ”(e)n bølge som har sendt sine ringe ud i stort set alle afkroge af landets 

organisationer – offentlige som private, og påvirket ledelsestænkning, kommunikation og 

relationer”(Dall 2011). Ifølge Dall (2011) ”(…)har realiteten været, at idéen om anerkendelse 

har haft massiv indflydelse på mange arbejdspladser. Mange institutioner og afdelinger har 

således haft stor gavn af at øve sig i at vende blikket mod det, som lykkes, det som virker, og det 

som giver energi og løfter kvaliteten.  Andre derimod er ved at kaste op over al den 

anerkendelse”(Dall 2011). Dalls udtalelse er et udtryk for netop den kritik af det ensidige 

positive fokus Appreciative Inquiry-bølgen medførte. Kritikken er dog ej forældet. Trods 

Systemisk Ledelses nyfortolkning af Appreciative Inquiry kan der stilles spørgsmålstegn ved, 

hvorledes de ansatte oplever anvendelse af Appreciative Inquiry i praksis. Hvordan giver man 

rum til det negative og kritikken samtidigt med, at man skal holde fokus på det positive og 

anerkendende? 

Eftersom fokus er på det, der virker og dermed det positive, er der ikke som udgangspunkt lagt 

op til at tale om problemerne, på trods af, at det faktisk italesættes som fundamentet for 

Systemisk Ledelse. Ifølge Nørlund taler de om problemerne, og det der ikke fungerer. Men 

umiddelbart kun på et ledelsesniveau21, for i mødet med medarbejderne fremstår fokus 

udelukkende positivt og fremadrettet. Her synes et modsætningsforhold at komme til udtryk 

mellem ønsket (det teoretiske grundlag) om anvendelsen af Appreciative Inquiry og den 

praktiske anvendelse.  

Hvis det positive overskygger problemerne og kritikken, blokerer det måske også for den 

nødvendige refleksion, som Systemisk Ledelse i virkeligheden selv lægger op til (jf. det 

erkendelsesteoretiske grundlag). Der er vel fortsat behov for en kritisk refleksion, også når det 

gælder Systemisk Ledelse?   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
21 Jf. eksemplet med Nørlunds anvendelse af det anerkendende og positive i samtaler om problemer med 
medarbejdere. 
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Systemisk Ledelse synes at være omringet af en positiv diskurs, hvilket har den konsekvens, at 

det overskygger den nødvendige refleksion, der er forbundet med beslutningen om og 

implementeringen af Systemisk Ledelse. Dette understøttes i empirien.  

Nørlund giver i interviewet stor opbakning til  Systemisk Ledelse som den valgte ledelsesstil, 

og beskriver hvorledes hun ”tog imod det (henviser til Systemisk Ledelse) med kyshånd (…). 

Det er noget uddannelse, der virkelig har gjort en forskel. Jeg har været leder i 19 år i 

Københavns Kommune, og jeg har været på et utal af lederuddannelser af både kortere og 

længere varighed. (…) Jeg vil sige, at det systemiske virkelig er noget af det, der har gjort en 

forskel.” (Interview m. Nørlund, se Bilag 2). Nørlunds opbakning indikerer den positive 

diskurs, der synes at omslutte Systemisk Ledelse. 

Den positive diskurs illustreres desuden i interviewet med Bindslev (Interview m. Bindslev, se 

Bilag 3), der bl.a. beskriver, hvorledes den systemiske interviewøvelse var med til at aktivere 

medarbejderne i en snak om teamstruktur. ”Det gjorde, at man fik nogle helt andre stemmer i 

spil end dem, der altid ville råbe op om et eller andet. (…) Så der er en hel masse tavse 

stemmer, som faktisk kom til at fylde meget mere.” (Interview m. Bindslev, se Bilag 3). 

Bindslev udtrykker desuden stor opbakning til de systemiske og cirkulære spørgsmål, som han 

føler, er med til at skabe en større og dybere refleksion over de beslutninger, der træffes (ibid.). 

Den positive diskurs understøttes yderligere af casematerialet, der alle indikerer positive 

erfaringer med at implementere Systemisk Ledelse i deres organisationer. Dette understøttes af 

bl.a. indledningen til en folder udgivet af RusmiddelCenter Odense & MacMann Berg: ”Et 

forløb, der med udgangspunkt i den systemiske anerkendende og værdsættende tilgang har ført 

til markante positive ændringer for medarbejdere, ledere og brugere hos RusmiddelCenter 

Odense”(RusmiddelCenter Odense 2009: 2).  

Positivitet og glæde for Systemisk Ledelse ses også i casen om Firkløverskolen (2006), hvor de 

systemiske tankegang et blevet et fælles redskab for hele skolen som organisation og dermed er 

blevet grundlæggende i det daglige arbejde med børn med udviklingsforstyrrelser, samt i 

samarbejdet med forældre og kollegaer. Redskaberne har desuden har positiv indflydelse på 

antallet af indberetninger pr. år, der er blevet minimeret. Nuværende ansatte er så glade for den 

systemiske tankegang, at det ønskes at kommende medarbejdere også kommer på kursus heri. 

(Firkløverskolen 2006).   
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Italesættelsen af og sproget omkring Systemisk Ledelse bliver på den måde rammesættende for 

det fokus, der sættes i det daglige samarbejde mellem organisationen, ledere og ansatte. Det 

negative eller blot refleksionen synes udeladt. 

Dette understøttes af Foucault og Luhmann, der ser sproget som et middel til at styre og 

kontrollere den menneskelige adfærd med. Når der er tale om kommunikation, er der tale om 

magt. Magtudøvelsen tydeliggøres ved, at sproget anvendes til at fremme en bestemt handling. 

Vallgårda skriver: ”Magtudøvelsen kan sigte på at fremme evnen til at handle. Det er det, der er 

tale om, når man bruger begrebet empowerment eller taler om at styrke folks 

handlekompetencer. Der er sjælendt tale om at styrke folks handleevner i al almindelighed, men 

om at gøre det med et bestemt formål.” (Vallgårda 2003: 127). Citatet tager fat om begrebet 

empowerment, dvs. at organisationen anser inddragelse af de ansatte som en ressource (Juhl & 

Molly-Søholm 2004: 48). Dette indebærer en højere grad af involvering af de ansatte, og ansvar 

for organisationen bliver et fælles ansvar, for både ledelsen og de ansatte. Her får 

magtudøvelsen karakter af det, som Foucault og Luhmann ville kalde en fremmende og 

produktiv karakter, men der er stadig tale om en magtudøvelse. Når organisationer og 

virksomheder appellerer til de former for motiver, ønsker eller egenskaber, som eksempelvis 

empowerment, er det ifølge Vallgårda på baggrund af ledelsens og/eller lederens forventninger 

eller ønsker til de ansattes adfærd. Forventningerne eller ønskerne må antages at være et udtryk 

for, at de ansatte på nuværende tidspunkt ikke lever op til ledelsens eller lederens ønskede 

niveau. Den positive diskurs bliver dermed en måde at forme og styre subjekterne/de ansatte på. 

(Vallgårda 2003: 123)  

Den Systemiske Ledelses iagttagelse af netop denne magtudøvelse vil jeg nu kigge på nærmere 

på.  

3.1.3. Relationel magtforståelse  

”Magt er et grundvilkår i enhver menneskelig relation, og dermed bliver enhver relation også 

en magtrelation, hvor det afgørende ud fra en ledelsesbetragtning bliver, hvordan vi forvalter 

denne magtrelation, så vores magt og indflydelse bliver merværdiskabende for såvel 

organisationen som individet.”(Hornstrup & Johansen 2013: 18). 

Systemisk Ledelse hævder, at magten er allestedsnærværende og dermed også et grundvilkår i 

sociale relationer. Det er dog først i nyere danske bøger om Systemisk Ledelse (Hornstrup & 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sy
st
em

is
k	  
Le
de

lse
	  	  	  
	  	  	  
	  	  	  
	  	  	  
	  	  	  
	  	  –
	  E
t	  m

ag
tt
ek
no

lo
gi
sk
	  k
un

st
st
yk
ke
	  

44	  

Johansen 2013, Molly-Søholm et al. 2012), at det er blevet et opmærksomhedspunkt, som 

adresseres. 

Hornstrup & Johansen 2013 (ibid.: 18, 151-160) fokuserer i deres bøger på lederens forvaltning 

af magten og dets mulige værdiskabende karakter for organisationen eller virksomheden. Det 

uddybes igennem positionering: ”Ser vi derimod ledelse som en måde at positionere sig i 

samtalen på, bliver forståelsen af ledelse en anden, en mere dynamisk og refleksiv forholden til 

måden, man indgår i relationer med kollegaer og medarbejdere på.”(Hornstrup et al. 2012: 48). 

Herigennem bliver magten et spørgsmål om, hvorledes lederen positionerer sig ift. sine ansatte 

og et bevidst redskab til at skabe ”et aktivt følgeskab”(Hornstrup & Johansen 2013: 154). Ifølge 

Hornstrup & Johansen er det vigtigt som organisation og leder at forholde sig til magten som et 

grundvilkår. Det gør man ved at sikre dialog, transparens og medinddragelse, hvilket ”kan ses 

som en humanisering og demokratisering af ledelsen og magten”(Hornstrup & Johansen 2013: 

157). På den måde vil magten skabe merværdi i organisationen og på den måde kan magten 

fremme organisationens vision og strategi frem for at være hæmmende. Denne magthåndtering 

medfører dog ikke at magten forsvinder, men snarere at magten humaniseres og demokratiseres, 

så den antager en mere usynlig karakter. (ibid.: 157, 159-160) 

3.1.3.1 Refleksioner & kritik af Systemisk Ledelses relationelle magtforståelse  

Hvis Systemisk Ledelse imødekommer sin egen magtudøvelse, hvorfor så lave en magtanalyse? 

Det er der to primære grunde til. Først og fremmest har denne magtantagelse ikke umiddelbar 

betydning for beslutningen om og implementeringen af Systemisk Ledelse, hvor medarbejdere 

typisk ikke inddrages på den ’demokratiske’ og ’humaniserende’ vis som fremhæves oven for.  

Desuden synes Systemisk Ledelses refleksion over egen magtudøvelse blot at gøre den til en 

endnu mere kompleks form for magtudøvelse. For selvom Systemisk Ledelse forsøger at 

imødekomme sin egen magt og reflektere over, hvordan den anvendes, så betyder usynlig magt 

ikke, som Hornstrup et al. også selv fremhæver, at magten forsvinder. Men hvordan opererer 

denne demokratiserende og humaniserende magt så? Og hvilke konsekvenser rummer en 

værdiskabende magtudøvelse? Det reflekterer Systemisk Ledelse tilsyneladende ikke meget 

over. 

Refleksionen over magtanvendelsen gør magtudøvelse i Systemisk Ledelses endnu mere 

spidsfindig og sofistikeret, og bliver dermed en ’smartere’ form for ledelse. Magtudøvelsen 

bliver spidsfindig, fordi den søger at usynliggøre sig selv gennem inddragelse og 
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demokratisering. Hermed antager den en uhåndgribelig karakter, som danner baggrund for 

afhandlingens omtale af Systemisk Ledelse som et magtteknologisk kunststykke.  

Samtidig gør det værdiskabende fokus på magtudøvelsen, at Systemisk Ledelse får karakter af 

at være en form for instrumentel magt. Ved at argumentere for, at organisationen skal 

imødekomme og reflektere over magten for at opnå og skabe værdi for organisationen bliver 

magtudøvelsen målorienteret og noget, som ledelsen kan besidde og styre gennem. Denne 

instrumentelle magt står i modsætning til Systemisk Ledelses egen postulerede relationelle 

magtforståelse. 

Systemisk Ledelse møder meget lidt modgang. Det er stort set umuligt at finde kritik eller 

kritiske artikler herom. Den er succesfuld, og som vist oven for omringet af en positiv diskurs, 

der ignorerer eventuelt konsekvenser ved beslutningen om og implementeringen af Systemisk 

Ledelse. Der er derfor tale om en moderne magtteknologi, der styrer og leder på mange 

niveauer, og som derfor må håndteres langt mere refleksivt end det umiddelbart gøres på 

nuværende tidspunkt.  

Hvis Systemisk Ledelses magtudøvelse skal være værdiskabende, usynlig og human, er der ikke 

tale om et uskyldigt redskab, men om en avanceret magtteknologi.  

Med de tanker in mente bliver fokus nu at klarlægge, hvordan Systemisk Ledelses 

magtudøvelse foregår med hjælp fra afhandlingens magtteoretiske begrebsapparat. 

3.2. Systemisk Ledelse som moderne magtteknologi 
I det følgende vil jeg anvende Foucaults magtanalytik og begreber om objektiveringspraksisser 

som strukturel ramme for afsnittene. Foucaults objektiveringspraksisser omhandler, hvorledes 

frie subjekter gøres til subjekter, hvilket i denne kontekst omhandler hvorledes ansatte af fri 

vilje lader sig underkaste en magtudøvelse, der i dette tilfælde foregår igennem Systemisk 

Ledelse og hvorledes dette skaber/former de ansatte som ansatte (subjekt). Herigennem vil jeg 

tydeliggøre den magtudøvelse som organisationer og ledere foretager ved at beslutte og 

implementere Systemisk Ledelse som ledelsesstil.  

De ansatte konstitueres som ansat/subjekt gennem tre former for praksisser: videnskabelige 

praksisser (viden), inddelingspraksisser (magt) & selvpraksisser (subjekt). Når de tre 

praksisformer for objektivering overføres til Systemisk Ledelse, ses magtudøvelsen yderligere. 

Objektiveringsparksisserne bliver en måde at strukturere organisationens, virksomhedens, 

lederens og især de ansattes adfærd og handlerum.  
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Ikke fordi de ansatte ikke kan gøre modstand, for så ville der ifølge Foucault og Luhmann være 

tale om dominans og tvang, men fordi de ansatte netop ikke gør modstand ved at acceptere 

organisationens valgte ledelsesstil, dvs. beslutningen om Systemisk Ledelse. Dermed ikke sagt 

at en eller flere i en given organisation er ikke er uenige i den valgte ledelsesstil, men ved ikke 

at udtrykke dette, kan det anses som en lydløs form for accept af ledelsesstilen og dermed en 

frivillig underkastelse ift. magten.  

I forbindelse med hvert afsnit vil jeg supplere og uddybe magtudøvelsen yderligere, ved hjælp 

af Luhmanns Systemteori og magtanalytik, herunder tanker og begreber om bl.a. formanalyse, 

potentialitet og negative sanktioner etc. 

3.2.1. Systemisk Ledelse som vidensdiskurs  

Systemisk Ledelse får karakter af en videnskabelig praksis pga. dens teoretiske og praktiske 

fundament, der ligger til grund for organisationer og lederes viden om ledelse og den konkrete 

praksis ift. at bedrive ledelse af medarbejdere. Systemisk Ledelse bliver herigennem en form for 

vidensdiskurs/diskursiv form for magt, der definerer hvad der betragtes som meningsfuldt, 

muligt, acceptabelt, hensigtsmæssigt, legitimt, eller rationelt ift. til det at bedrive ledelse 

(Christiansen et al. 2003: 10, La Cour 2013, Rennison 2005). 

Systemisk Ledelse kan derfor anses som en magtfuld inklusion- og eksklusionsmekanisme22, 

fordi den er et redskab, der inkluderer og ekskluderer, hvad der betragtes som meningsfuldt 

(Danelund, 2005: 15, 60). Ifølge Danelund (2005) er det denne meningskommunikation, der 

konstituerer magt. Magten er den mekanisme, som kategoriserer mening som værende 

anerkendt og ikke anerkendt mening og som derved inkluderer og/eller ekskluderer indhold og 

mening i den givne diskurs. (ibid.: 60) I den ledelsesmæssige kontekst, der her berettes om, 

anses Systemisk Ledelse som anerkendt mening. Systemisk Ledelse får herigennem patent på, 

hvorledes ledelse bedrives. Dvs. at Systemisk Ledelse bliver en form for sandhed, viden og 

dermed en moderne magtteknologi, som Foucault ville kalde det. 

Organisationer og deres ledere sidder derfor med en særdeles betydningsfuld magt, fordi de har 

retten til at definere og implementere, hvilken ledelsesstil der anvendes i organisationen. Ved at 

vælge et redskab som Systemisk Ledelse definerer organisationen en form for sandhed og 

udøver derved en magt, der har til formål at styre den enkelte ansatte i den ønskede retning. 

(Mik-Meyer et al. 2007: 11, 12, 23) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
22 Bærer præg af Foucaults inddelingspraksis, hvilket jeg vil uddybe længere nede.  
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Systemisk Ledelse bliver desuden en form for vidensdiskurs ved at blive anerkendt af 

organisationer og virksomheder blandet andet inden for den offentlige sektor, hvor kommuner 

såsom Københavns Kommune, Århus Kommune, Vejle Kommune, Odense Kommune og 

Svendborg Kommune alle anvender tilgangen i forskellige afdelinger (Interview m. Nørlund, 

Interview m. Bindslev, se Bilag 2 & 3, RusmiddelCenter Odense 2009, MacMann Berg 2014). 

Disse kommuner er eksplicit, såvel som implicit, med til at verificere Systemisk Ledelse som 

brugbar viden, og dermed får Systemisk Ledelse en fordel ift. andre ledelsesstile. Ved at 

Systemisk Ledelse anses som løsningen på moderne ledelsesudfordringer, bliver Systemisk 

Ledelse samtidig knyttet sammen med en positiv diskurs, der fordrer andres valg af samme 

ledelsesstil.  

Dette ses eksempelvis i forbindelse med de ansatte i Ringe Statsfængsel uddannelse i systemisk 

og anerkendende kommunikation (Ringe Satsfængsel 2010): ”Samarbejdet mellem Ringe 

Statsfængsel og MacMann Berg blev etableret med baggrund i MacMann Bergs konkrete 

erfaringer med tilsvarende projekter indenfor misbrugs- og behandlingsområdet i Odense 

Kommune. Her har den systemiske og anerkendende tilgang og arbejdsmetode i praksis vist sit 

værd og effekt gennem et kompetenceudviklingsprojekt, for ledelsen og samtlige medarbejdere 

med stor og langvarig effekt”(Ringe Statsfængsel 2010). I citatet forbindes to af afhandlingens 

cases hhv. Ringe Statsfængsel (2010) og RusmiddelCenter Odense (2009). Det systemiske og 

anerkende uddannelsesforløb i Ringe Statsfængsel er et direkte resultat af lignende forløb på 

RusmiddelCenter Odense. Herigennem verificerer den ene institutions erfaringer med 

Systemisk Ledelse den andens anvendelse af samme ledelsesstil og redskaber.  

Systemisk Ledelse bliver endvidere en vidensdiskurs pga. det omliggende samfunds accept, 

som kommer sig til udtryk gennem de mange konsulentfirmaer (MacMann Berg, LEAD etc.), 

der kæmper om at implementere ledelsesstilen i diverse organisationer, virksomheder og 

institutioner. Organisationernes og virksomhedernes ledere, der implementerer Systemisk 

Ledelse, samt de konsulentvirksomheder som dedikerer hele deres organisation til at brede 

budskabet om Systemisk Ledelse, gør herved krav på viden og sandhed om det at bedrive 

ledelse. Ifølge Foucault er dette krav på viden og sandhed netop interessant og et udtryk for en 

magtudøvelse.  
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3.2.1.1. Beslutningen om Systemisk Ledelse som ledelsesstil  

Når organisationer beslutter at implementere Systemisk Ledelse er det et udtryk for et valg og 

en retning for organisationen. Denne beslutning hænger sammen med Systemisk Ledelse som 

vidensdiskurs, hvor Systemisk Ledelse bliver den ’sande’ form for ledelse.   

Som redegjort for under Luhmanns Systemteori og magtanalytik, består organisationer af 

beslutninger. Beslutningstagning kendetegner derfor organisationen, men er ligeledes et udtryk 

for ledelsens arbejde - det at træffe beslutninger og tage vare på helheden (Thygesen et al. 2009: 

26). Beslutninger får en særlig karakter ved at indbefatte et bestemt valg og en bestemt retning 

for organisationen og for lederen, samtidig med, at den er et udtryk for en bortselektering af 

andre mulige alternativer.  

Ifølge Bettina Rennisons (2005) analyse kan man iagttage et paradoks i forbindelse med det at 

beslutte over andre. Paradokset kommer til udtryk i ledelsessammenhæng, når ledelsen beslutter 

over andre (de ansatte), uden at beslutte over andre (ansatte) (ibid.). Når organisationen 

vedtager en beslutning er der ikke tale om en beslutning, der ikke kan laves om på, eller som 

den ansatte ikke har frihed til at handle imod, for så ville der være tale om tvang eller dominans 

(jf. Foucault & Luhmanns magtanalytikker). Paradokset er et udtryk for en magtudøvelse, der 

på den ene side får medarbejderne til at handle pga. beslutningens bindende karakter og herved 

styres herigennem. Samtidig vedbliver den ansatte mulighed for at handle anderledes end det 

besluttede. Ved at have denne frihed til at handle anderledes, har beslutningen ikke en bindende 

karakter. Beslutningen og valget af Systemisk Ledelse bliver derfor paradoksal, da den dels 

forsøger at være en beslutning over andre (de ansatte) og dermed have en bindende karakter, 

hvor de ansatte følger visse regelsæt (såsom Appreciative Inquiry) og samtidig ikke være en 

bindende beslutning, da de ansatte skal have frihed til at handle.  

Ifølge Rennison opstår magtudøvelsen desuden først, når medarbejderne, der ledes, knytter an 

til beslutningen og de vilkår, beslutningen er blevet truffet under. Magten er ikke 

(nødvendigvis) til stede, før beslutningen og medarbejdernes anknytning hertil, men kommer til 

udtryk gennem processen. Dvs. at der først er tale om magtudøvelse, når beslutningen om 

Systemisk Ledelse samt de systemiske redskaber, ligger til grund for medarbejdernes adfærd. 

Herigennem synliggøres Foucaults tanker om magt som værende handling på andres handling 

og Luhmanns betegnelse om magt når Ego lægger Alters selektioner til grund for egne 

selektioner. Derudover tydeliggøre det, hvorledes beslutningen om Systemisk Ledelse bliver 

anvendt til at styre medarbejderens handling, herunder handling ift. de ansattes egen adfærd, 

dvs. selvledelse. 
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Førnævnte eksempel med Nørlunds introduktion til Systemisk Ledelse kan her inddrages til at 

understøtte denne beslutning og styring af medarbejderne.  

Valget af Systemisk Ledelse var nemlig ikke Nørlunds egen ide, men en ledelsesmæssig 

beslutning truffet på et niveau over hende, dvs. i Københavns Kommunes Børn & Unge 

Forvaltning (BUF)23. (Interview m. Nørlund, se Bilag 2) BUF besluttede ”at lave et systemisk 

uddannelseshold, da de erklærede, at de ville uddanne de københavnske ledere 

systemisk”(Interview m. Bindslev, se Bilag 3). Københavns Kommunes opbakning til 

Systemisk Ledelse understøttes yderligere af utallige informationssider om Systemisk Ledelse 

og systemisk tænkning på BUFs hjemmeside (bufnet.kk.dk, mitbuf.dk) og af folderen udgivet af 

RusmiddelCenter Odense og MacMann Berg, der skriver: ”Københavns Kommune har sendt 

alle deres institutionsledere på kursus i anerkendende ledelse, fordi medarbejderne efterlyser 

feedback og opmærksomhed. Og al erfaring viser, at det er en investering, der vil kunne betale 

sig”(Rusmiddelcenter Odense 200: 3). 

Nørlund (Interview m. Nørlund, se Bilag 2), Bindslev (Interview m. Bindslev, se Bilag 3), 

materiale på BUFs hjemmeside (bufnet.kk.dk, mitbuf.dk),  folder udgivet af RusmiddelCenter 

Odense & MacMann Berg (2009) giver alle udtryk for, at  Københavns Kommune har 

implementeret Systemisk Ledelse i arbejdet med børn og unge. Det har desværre ikke været 

muligt at finde et officiel udmelding eller notits fra Københavns Kommune og BUF om dette 

aktive valg af Systemisk Ledelse som ledelsesstil, men beslutningen og implementeringen af 

Systemisk Ledelse verificeres af empirien og er et tydeligt udtryk for en top-styret beslutning. 

Det samme gør sig gældende i casene om Firkløverskolen (2006), RusmiddelCenter Odense 

(2009) og Ringe Statsfængsel (2010), hvor beslutningen om implementering også var en top-

styret beslutning. Dog blev der i casen om Firkløverskolen udvalgt særlige ansatte, der var med 

i fasen mellem beslutningen om Systemisk ledelse og implementeringen heraf blandt de 

resterende ansatte (Firkløverskolen 2006).   

Denne form for beslutningsprocesser beskriver Juhl & Molly-Søholm som følgende: ”Jf. 

Autopoiesisforståelsen er beslutninger, der er truffet af lederen alene imod organisationens 

andre medlemmers vilje og som bliver trumfet igennem qua lederens formelle magt, tegn på en 

sproglig afmagt”(Juhl & Molly-Søholm 2004: 46). Citatet viser, hvorledes en topstyret 

beslutning, uden inddragelse af de ansatte, eksempelvis i tilfældet med Nørlund, er et tegn på 

sproglig afmagt (ibid.). Nørlunds begejstring for Systemisk Ledelse modsiger dog denne 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
23 Vil fremadrettet blive skrevet som BUF (Børn & Unge Forvaltning) 
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antagelse. For hende var det den rigtige beslutning, der blev truffet ift. at bedrive ledelse på børn 

og unge området i Københavns Kommune.  

I Nørlunds klyngegruppe, Børnefortællingen (Interview m. Nørlund, se Bilag 2), har 

ledelsesteamet nemlig nu igennem flere år arbejdet med Systemisk Ledelse og ønsker i 

nærmeste fremtid at implementere tilgangen blandt de faste medarbejdere. Nørlund og hendes 

ledelseskollegares knytter derved alle positivt an til forvaltningens magtudøvelse ved alle at 

udøve den systemiske tænkning ift. ledelse i det daglige arbejde. Herved har den systemiske 

uddannelse haft betydning længere ned i hierarkiet af ansatte inden for området. De ansatte 

under klyngeteamet har dog ikke fået direkte indflydelse på implementeringen, da ledelsen 

allerede har haft succes hermed og besluttet denne kommende implementering i en ny vision for 

klyngen. (ibid.)  

Hvis man skulle følge Juhl & Søholms pointe, ville dette være et tegn på afmagt. Men ifølge 

Nørlunds udlægning er beslutningen et resultat af et velfungerende og succesfuld redskab, som 

de i ledelsen allerede ser som anvendelig for de ansatte og deres arbejde. (ibid.)  

Fælles for Nørlund og Nørlunds nuværende ansatte er, at ingen af parterne har haft indflydelse 

på implementeringen af Systemisk Ledelse som den valgte ledelsesstil. Forskellen kommer dog 

til udtryk ved, at Nørlund på forhånd havde kendskab til Systemisk Ledelse som ledelsesstil, og 

det er på dette grundlag, at hun implementerer ledelsesstilen blandt de ansatte. Hun har dermed 

også kendskab til, hvilke konsekvenser og redskaber ledelsesstilen tilbyder og har. Systemisk 

Ledelse var et ’nyt’ ledelsesredskab, da BUF (Københavns Børn og Unge Forvaltning) 

begyndte implementeringen af det, og formentlig et udtryk for en ledelsesbeslutning som både 

kunne have positivt såvel negativt output for de involverede. Ifølge Nørlund og Bindslevs 

opfattelse var det dog en udelukkende topstyret beslutning fra forvaltningens/BUFs side, hvilket 

forgik uden inddragelse af bl.a. kommunens institutionsledere og ansatte. Hvorvidt der her har 

været tale om afmagt og imod institutionsledernes ønske kan ikke bekræftes eller afvises, det 

kan blot konstateres, at beslutningen ikke er gjort til genstand for diskussion. Der ville dog være 

tale om sproglig afmagt i rigtig mange situationer, hvis sproglig afmagt er beslutninger der 

bliver truffet uden opbakning og involvering af dem, beslutningen omfatter. Dette ville desuden 

være en omstændig og omkostningsfuld affære. Modsat ville det ifølge Hornstrup & Johansen 

være værdiskabende for hele BUF som organisation og kunne være positivt generende, hvis de 

ansatte fik mulighed for indsigt og forståelse i en så vigtig beslutning som valg af ledelsesstil, 

da det i praksis er dem, der skal arbejde med den. Omstændighederne omkring beslutningen og 

implementeringen af Systemisk Ledelse i Københavns Kommune er et klart udtryk for en 
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magtudøvelse, hvor øverste ledelse traf en retning og beslutning for organisationen. Ved 

Nørlunds udbredelse af Systemisk Ledelse, blandt hendes ansatte, gentages magtudøvelsen af 

Nørlund selv. Nørlund og de ansatte er først blevet inddraget i Systemisk Ledelse som 

ledelsesstil efter, at beslutningen var blevet truffet. Dog er der i begge tilfælde ikke tale om 

dominans eller tvang, da både Nørlund og de ansatte har mulighed for at gøre modstand, hvilket 

ifølge Foucault og Luhmann gør magtudøvelsen mulig.  

Begrundelsen for Nørlunds valg af Systemisk Ledelse for alle ansatte i klyngen, er knyttet til 

den måde Nørlunds klyngeteam/ledelsesteam siden sin begyndelse har arbejdet.  

Klyngeteamet består af tre institutionsledere ud over hende selv, og de er alle systemisk 

tænkende, hvilket har fået stor betydning for klyngens arbejde. Da klyngen for nylig 

rekrutterede to ny medlemmer til klyngeteamet, blev de begge rekrutteret på baggrund af et 

stillingsopslag, hvor klyngen søgte systemisk tænkende ledere. Nørlund beskriver valget i 

forbindelse med klynges hidtidige historik og succes med Systemisk Ledelse. De to 

nytilkommende systemiske ledere erstattede to andre systemiske ledere. (Interview m. Nørlund, 

se Bilag 2) Den systemiske tankegang gennemsyrer derved hele den måde klyngeteamet/ 

ledelsesteamet arbejder og tænker på og har haft direkte betydning for, hvem der har ’fået lov’ 

til at indgå i teamet. Systemisk Ledelse bliver i klyngeteamet en inklusionsmekanisme for dem, 

der anvender den systemisk tankegang og eksklusionsmekanisme for dem, der ikke gør. Herved 

velkommes den systemiske tænkegang ikke alene af de eksisterende medlemmer af teamet, men 

ligeledes hos de ny rekrutterede ledere, der inkluderes i fællesskabet.  

Som udgangspunkt er det ledelsens, forvaltningens og klyngeteamets ret som ledelse at tage 

beslutninger og sætte en retning for arbejdspladsen, hvilket på en side må antages at være 

positivt generende, da dette giver et fælles udgangspunkt for både ledelse og ansatte.  

Modsat er der en række faresignaler, som jeg vil anvende Luhmanns formanalyse til at belyse 

yderligere.  

3.2.1.2. Den blinde plet - én ledelsesmæssig ideologi 

Ved at bruge Luhmanns formanalyse bliver det tydeligt, at Nørlunds klyngeteam arbejder ud fra 

en positiv og negativ distinktion. Den positive side antages at være systemisk tænkende ledere 

og den umarkerede side er ledere, der ikke er af samme tankegang. Herved bliver ledere af en 

anden ledelsesmæssig tankegang en blind plet, dvs. en begrænsning, der medfører, at Nørlund 

ikke reflekterer over, hvordan hun selekterer og rekrutterer på baggrund af den systemiske 

tankegang. Dermed får ledere af en anden ledelsesmæssig tankegang ikke en mulighed for at 
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give indsigt til teamet, da de aldrig kommer i betragtning eller ansættes. Dette medfører en 

risiko for, at klyngens måde at håndtere ledelse på kan blive meget entydig/ensidig. Desuden 

understøtter distinktionen, hvorledes Systemisk Ledelse bliver til en vidensdiskurs og én form 

for sandhed; én ledelsesmæssig ideologi, der sætter rammerne for, hvorledes ledelse bedrives. 

Så længe kommunikationens distinktion og umarkerede side forbliver en blind plet, betyder det 

også, at der ikke reflekteres over det. Dermed foregår magtudøvelsen uden blik for den 

umarkerede kommunikation. 

3.2.1.3. Den manglende italesættelse  

Magtudøvelsen gennem Systemisk Ledelse som ledelsesstil og vidensdiskurs understøttes 

yderligere af klyngeteamets tilsyneladende ’hemmelige’ brug af Systemisk Ledelse som 

ledelsesstil. Ved ikke at italesætte brugen af Systemisk over for medarbejdergruppen er 

ledelsesstilen blevet en diskurs anvendt af de få i ledelsen, hvilket ikke understøtter Systemisk 

Ledelses egen antagelse om reflekteret brug af magt som redskab til værdiskabelse og følgeskab 

blandt medarbejderne.   

Nørlund beskriver italesættelsen af Systemisk Ledelse således; ”Vi har italesat det (Systemisk 

Ledelse) overfor Forvaltningen, at vi arbejder efter det. Og vi er også begyndt at italesætte det 

overfor vores medarbejdere. Men jeg vil nok sige, at de første år da vi lavede ledelse, var det 

ikke noget vi råbte op om til vores medarbejdere.” (Interview m. Bindslev, se Bilag 3). Nørlund 

beskriver i citatet, at de ikke har valgt at italesætte den ledelsesmæssige stil over for 

medarbejdergruppen. Endvidere uddyber hun i forlængelse heraf, hvorledes de ansatte i flere 

sammenhænge er blevet ’eksponeret’ for de systemiske redskaber og metoder, men at dette ikke 

er blevet italesat overfor dem. Først efter 3,5 år, da klyngeteamet ansætter de to nye ledere (jf. 

eksempel ovenfor), er der ifølge Nørlund blevet en øget interesse og nysgerrighed blandt de 

ansatte for at vide mere om Systemisk Ledelse. Ud fra hendes synsvinkel bliver ansvaret pålagt 

de ansatte, da det er ’dem der nu er begyndt at være nysgerrig herpå’. Samtidig har hun og de 

andre ledere ikke valgt at italesætte ledelsesstilen overfor medarbejdergruppen før.  

Den manglende italesættelse betyder, at Systemisk Ledelse bliver en form for rettesnor, som de 

ansatte implicit følger eller skal følge. Da Systemisk Ledelse som ledelsesstil bliver italesat 

overfor medarbejderne, og de får mulighed for en større indsigt, bliver de mere nysgerrige herpå 

og vil gerne have mere information. Dette vidner om en medarbejdergruppe, der faktisk 

interesserer sig for den ledelsesmæssige retning, da de først får ’lov’ til at få indsigt heri. 

Hvorfor man ikke har valgt at være eksplicitte om ledelsesstilen før kommer dog ikke til udtryk.  
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Det er bemærkelsesværdigt, at det ikke er blevet italesat overfor medarbejdergruppen før. 

Desuden står det i kontrast til det værdiskabende og Johansens antagelse om, at det ikke kun er 

et ledelsesredskab henvendt til ledelsen, men til alle niveauer, da de fleste i en eller anden grad 

leder i deres dagligdag (Interview m. Johansen, se Bilag 1).  

Modsat kan man også spørge, hvorfor det er vigtigt at være eksplicit om Systemisk Ledelse som 

den valgte ledelsesstil? Ifølge Johansen (Interview m. Johansen, se Bilag 1) handler det om 

at ’løfte i flok’, hvilket indebærer, at ansvaret for at nå organisationens mål og strategi er et 

fælles såvel som et individuelt ansvar. Derudover skaber en fælles retning og platform en øget 

kvalitet, øget effektivitet og mere trivsel. (ibid.)  

”Vi går aldrig ud i en organisation eller virksomhed og arbejder med et eller andet team, uden 

at vi også har involveret ledelsen. Fordi det handler om ledelse i den sidste ende, og man kan 

godt lave nogle ting, der rykker i et hjørne af organisationen, men hvis det kun er et hjørne af 

organisationen, så er det ikke noget at organisationen profiterer tilstrækkeligt af. (…) I de 

tilfælde, hvor det har været allermest effektfuldt, hvor der er effekt flere antal år efter, set 

igennem målinger. Det er der, hvor vi har arbejdet, ikke bare med ledelsen, men med hele 

organisationen, hvor denne her tænkning bliver et mindset for alle, ikke bare ledere, men også 

medarbejderne. (…) Man kan sige, jo mere fælles sprog, jo flere fælles begreber man kan 

udvikle og gøre til fælles tankestof for ledere og medarbejdere, jo mere vil man også se 

hinanden som medspillere på det samme hold.” (Interview m. Johansen, se Bilag 1). Johansen 

argumenterer i citatet for en inddragelse af både ledelsen og de ansatte for succesfuld 

implementering. 

Dette understøttes desuden af casematerialet (Firkløverskolen 2006, RusmiddelCenter Odense 

2009, Ringe Statsfængsel 2010), der alle vidner om, hvor succesfuld Systemisk Ledelse kan 

være ved inddragelse af alle medarbejderniveauer. Dvs. succes gennem den fælles platform og 

herigennem et fælles ansvar. Dette understøtter desuden den positive diskurs omkring 

Systemisk Ledelse. 

Det bemærkelsesværdige er, at det er MacMann Berg (hvor Johansen er partner etc.), der har 

undervist klyngegruppen og dermed kunne have lagt op til involvering af medarbejderne langt 

før i processen eller lagt op til en italesættelse af den valgte ledelsesstil overfor medarbejderne. 

Hornstrup & Johansen (2013) ligger selv betydelig vægt på lederens ansvar for at inddrage 

medarbejderne: ”Det kræver, at de, der har det formelle ledelsesmæssige ansvar er med til at 

uddanne, udfordre og involvere på en måde, der skaber en bredere indsigt og et større 

medansvar hos flere. Når vi får viden, bliver involveret og får mere ansvar, kan vi udvikle vores 
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kompetencer, samtidig med at vores engagement og ejerskab vokser”(Hornstrup & Johansen 

2013: 12). Hornstrup & Johansen (2013) argumenter således for værdiskabelse for 

organisationen gennem inddragelsen af både ledelsen og de ansatte, da dette vil have et positiv 

effekt ift. de ansattes engagement, lyst, personlige udvikling og følelse af ejerskab.  

Klyngeteamets manglende involvering af medarbejderne modsiger derfor Hornstrup & 

Johansens og MacMann Bergs egne intentioner og argumenter om involvering af medarbejdere, 

dvs. transparens ift. processen, da det ikke var tilfældet i dette eksempel. (Hornstrup & 

Johansens 2013, MacMann Berg 2014, Interview m. Johansen, se Bilag 1)  

Når Systemisk Ledelse holdes hemmeligt for de ansatte, bliver det et diskursivt underliggende 

og skjult redskab for styring, en magtteknologi, hvor ledelsen ikke vedkender sig dets betydning 

og magt, hvilket gør magtudøvelsen spidsfindig. Der er formentlig tale om en god hensigt ift. et 

ønske om en velfungerende arbejdsplads og en chance for klyngeteamet selv at lære 

ledelsesstilen, men samtidig er det et udtryk for en spidsfindig og underliggende form for 

magtudøvelse, dvs. en subtil form for magtudøvelse. 

3.2.2. Biomagt, inddelingspraksis, organisationsmagt & negative sanktioner 

Når organisationer og virksomheder vælger Systemisk Ledelse som ledelsesstil, bliver 

Systemisk Ledelse en form for biomagt (jf. afsnit om Foucault og totaliserende teknikker) ved 

at ledelsesstilen ikke blot rammer individet, men pålægger totaliteten, dvs. alle de ansatte i 

organisationen. I ovenstående citat af Johansen (og MacMann Berg) anses det totaliserende 

arbejde, arbejdet med hele organisationen som vejen til succes. Der er dog tale om en åben form 

for biomagt, fordi Systemisk Ledelse pålægger værdier såsom fokus på det positive, frihed og 

ansvar24. Der er ikke tale om tvungne værdier, da de ikke bliver direkte håndhævet. Det betyder 

imidlertid ikke, at de ansatte har frit spil på alle hylder, hvilket det følgende vil understøtte.  

Systemisk Ledelse som biopolitisk magt er samtidig en form for inddelingspraksis, fordi den 

kategoriserer, hvad der er acceptabelt såvel som ikke acceptabel adfærd. Ledelsesstilen inddeler 

de ansatte i minimum to kategorier: Dem der accepterer og bakker op om ledelsesstilens vilkår 

og rammer, og dem der ikke gør.  

Her kan der igen tales om en inklusions- og eksklusionsmekanisme, der opstår i forbindelse 

med beslutningen om og implementeringen af Systemisk Ledelse. Afvigende strømme indenfor 

organisationen, dvs. ansatte der ikke bakker op omkring ledelsesstilen, risikerer eksklusion fra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
24 Uddybes længere nede 
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de resterende ansatte og dermed at stå udenfor fællesskabet, hvis de ikke bakker op om 

ledelsesstilen. Denne eksklusion er ikke noget, der italesættes højlydt, men bliver en 

underliggende rettesnor for ledelsen ift., hvorvidt den enkelte medarbejder er forandringsvillig. 

Johansen uddyber: ”Hvis man skal være helt firkantet, så kan man godt være anerkendende og 

fyre en medarbejder eller en leder, hvis vedkommende ikke er tilstrækkelig værdiskabende ift. 

organisationen eller ikke kan se sig selv i det. I mange organisationer er der i forbindelse med 

forandringsprocesser 3-4 medarbejdere, der har meget svært ved at se og hænger fast i det man 

gjorde engang. (…) Ledelse handler i høj grad om at håndtere afvigelser med medarbejdere.” 

(Interview m. Johansen, se Bilag 1). Herigennem bekræfter Johansen hvorledes ansatte, der ikke 

er tilhængere af forandring, kan ekskluderes ved fyring i forbindelse med processen.  

Grundlæggende bliver denne mulige eksklusion og/eller fyring fra organisationen et udtryk for 

organisationsmagtens grundvilkår og dermed Luhmanns begreb om negative (og positive) 

sanktioner. Potentielt kan organisationsmagten fratage den ansatte sin plads i organisationen, 

men ifølge Luhmann er der i dag i højere grad tale om en personalemagt, hvor trussel ikke kun 

bliver forbundet med fyring, men bliver en magt, der bestemmer, hvorvidt den enkelte ansat 

forfremmes til en ønsket stilling eller hvorvidt den ansatte fastlåses i den eksisterende; måske 

endda degraderes til en lavere stilling. Dvs. at opbakningen til Systemisk Ledelse indbefatter en 

positiv og negativ sanktion, som den enkelte medarbejder må forholde sig til. 

Denne form for magtudøvelse, ledelse og styring bliver samtidig et udtryk for et styrings-

paradoks. Det kan illustreres ved at inddrage magtmediets form og bruge det i organisatorisk 

sammenhæng. 

Organisationens og virksomhedens ledelse samt deres ledere (omtales her under en fælles 

betegnelse; organisationsledelsen), anses som værende de magtoverlegne og de ansattes anses 

som værende de magtunderlegne. Se Figur 5: 

 

                                                              Magtoverlegen     Magtunderlegen  

                                                                     (Styrer)           (Styret) 

                                                 (Organisationsledelsen)    (Ansatte)                       

                  Magtoverlegen     Magtunderlegen 

                     (Ansatte)            (Organisationsledelsen)  

                            

 Figur 5: Organisationsledelse set i et magtperspektiv 
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Figur 5 viser hvorledes moderne organisationsledelse ser ud i et magtperspektiv. 

Styringsparadokset kommer sig til udtryk ved, at organisationsledelsen ønsker at kunne 

bestemme over de ansattes roller og adfærd og styre dem i en vis retning og derved være 

magtoverlegne (dvs. de ansatte er de magtunderlegne) og på den anden side ønsker, at de ansatte 

er ’magtoverlegne’ over dem selv, hvilket kommer sig til udtryk gennem selvledelse.  

De ansattes rolle er i løbet af det 20. århundrede blevet omdefineret. ”Fra at man skulle udvise 

loyalitet i forhold til jobindhold, leder og organisation, skal man nu kunne udvise ansvarlighed, 

fleksibilitet og selvkontrol” (Hornstrup et al. 2012: 119). I kraft af dette skift skal de ansatte 

styre sig selv ved at tage ansvar for bl.a. organisationens strategi og mål, være selvstændige, 

handle frit (også ift. ledelsesstilen), være fleksible, have selvkontrol og herigennem fungere 

som ”suveræne medarbejdere” (Togeby et al. 2003: 258). Organisationen søger at lede gennem 

frihed og anerkendelse af den enkelte medarbejder og medarbejderens arbejde, hvilket samtidig 

giver medarbejderen et indtryk af at være den magtoverlegne (selvom dette i praksis ikke er 

tilfældet, da denne styring er et aktivt redskab fra organisationsledelsens side).  

Herved gælder det for organisationen om at finde en balance ift. styringen af de ansatte, hvilket 

kan illustreres med en re-entry. Organisationen må oscillere imellem de to former for styring for 

at imødekomme begge sider af re-entryen, men samtidig være bevidst om, at de gør det ved 

netop at iagttage denne bevægelse.   

Magt/ledelse/styring handler derigennem om at give de ansatte mulighed for at handle på egen 

hånd, dvs. at give dem frihed og anerkende dem herfor, men samtidig at styre de ansatte i den 

ønskede retning og hermed generere det ønskede output. Denne form for ledelse understøtter 

desuden magtens underliggende og skjulte karakter, da de ansatte ikke (nødvendigvis) er 

bevidste om den retning, de styres i  

3.2.3. Selvpraksisser & selvteknologier  

Systemisk Ledelse kan derfor også anses som en form for selvpraksis eller en selvteknologi, 

som organisationen, virksomheden og ledelsen anvender til at lede de ansatte til at lede sig selv, 

hvilket bl.a. kommer sig til udtryk gennem ansvarliggørelsen af den ansatte (jf. ovenstående 

afsnit). 

Selvteknologien er et udtryk for styring af selvstyring af den ansattes egen adfærd og 

personlighed. Niels Åkerstrøm Andersen (2004) har netop sat fokus på, hvorledes den enkelte 

medarbejders personlighed bliver gjort til genstand for ledelse.  
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I moderne organisationer anvendes personalepolitik og personaleledelse til at lede de ansatte til 

at lede sig selv, dvs. selvledelse, hvor ”den enkelte medarbejder forventes at udvikle sin 

personlighed, så den føjer organisationens og arbejdsmarkedets behov” (Andersen 2004: 241). 

Andersen betoner i forbindelse hermed begrebet ’at være  kompetent’, og hvordan det bliver et 

spørgsmål om, hvorledes man vil ”kompetenceudvikle sig selv”(ibid.: 248). En vigtig færdighed 

for den enkelte medarbejder bliver at kunne se sig selv som ufærdig og derved se et 

underliggende potentiale, som den enkelte selv skal søge og forsøge at mestre (ibid.). Desuden 

forventes den enkelte medarbejder at have evner til at kommunikere, samarbejde og være 

omstillingsparat, alle kompetencer der hører til den enkelte medarbejder og medarbejderens 

personlighed (ibid.: 249). Hertil kobler Andersen Foucaults begreber subjektivering25 og 

subjektivation26 (Andersen 2004: 249).  

Andersen overfører de to foucaultianske begreber til den luhmannianske formanalyse, hvor han 

sætter subjektivation og ansvarstagende på indersiden af distinktionen og subjektivering og 

ansvarshavende på distinktionens yderside. Se Figur 6 (Andersen 2004: 250):  

                                                           

                 Ansvarstagende      Ansvarshavende  

                 (Subjektivation)      (Subjektivering) 

 

 

Figur 6 viser subjektiveringsformen for den enkelte medarbejder (Andersen 2004: 250). 

Subjektiveringsformen er et udtryk for, at den enkelte medarbejder bevidst skal bevæge sig fra 

at være ansvarshavende til ansvarstagende. Dette indbefatter, at den enkelte medarbejder aktivt 

skal gå fra at have ansvar (pålagt af organisationen) til selv at tage ansvar for organisationen. 

Dette ansvar er samtidig er udtryk for en personlig proces, hvor ansvaret pålægges af 

medarbejderen selv og ikke organisationen. (ibid.) 

Overføres Andersens tanker til Systemisk Ledelse giver det en forståelse af hvilken 

kommunikation, der foretages i organisationen. Diskursen om den ansvarstagende medarbejder 

bliver et individuelt kommunikationsredskab, som den enkelte medarbejder må kommunikere i 

og må være sig bevidst om. Samtidig er diskursen om den ansvarstagende medarbejder et 

udtryk for den måde, moderne organisationer kommunikerer og sætter forventninger til deres 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
25 I afhandlingen omtalt som objektiveringspraksisser, hvor individet gøres til subjekt. 
26 I afhandlingen omtalt som selvledelse/selvteknologier/selvpraksisser, som indebærer at individet ikke blot bliver 
gjort til subjekt, men også gør sig selv til subjekt. 

Figur 6: Subjektiveringsformen for den enkelte medarbejder	  
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ansatte. Som tidligere beskrevet er formålet med Systemisk Ledelse: ”at bedrive ledelse i og af 

forandringer, hvor målet er at skabe effektfulde resultater gennem organisatorisk 

sammenhængskraft og strategisk kompetente bidragsydere, der tager et ansvar og ejerskab for 

forandringerne”(Hornstrup & Johansen 2013). Den fremhævede del af citatet er et eksempel 

på, hvorledes Systemisk Ledelse understøtter diskursen om den ansvarstagende medarbejder. 

Organisationer og ledere, der vælger Systemisk Ledelse som ledelsesstil har derved også et 

ønske om den ansvarstagende og kompetente medarbejder, der tager ejerskab for organisationen 

og dets forandringer.  

3.2.3.1. Interviewøvelser & systemisk coaching 

Systemisk Ledelse har en række praksisredskaber, såsom interviewøvelser og systemisk 

coaching, der har til formål at fremme den ansvarstagende medarbejder. Redskaberne er begge 

eksempler på dialog- og samtalebaserede teknologier, hvor ansvaret pålægges den ansatte selv, 

som ledes/styres til at lede sig selv via ledelsens brug af redskaber og herved får karakter af en 

selvteknologi. I det følgende præsenteres disse teknologier, hvorefter der stilles et kritisk blik 

herpå. 

Interviewøvelsen findes i flere varianter (reflekterende, observerende og dialogfokuserede team 

m.fl., se Figur 7), men omhandler kort fortalt, at der er en interviewer (eksempelvis lederen), en 

der bliver interviewet (en medarbejder) og tre til seks observatører (eksempelvis andre ansatte). 

Øvelsen kan have forskellig fokus alt efter i hvilken situation, de anvendes. Teamets opgave er 

at være observerende på interviewet/samtalen og give inputs hertil for at skabe en frugtbar og 

udviklende dialog. (Hornstrup et al. 2012: 133-149)  

Nedenfor er disse former for interviewøvelser illustreret. 

 

 

                                                                                    

 

 

Det reflekterende bruges blandt andet i forbindelse med behandlingssager af stofmisbrugere på 

Rusmiddelcenter Odense, der udtrykker stor opbakning til øvelsen pga. dets positive output for 

 
Medarbejder 

Leder 

Figur 7: Forskellige former for 

interviewøvelser, herunder 

reflekterende, observerende og 

dialogfokuseret team (Hornstrup 

et al. 2012: 133-149) 

	  

Team 
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både brugere og ansatte. Øvelsen giver dels mulighed for brugeren at blive hørt og giver dels 

behandleren mulighed for bredere indsigt i kraft af at kunne understøtte sine antagelser ved 

hjælp af sine kollegaers observationer. (Rusmiddelcenter Odense 2009: 11)  

Systemisk coaching er et redskab, lederen kan anvende i arbejdet med den ansatte og i 

sparrings- eller udviklingssamtaler. Coachingsituationen er mellem lederen og den ansatte, og 

den har sit omdrejningspunkt i det personlige felt (fokus på mennesket) og i det professionelle 

felt (fokus på den ansattes arbejde). Systemisk Coaching er i praksis en samtale/interview 

mellem lederen og den ansatte (individuel coaching), men kan også udføres som de beskrevne 

interviewøvelser, hvor kollegaerne inviteres ind som reflekterende, observerende og 

diskuterende team.  

Det er lederens opgave at gå på nysgerrig opdagelse i den ansattes virkelighed i den 

professionelle kontekst, men også i det menneskelige og personlige, herunder personlige ønsker, 

mulige udviklingspunkter og forventninger mm. ift. sit selv og sit arbejde. Der er i 

udgangspunktet ikke tale om terapi og samtalen omhandler ikke familieforhold mm. (Hornstrup 

et al. 2012: 169-183)  

Figur 8 viser forskellen mellem, hvad der betragtes som terapi (fokus på forholdet mellem det 

personlige og private felt), og det som betragtes som systemisk coaching (forholdet mellem det 

personlige og professionelle felt). (Hornstrup et al. 2012: 169) 

 

 

 

 

 

 

Systemisk coaching er bl.a. blevet anvendt i øvelser i sparringssituationer i Ringe Statsfængsel 

(2010). Her har lederen eller en kollega fungeret som coach/interviewer med fokus på at hjælpe 

den interviewede med at udvide og udfolde en forståelse af en udfordring. Det reflekterende 

team har hjulpet coachen med at stille spørgsmål eller har hjulpet den interviewede med flere 

ideer og muligheder. (Ringe Statsfængsel 2010: 3-4) Ringe Statsfængsels anvendelse af de 
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2012: 169) 
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systemiske redskaber er et eksempel på, hvorledes anvendelsen af Systemisk Coaching og 

interviewøvelserne flyder sammen.  

De to ovenstående redskaber er begge udtryk for dialog- og samtalebaserede teknologier, som 

anvendes til at lede den enkelte medarbejder. De dialog- og samtalebaserede teknologier er 

samtidig selvteknologier, som påvirker den ansatte til at lede sig selv og derigennem tage ansvar 

for sig selv og organisationen. Dette ligger i klar overensstemmelse med ansvarliggørelsen af 

medarbejderen og uddybes yderligere af Johansen, der lægger stor vægt på det ansvar, den 

enkelte medarbejder og lederen har. Som leder skal man ”insistere på at alle skal bidrage til de 

udfordringer, vi står i. Det er ikke kun noget lederen skal gå ind på sit eget lille lønkammer og 

selv finde ud af. Men at man som leder insisterer på at alle medarbejdere, eller dem det handler 

om, skal være med til at finde løsninger. (…) Og i den proces er det vigtigt, at man er ærlig og 

siger det, som man oplever, og det vigtige kommer frem. (…) Så det handler om at sige; ’prøv 

og hør her: alle der sidder her, I er larmende medansvarlige for, at det her kommer til at 

lykkes’.”(Interview m. Johansen, se Bilag 1). Herved pålægges både lederen og de ansatte 

ansvaret for organisationens udvikling.  

De to redskaber er derfor samtidig et opgør med den passive og overstyrende leder, da lederen 

tager aktivt del i processerne ved at spørge ind og gå på nysgerrig opdagelse i medarbejdernes 

tanker og udsagn. Derved er lederen aktivt faciliternde for samtalens retning uden at overstyre 

(Hornstrup et al. 2012: 47, Interview m. Johansen, se Bilag 1). Samtidig skal lederen lade den 

ansatte komme til orde og lægge ansvaret for interviewøvelsernes såvel som 

coachingsituationens succes over på den ansatte. Denne ansvarliggørelse sker gennem et pres på 

ansattes deltagelse, hvor den ansatte åbent og ærligt skal fortælle om de ting, der af lederen 

bliver spørger ind til.   

Den ansatte gøres i begge tilgange ansvarlig for egne udtalelser, og magtudøvelsen kommer til 

udtryk gennem lederens mulige fastholdelse af medarbejderens udsagn, som betyder, at lederen 

kan holde medarbejderen op på, hvad den ansatte selv har udtalt sig omkring (Mik-Meyer et al. 

2007: 18, 29-30). Samtidig er det jo lederens egne spørgsmål og iagttagelser, der er styrende for 

samtalen. 

Interviewøvelserne og coachingredskaberne kan i forlængelse heraf anses som en moderne form 

for pastoralmagt og herigennem en selvteknologi. Lederes brug af interviewøvelser og 

coachingredskaber i en medarbejdersamtale, eks. i en MUS-samtale, er et eksempel på, 

hvorledes lederen udøver magt ved at lede den ansatte til at sætte ord på egne ønsker og 
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kompetencer. Den ansatte skal selv opnå de ønskede resultater, og samtalens output bliver en 

måde at holde den ansatte ansvarlig for egne ord for at motivere selvstyring i den givne retning. 

Herigennem bliver brugen af selvteknologierne ikke blot et redskab, der anvendes i 

arbejdssammenhæng, men kobler sig til det private liv. Koblingen til det private liv kommer sig 

til udtryk ved, at teknologierne dykker ned i den ansattes indre for at finde ud af hvem den 

ansatte er som menneske. Den ansattes individuelle og private ønsker og drømme blotlægges for 

herigennem at fremhæve uudnyttede potentialer. Heri ligger der en antagelse om, at den ansatte 

har et undertrykt potentiale, som kun venter på at blive brugt og hjulpet på vej.  

Selvteknologier er derfor ikke blot redskaber til arbejds- og professionelle sammenhænge, men 

kobler sig samtidig til det private liv ved at dykke ned og søge potentielle side hos 

medarbejderen. Herved kommer en distinktion om medarbejderen til udtryk, hvor der tales om 

potentialitet, og hvor den blinde vinkel er aktualitet og dermed et udtryk for et undertrykt 

potentiale, der skal graves frem og blive aktuelt. Det aktuelle og dermed den nuværende 

medarbejders kompetencer er ikke markeret, og dermed ikke i fokus. Derved kommer 

Luhmanns re-entry til udtryk, hvor distinktionen potentialitet/aktualitet genindføres i sig selv, 

og den potentielle medarbejder dermed bliver det aktuelle. Re-entryen er samtidig et udtryk for 

den bevægelse, medarbejderen konstant foretager sig og oscillerer imellem. Nedenstående Figur 

9, vise denne re-entry.  

 

                                                                   Potentialitet     Aktualitet  

                                                                     

                                            Potentialitet     Aktualitet 

                       

 

Dette ønske om at ændre potentialitet til aktualitet, understøtter endvidere den moderne 

velfærdsstats konstruktion af individet. Borgere i den moderne velfærdsstat ansvarliggøres for 

egen situation, helbred,  integration, uddannelse osv., hvilket alle er elementer tilhørende en 

diskurs om ”ideele – normale - samfundsborger” (Mik-Meyer et al. 2007: 10). Idealborgeren er 

således det ansvarsfulde og viljestærke subjekt, der erkender sit ansvar i samfundet, hvilket er 

karakteriserende for mødet mellem velfærdsstaten og borgeren (Mik-Meyer et al. 2007: 10). Det 

er derfor heller ikke mærkværdigt, at denne tendens har fundet vej ind i organisationslivet. 

Figur 9: Diskursen om medarbejdernes potentiale 
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Individet styres til at tage ansvar for sig selv, og der gives i højere grad plads til de ansattes 

selvudfoldelse med ønsket om at fremme det ukendte og skjulte potentiale i de ansatte.  

Ansvarliggørelsen af individet er et udtryk for, hvad Luhmann ville kalde magt/handlingskæder. 

Disse handlingskæder er et udtryk for de magtprocesser, der bl.a. foregår i kraft af 

organisationens placering i samfundet. Herved udvides magtens omfang, så den ikke blot 

indbefatter to parter, lederen og den ansatte, men får en meget større kapacitet. 

Selvom samtalen i teknologierne holdes i det professionelle felt er det svært at forestille sig, at 

den ansattes personlige udvikling ikke er forbundet med handling uden for arbejdspladsen, dvs. 

i privatlivet og dermed kobler sig til en større samfundsmæssig styring. Personlig udvikling 

indbefatter ikke en tænd og sluk knap, der slukkes når arbejdstiden er overstået, men er noget at 

medarbejderen må forholde sig til derhjemme og reflektere omkring og snakke om med familie 

og venner. Derved er Systemisk Ledelse (endnu) et eksempel på en mekanisme, der bryder den 

grænsen mellem arbejdsliv og privatliv. Anvendelsen af selvteknologierne bevæger sig derfor i 

et grænseland, som Systemisk Ledelse ellers selv forsøger at holde adskilt.  

Borch & Larsen (2003) skriver: ”(…)Eksempelvis ville det være et magtteknologisk kunststykke, 

hvis man kunne få subjektet til af egen drift at gøre eller være det, der ellers skulle bruges 

håndfaste magtformer til at effekturere” (Borch & Larsen 2003: 153). Som citatet beskriver 

bliver denne form for styringen og magtudøvelse et magtteknologisk kunststykke, fordi den 

formår at få individet/den ansatte til at styre sig selv på en underliggende og skjult måde, som 

tidligere ville have krævet håndfaste regler og metoder. Dette bliver samtidig et udtryk for det 

skift, der er sket på det ledelsesmæssige område, hvor ledelsen i det moderne samfund bedrives 

gennem den enkelte og den enkeltes egen selvledelse. Desuden bliver denne form for ledelse 

afgørende for magtens/ledelsens/teknologiens succes, da den ansatte, som styringen er rettet 

mod, ellers ville afvise den, fordi man i moderne samfund ikke i lige så høj grad accepterer 

topstyrede og/eller ’håndfaste’ styringsmetoder. 

3.2.3.1.1. Selvteknologiernes konsekvens  

Systemisk Ledelse kommer ikke med nogle betragtninger på den praktiske udførsel i 

forbindelse interviewøvelserne og coachingredskaberne. Jeg anser en række udfordringer og 

konsekvenser forbundet hermed, som bl.a. kommer til udtryk i forholdet mellem lederen og den 

ansatte, lederens årsag til at udføre disse samtaler og medarbejdernes output heraf.   

I udgangspunktet er der et ulig forhold mellem lederen og den ansatte i kraft af forskellige 

pladser i hierarkiet og dermed forskellige forventninger til arbejdsopgaver og ansvar. Selvom 
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lederen ifølge Systemisk Ledelse i udgangspunktet ’blot’ skal vejlede og hjælpe den ansatte til 

selvbekendelse er det svært at overse, at lederen ikke ville udføre samtalen/dialogen, hvis 

organisationen ikke også havde et output. Samtalen er på den måde lige så meget et udtryk for 

lederens troskab over for organisationen og ønsket om at samtalens output i sidste ende også 

skal gavne organisationen. Dermed er en mulig konsekvens af teknologierne, at medarbejderen 

ikke styres for at udføre egen potentialitet for egen vindings skyld, men derimod for 

organisationens, der ønsker at høste frugterne af medarbejdernes selvudvikling. Dette efterlader 

et spørgsmål om, hvad medarbejderen egentlig får ud af teknologierne? Rum for personlig 

udvikling, der samtidig ligger endnu mere ansvar over på den ansatte? Ved at de ansatte styres 

til personlig udvikling kan organisationen pålægge den ansatte endnu mere ansvar. På en side 

tyder brugen af selvteknologierne på positivt generende output for begge parter, men på den 

anden side er der tale om en form for styring og magtudøvelse, der måske ikke er så åbenlys for 

den enkelte. Desuden kommer styringen gennem teknologierne til udtryk gennem lederens 

spørgsmål. Da spørgsmålene er retningssættende og dermed definerende for, hvad der tales om, 

tydeliggøres styringen af den ansatte og hermed magtudøvelsen yderligere. 

Ifølge Bindslev m.fl. er magtudøvelse i denne form for øvelser uundgåeligt, og lederen bør 

derfor være meget bevidst herom (Interview m. Bindslev, se Bilag 3).”At en leder forestiller 

sig, at man kan træde ind og ud af et medarbejderteam og være en del af det, uden at lederen 

fylder for meget. Lederen vil, i kraft af sin rolle, fylde lige meget hvad han/hun gør. Forestil dig 

at lederen skal kunne være på nysgerrig opdagelse hele tiden, det er også nogle gange lidt 

urealistisk. Fordi en medarbejder svarer også tit en leder, det en leder gerne vil høre. Så man 

får måske ikke det, man tror man får. Så det har vi prøvet at indarbejde på min skole (…) Der 

har vi foreslået, at det ikke altid er lederen der har ansvaret og skal være en del af de her 

processer, men at man laver dem med sine kollegaer. Det har vi eksempelvis gjort, da vi skulle 

lave ny teamstruktur for 2 år siden.” (Interview m. Bindslev, se Bilag 3). Bindslev beskriver 

(som introduceret i første analysedel), hvorledes lederen i kraft af sin tilstedeværelse og 

tilskrevne autoritet og magt påvirker udfaldet af interviewøvelsen og coachingsituationen. I de 

tilfælde hvor lederen fylder meget vil de ansatte desuden ofte svare, hvad de tror, der forventes 

af dem (ibid.). Man skal som leder derfor være bevidst om, hvor meget ens person og magt 

fylder og at dette påvirker udfaldet samt stiller medarbejderen i en udfordrende situation ift. 

navigering ift. lederen. Dette kan være svært for den ansatte at navigere ift., fordi lederen på det 
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ene tidspunkt måske sætter én bestemt retning og på et andet tidspunkt beder de ansatte om 

deres holdning. Lederen skal i så fald kunne rumme, respektere, håndtere og være åben herfor.  

Bindslev uddyber: ”Det er svært at fraskrive sig, at man som coach ikke har en magt. Jeg synes, 

at det er bedst at forestille sig, at der findes magt altid. (…) Hvis man har en officiel 

konstitueret magt, så handler det om at være sig bevidst om, at man har denne magt og bruge 

den til noget fornuftigt. (…) Som coach har man en magt ift., hvor man leder interviewpersonen 

hen.” (ibid.). Ifølge Bindslev har lederen en magt som bør anvendes bevidst og reflekteret. 

Ifølge Bindslev bør man som leder og coach ”standse op og lave en vurdering om samtalens 

retning, om den interviewede bryder sig herom, eller om man skal skifte kontekst eller nyt 

udgangspunkt” (ibid.). I forlængelse heraf ligger Bindslev desuden vægt på, at man som 

leder/coach/procesleder hele tiden bør gøre opmærksom på, at eftersom den ansatte har ansvaret 

for udfaldet og afhænger af den interviewede, har den interviewede altid ret til at gøre oprør og 

sige fra, hvis det ikke fungerer for den interviewede (ibid.). Desuden er Bindslevs pointe, at 

man som leder bør være god til at trække sig tilbage og sige: ”Det jo jeres proces og jeg glæder 

mig til at høre, hvad I får ud heraf.” (ibid.). Derudover er Bindslev af den overbevisning, at 

man som leder skal sætte retning og fart, men når man gør det, skal man tage ansvar herfor. På 

den måde ”så bruger man den magt og bør derfor sige: ’Det mig der er leder her på stedet, jeg 

er ansat af en forvaltning, der har udstukket de her pejlemærker, og derfor skal vi arbejde med 

det her nu’. – Så må man stå ved det”(ibid.). Herved laver Bindslev en deling mellem, hvornår 

man som leder skal trække sig i bl.a. interview- og coachingsituationerne, og hvornår man skal 

sætte retning og ”tage ledelseshatten på” (ibid.). Når dette gøres skal man som leder tage 

ansvar herfor og italesætte det.   

Ift. selve teknologierne kunne man forstille sig, at nogle ansatte ville finde tilgangen om 

eksempelvis det reflekterende team omklamrende eller endda angstprovokerende. Det var i 

hvert fald min første antagelse. Teknologierne har dog vist sig ikke at være så kontroversielle 

som jeg oprindeligt troede. Bindslev nævner i forbindelse hermed, at det ikke var en behagelig 

oplevelse til at starte med, men at det viste sig at være enormt givende, og at det dermed var en 

god oplevelse (ibid.). Han beskriver det som: ”(…) det var sjovt at stoppe op midt i samtalen og 

høre andre tale om det, man talte om. Der havde man tre personer, der kunne tale sammen om 

det de hørte. (…) Jeg tror, at det handler om at koordinere forventninger og sådan noget. Det er 

en enorm god erkendelse at have: ’At der findes lige så mange forventninger til en situation, 

som der findes mennesker i et rum’. Hvis man bare kan starte der, så kan man lettere komme 
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hen til et sted, hvor man kan sammensætte nogle forventninger.” (ibid.). I citatet udtrykker 

Bindslev hvorledes øvelsen var en succes, men at øvelsen samtidig kræver en klar 

forventningsafstemning ift., hvad der forventes af folk og øvelsen, da der findes lige så mange 

virkeligheder, som der findes mennesker.  

Nørlund understøtter ligeledes denne positive oplevelse med interviewøvelserne: ”De (ansatte) 

har taget rigtig fint imod det, og nu siger de selv: ’at i starten var det noget, man skulle vænne 

sig til (…) Nu har vi været i gang så lang tid, så nu kender de rammen for det, og nu syntes de, 

det er fantastisk at blive inspireret af hinanden og få den her fælles refleksion.” (Interview m. 

Nørlund, se Bilag 2). Herved beskriver Nørlund hendes og de ansatte glæde ift. 

interviewøvelserne. Samtidig giver hun udtryk for, at det var noget, man skulle vænne sig til og 

uddyber senere med, at det var noget, der bare skulle prøves, og så kunne man se fordelen 

herved. (ibid.) 

Nørlund nævner endvidere, at interviewøvelsen skal gennemføres stringent med de regler den 

indbefatter. (ibid.) Det betyder, at øvelsen og ligeledes coachingsituationen bliver meget 

opstillet, da man følger bestemte regelsæt om bl.a. hvem og hvornår der må tales og lyttes, 

hvilket måske igen påvirker udfaldet. Teknologierne stiller derfor krav til de personer, der 

indgår heri og vil samtidig kræve en enorm tillid til alle de involverede. Dels tillid til lederen, 

hvis denne udfører interviewrollen i interviewet eller coachingsituationen, og dels tillid til de 

andre personer der, udover den interviewede, deltager heri. 

”(…) det kræver da tillid at arbejde med den her metode. Og jeg er da ikke sikker på, at vi var 

kommet så godt af sted hermed, hvis vi ikke havde arbejdet med hinanden og dermed fået skabt 

en grundtillid. (…) Det tror jeg ikke på, at man altid gør, men jeg har oplevet at det var fint. Jeg 

har ikke set nogen, der er blevet stødt, men det er helt sikkert, at det rykker noget ved nogle 

tanker. Men vi har ikke været derude, hvor nogen er gået derfra og har haft det dårligt hermed, 

det har jeg simpelthen ikke oplevet.” (ibid.). I citatet giver Nørlund udtryk for, at øvelsen dels 

kræver tillid og ikke ville fungere i alle situationer. Samtidig udtrykker Nørlund at tillid er 

outputtet af det arbejde, der er blevet udført i fællesskab (lederen og den ansatte i mellem), 

hvilket understøttes af Thygesen et al. (2008). De argumenterer for, at tillid er noget man må 

gøre sig fortjent til og arbejde for, hvilket kræver, at lederen i fællesskab med de ansatte 

præsterer.  Derfor stiller det også krav til lederen om at turde kæmpe for tilliden, da dette vil 

have en positiv effekt og blive værdiskabende for samarbejde, udvikling, motivation, trivsel og 

sammenhængskraft. (Thygesen et a. 72-73, Hornstrup & Johansen 2013: 133) 
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Tillid til medarbejderen er et udtryk for en magtudøvelse, hvor medarbejderen mægtiggøres 

(Thygesen et al. 2008), men er samtidig også et udtryk for hvor ekstrem vigtig tillid mellem 

lederen og den ansatte er og hvad dette kan medføre. 

3.3. Opsamling & delkonklusion 
Jeg har i den første delanalyse kigget nærmere på hvad Systemisk Ledelse indbefatter og 

hvorledes magt forsøges imødekommet som noget værdiskabende for organisationen. Hermed 

bliver Systemisk Ledelse et instrumentelt redskab, som organisationen og lederne kan lede 

gennem og skabe retning med.  

Systemisk Ledelse er en ledelsesstil, hvor ledelse anses som en relationel proces der, via fokus 

på kommunikation og sprog mellem ledelsesniveau og ansatte, tilstræber at udforske/udfordre 

og udvikle de menneskelige relationer, positioner og meningsstrukturer hos den enkelte. 

Systemisk Ledelse stiller krav til lederens adfærd og forvaltning af sin relation til de ansatte. 

Lederen skal gå på neutral og nysgerrig opdagelse og nærmest være et supermenneske for at 

kunne leve op til de krav, som Systemisk Ledelse stiller til lederne.  

Jeg har ved hjælp af Foucaults og Luhmanns analytikker i anden analysedel kritisk analyseret 

den magtudøvelse, der kommer til udtryk i beslutningen og implementeringen af Systemisk 

Ledelse som den valgte ledelsesstil. Systemisk Ledelse er en moderne magtteknologi, der 

gennem sin karakter af at være en vidensdiskurs, inddelingsmekanisme og selvteknologi har den 

konsekvens, at den forhindrer eller blokerer for den nødvendige refleksion, der er forbundet 

med organisationers og lederes magtudøvelse. Når organisationer og ledere ikke kritisk 

reflekterer over Systemisk Ledelses konsekvenser bliver det ikke anerkendt, hvorledes 

Systemisk Ledelse er et redskab, som de ansatte styres gennem og hvordan Systemisk Ledelse  

ansvarliggør de ansatte og de ansattes egen selvledelse på en særlig måde.  

Kapitel 4: Kritisk diskussion  

Hvis man laver en Google-søgning på ’Systemisk Ledelse’, er der stort set ingen kritiske 

artikler herom. Der er derimod utallige fortællinger om Systemisk Ledelses succes.  

Dette understøtter det rosenrøde billede, der på nuværende tidspunkt tegnes af Systemisk 

Ledelse som ledelsesredskab og ledelsesstil. Dette bør dog ikke hindre en kritisk stillingtagen 

og/eller refleksion om ledelsesstilen og dens begrænsninger.  
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Jeg står ikke alene med denne lyst til råbe op og kritisere disse former for moderne ledelse og 

nødvendigheden i at anvende dem reflekteret. Nærværende afsnit har derfor til formål at åbne 

kritikken yderligere op. Dette vil jeg gøre ved først at stille mig kritisk overfor de positive 

fortællingerne om Systemisk Ledelse. Dernæst vil jeg inddrage yderligere kritikpunkter i 

forbindelse med moderne ledelse, hvilket vil ligge til grund for en opfordring til refleksion og 

en diskussion af ledelsesstilens begrænsninger, og hvorledes disse begrænsninger kan anvendes 

som en styrke for udøvelse af Systemisk Ledelse.  

4.1. Den rosenrøde fortælling 
Jeg vil her grave dybere ned i de rosenrøde fortællinger, der omringer Systemisk Ledelse. De 

udelukkende positive fortællinger tilskriver Systemisk Ledelse en selvfølgelig karakter som 

potentiel valg af ledelsesstil. Det er min overbevisning at dette udelukkende positive fokus og 

rosenrøde billede, der tegnes af Systemisk Ledelse, kan have en hæmmende effekt på den 

refleksive proces i forbindelse med beslutning om, og implementering af, ny ledelsesstil i en 

given organisation eller virksomhed. For hvorfor skulle en organisation, virksomhed eller leder 

stille spørgsmålstegn ved Systemisk Ledelse, når alle fortællinger er positive, og utallige 

organisationer er tilfredse hermed?  

De positive fortællinger om Systemisk Ledelse fortæller på ensidig vis omverdenen at 

ledelsesstilen virker. Men de er ingen garanti for, at Systemisk Ledelse vil være velfungerende i 

alle organisationer. Det bør dog i denne sammenhæng nævnes, at Systemisk Ledelse 

grundlæggende indbefatter en høj grad af refleksivitet, men at denne refleksivitet ligger efter 

beslutningen om, og implementering af, Systemisk Ledelse og ikke i forbindelse hermed. 

Det kan antages, hvilket understøttes af casen om Ringe Statsfængsel (2010), at andre 

organisationer og virksomheder vil vælge at implementere Systemisk Ledelse på baggrund af 

disse positive fortællinger og det positive ry, og at der ikke vil lægge større eller andre 

refleksioner bag. Jeg undrer mig over, hvor de kritiske eller mindre positive fortællinger om 

Systemisk Ledelse bliver af. Hvis der nu var et negativt modspil eller en lige så populær 

ledelsesstil som Systemiske Ledelse, ville dette måske igangsætte en større refleksion eller 

måske konkurrere med Systemisk Ledelse som den herskende diskurs indenfor ledelse i dag.  

Hvis man foretog en komparativ analyse af Systemisk Ledelse, en anden moderne ledelsesstil 

og en klassisk ledelsesstil, ville outputtet formodentlig blive mere eller mindre det samme. Et 

resultat som dette ville ikke nødvendigvis understøtte Systemisk Ledelse som den mest rigtige 

eller, som minimum, den eneste måde at bedrive ledelse på. Systemisk Ledelse bør anvendes 
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reflekteret og kan med fordel suppleres og krydres med ingredienser fra andre former for ledelse 

(jævnfør Interview m. Bindslev, se Bilag 3). Dette ville endvidere understøtte den systemiske 

tanke om, at der findes flere sandheder og dermed flere måder at handle på og bedrive ledelse 

på. 

Ifølge Bindslev (Interview m. Bindslev, se Bilag 3) handler det om at tage magten/ledelsen på 

sig og dermed være bevidst om den magtudøvelse, der bedrives og tage den alvorligt. Det 

handler om være sig bevidst om, hvor og hvornår man som leder anvender redskaberne, så de 

giver mening i de situationer de anvendes i.  

Ifølge Claus Elmholdt (2012) må man som leder tilpasse sin ledelsesstil efter den givne 

situation for at udføre sin ledelsesgerning bedst muligt. Elmholdt uddyber: “Fleksibel ledelse 

kan defineres som effektiv tilpasning af ledelsesstil, metoder og tilgange til skiftende situationer 

og ledelsesopgaver, således at gruppens præstation fremmes. Dette stiller store krav til lederens 

refleksive kapaciteter og evne til at handle "on the fly". For det første må lederen kunne 

analysere en given situation og vurdere, hvilken ledelsesmæssig handlerespons, den kalder på, 

og for det andet må lederen evne at udføre den adækvate ledelseshandling effektivt.” (Elmholdt 

2012).Således understøtter Elmholdt antagelsen om at anvende moderne ledelsesstile, heriblandt 

Systemisk Ledelse, mere reflekteret og bevidst.  

I de udførte interviews blev alle informanter spurgt til, hvorledes deres omgivelser havde taget 

imod denne form for ledelsesstil, og hvorvidt nogle havde stillet sig kritiske i forhold hertil. Et 

gennemgående tema i alle tre interviews og i de tre cases var den positive fortælling. Ingen af de 

tre informanterne havde oplevet modstand eller konkret kritik af ledelsesstilen. Dog var både 

Nørlund (Interview m. Nørlund, se Bilag 2) og Bindslev (Interview m. Bindslev, se Bilag 3) 

bevidste om, hvornår Systemisk Ledelse ikke fungerede for dem.  

Nørlund beskriver, hvorledes der især er tale om ét sted, hvor hun ikke anvender den systemiske 

tanke. Dette er i de situationer, hvor medarbejdere indstilles til afskedigelse, dvs. i tjenstlige 

samtaler: ”Der stopper min systemiske baggrund fuldstændig. Og det er skønt! (…) Hvor er det 

befriende bare at kunne sige tingene fuldstændig klart’. Og det kan man til de tjenstlige 

samtaler. Der kan du sidde og sige til en person; ’at det er bare ærgerligt, jeg har ikke tillid til 

dig. Fordi du har gjort det, og det og det. (…) Jeg kan ikke være ansvarlig for, at du passer 

børnene. Så det her med at få lov til at være lineær i sin kommunikation, er også rart nogle 

gange.” (Interview m. Nørlund, se Bilag 2). Nørlund beskriver således, hvordan det bliver 

befriende at koble ud af den systemiske cirkulære og anerkendende måde at sige tingene på og 
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derimod sige tingene, som de er. Herved lægger Systemisk Ledelse bånd på lederen, der aktivt 

må tage afstand til ledelsesstilen for at kunne ændre adfærd.  

Denne tilgang understøttes af Bindslevs ønske om at tage ledelse på sig, og: ”at man skal passe 

på ikke at glide i den systemiske bananskræl” (Interview m. Bindslev, se Bilag 3). Det handler 

om at bruge Systemisk Ledelse, hvor det giver mening, og hvor det er hensigtsmæssigt. Dette 

indbefatter nogle gange at træffe en valg, som ikke altid er på baggrund af den systemiske tanke 

om nysgerrighed etc. og dermed ”at det ikke er altid, at man skal adlyde grundloven (henviser 

til Systemisk Ledelse)” (ibid.). 

Begge eksempler bliver derved et udtryk for, at man som leder skal anvende Systemisk Ledelse 

reflekteret og bevidst. Det er ikke alle situationer, hvor ledelsesstilen er fordelagtig at anvende, 

og her må lederen bryde sit bånd hertil og inddrage andre ledelsesstile. Selvom Systemisk 

Ledelse forsøger at være åben for flere sandheder, er det ikke ligefrem ledelsesstilens stærke 

side, og den siger ikke selv noget om, hvornår Systemisk Ledelse ikke kan anvendes, men mere 

om hvorledes ledelsesstilen kan anvendes i enhver situation.   

4.2. Stop jagten på den perfekte ledelsesstil 
Elmholdt uddyber den nødvendige refleksion i forbindelse med anvendelsen af bl.a. Systemisk 

Ledelse: “Stop jagten på den perfekte ledelsesstil! Der er brug for, at vi hæver 

ledelsestænkningen op på et niveau, som overskrider den dikotomiske diskurs, der præger meget 

af den populære ledelseslitteratur, som for eksempel systemisk og anerkendelse ledelse, der alt 

for ofte præsenteres som svaret på enhver ledelsesmæssig udfordring. Vi må stoppe jagten på 

én ledelsespraksis og acceptere, at den globaliserede verdens betingelser af dynamik, 

kompleksitet og usikkerhed kræver fleksibilitet i ledelse tilpasset den konkrete situation og 

ledelsesopgave.” (Elmholdt 2012). Således udtrykker Elmholdt behovet for at stoppe jagten på 

den perfekte ledelsesstil og i stedet at sætte fokus på den konkrete situation og opgave. 

Elmholdts pointe understøttes af Allan Holmgren, der i en online beretning (Holmgren 2013) 

beskriver, hvorledes han er skeptisk overfor tillidsbaseret ledelse og andre 

moderne ”varmluftsord” (Holmgren 2013). Holmgren mener at disse former for ”dumsmarte 

begreber” (ibid.) og andre moderne ledelsesstile, der bliver introduceret i øjeblikket, er ”en ny 

vind man skal følge og surfe efter” (ibid.). Ifølge Holmgren er disse former for begreber og 

ledelsesstilgange et resultat af det kapitalistiske samfunds mentalitet om ’smid ud og få nyt’, 

samt hvad den polske sociolog Sigmund Baumann kaldte for ”glemmekultur” (ibid.).  Dette 

indebærer at der i forbindelse med nutidig og moderne ledelse af organisationer ikke er tale om 
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en læringskultur, men derimod en glemmekultur, hvor fokus hele tiden er rettet mod nye og 

måske bedre løsninger. Holmgren argumenterer derfor for, at man skal smide alle disse 

varmluftsord ud af sproget. Fokus skal derimod være på det arbejds- og opgaverelaterede og 

ikke på disse varmluftsord eller ledelsesstile. Holmgren kritiserer endvidere mængden af 

metakommunikation, der er forbundet med brugen af disse former for begreber og moderne 

ledelsestilgange, da dette gør, at man kommer længere og længere væk fra den konkrete opgave.    

Ved at overføre både Elmholdts og Holmgrens pointer til nærværende afhandlings fokus på 

Systemisk Ledelse, kan pointerne anvendes til at opfordre organisationer og ledere til at være 

varsomme med valg og implementering af nye ledelsestilgange, såsom Systemisk Ledelse. 

Desuden vigtigheden i ikke at lade en bestemt form for ledelsesstil overskygge, hvad det 

egentlig omhandler, altså det konkrete arbejde.  

Når det er sagt, vil der i denne kontekst ikke blive argumenteret for, at man skal smide 

Systemisk Ledelse ud med kølvandet. Der vil derimod blive opfordret til øget refleksion af, 

hvilke begrænsninger og konsekvenser implementeringen kan have på organisationen og dens 

medarbejdere.  

Ifølge Holmgren er lederens fornemmeste ret, retten til at beslutte (Holmgren 2013). Dette 

understøtter Bindslevs pointe om at tage ledelse på sig: ”En beslutning indebærer altså magt, 

og den her magt må man som leder tage på sig. Magten vil altid gøre ondt på nogen. Hver gang 

man træffer en beslutning, gør det ondt på nogen. Så det skal man være indstillet på som leder, 

at man udøver magt, man beslutter noget” (Interview m. Bindslev, se Bilag 3). Herved 

pålægger Bindslev organisationen og dets ledere et ansvar for den magtudøvelse, der foretages i 

forbindelse med beslutningsprocesser. Når organisationen eller dets ledere vedtager, at den nye 

ledelsesstil er Systemisk Ledelse, og alle skal på kursus heri, er der tale om en magtudøvelse, 

hvilket man skal tage ansvar for. 

Ifølge Holmgren består ledelse i ”at sætte rammer” (Holmgren 2013) og at lede processerne. 

Derfor må denne form for ledelse være procesbaseret ledelse (ibid.): ”Altså at ledelse er baseret 

på nogle processer. Hvori medarbejdere, kollegaer og kunder er involveret så meget som 

muligt. Således at det bliver gennem processen, at der sker en delagtiggørelse, en 

inddragelse”(ibid.). I citatet sætter Holmgren et yderligere fokus på vigtigheden i 

delagtiggørelse i processerne, og dermed at give medarbejderne indsigt i de intentioner, 

beslutninger etc., som organisationen har. Dette understøtter nærværende afhandlings argument 

om, at det ikke kun skal være organisationsledelsen, direktionen eller lederne, der sidde med 
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denne beslutningsret og magt, men at disse derimod inkluderer medarbejderne i de beslutninger, 

der vedrører dem og i det fælles ansvar for organisationen eller virksomheden.   

Der vil ifølge Foucault og Luhmann stadig være tale om en magtudøvelse, da det nu engang er 

et vilkår. Men magtudøvelsen ville give rum for medinddragelse, kritisk refleksion og indsigt og 

herigennem en højere grad af gennemsigtighed. Desuden ville beslutningen ikke udelukkende 

komme oppe fra øverste ledelsesniveau i organisationen, men ville derimod være en beslutning, 

der var blevet truffet på tværs, og den ville derved ikke i lige så høj grad være blevet ’trukket 

ned over hovedet’ på medarbejderne, hvilket formentlig ville styrke ledelsesstilens succes. For 

uden medarbejdernes opbakning, ville organisations valg af ledelsesstil være ligegyldig. 

Ligeledes ville det hjælpe organistionsledelsen med at stoppe op og reflektere over de 

ledelsesmæssige valg, samt give indsigt i, hvorvidt disse valg var positivt generende for 

organisationen og de ansatte. 

4.3. Stop op og reflekter over de ledelsesmæssige valg 
Det handler altså kort sagt om at organisationer, virksomheder, direktioner, ledere osv., skal 

stoppe op og reflektere over de ledelsesmæssige valg, der træffes ved beslutningen om, og 

implementeringen af, Systemisk Ledelse.  

Dette indebærer en refleksion over de begrænsninger ledelsesstilen har. Jeg har på baggrund af 

analysen opstillet følgende begrænsninger for Systemisk Ledelse: 

• Velfunderet teoretisk grundlag, men udførsel i praksis er svært.  

• Manglende refleksion i forbindelse med beslutningen om, og implementeringen af, 

ledelsesstilen. 

• Manglende inddragelse af medarbejderne i beslutningen om Systemisk Ledelse som ny 

ledelsesstil.  

• Nysgerrig og neutral opdagelse er en teoretisk umulighed. 

• Er tillidskrævende. 

• Kræver fokus og engagement i relationerne. 

• Sprog er en magtudøvelse. 

• Systemisk Ledelse som en instrumentel form for magt.  

• Der hersker en manglende kritik og fokus på problemerne. 

• Krævende form for ledelse. Lederen skal nærmest være et supermenneske.  

• Er ikke den eneste eller mest rigtige form for ledelse. 
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• Organisationer og ledere udøver magt gennem anvendelse af Systemisk Ledelse. 

Ovenstående begrænsninger betyder ikke, at der ikke er positive aspekter af Systemisk Ledelse, 

for det er der bestemt. Bl.a. fokusset på det relationelle som løsningen til et bedre output, 

konkrete redskaber der kan bruges i praksis, og at der sættes fokus på at lederen skal give plads 

til medarbejderens inputs. Men den bedre ledelse gennem Systemisk Ledelse, er ikke gennem 

fokusset på de positive aspekter, men derimod dets begrænsninger. Hvis organisationer og 

ledere reflekterer over disse begrænsninger, kan de blive en fordel og dermed en styrke fremfor 

at have en potentiel hæmmende effekt. Hvis Systemisk Ledelse som ledelsesstil anvendes 

reflekteret og bevidst, vil ledelsesstilen formentlig skabe det ønskede liv og output som 

organisationen ønskede med at implementere det og ikke blot blive endnu et bestået 

ledelseskursus for de involverede.  

Lige nu sejrer den systemiske tænkning, og derfor er der mere end nogensinde behov for en 

kritisk refleksion og aktiv stillingtagen, hvor der overvejes, hvilke konsekvenser denne form for 

ledelsesstil har for den enkelte organisation eller virksomhed, og hvor medarbejderne endda 

inddrages heri. Dermed skal man ikke blot lade sig forblinde af de trendsættende 

ledelsesdiskurser, der florerer. Derimod må man tage refleksive og bevidste valg for 

organisationens fremtid. 

Når valget falder på Systemisk Ledelse, vil dette valg være mere reflekteret og bevidst og 

tilbyde en ledelsesmæssig retning for organisationen, virksomheden, ledelsen og de ansatte, 

samt et løsningsforslag til de udfordringer organisationen står overfor. 

Til at understøtte den proces og valget af Systemisk Ledelse som ledelsesstil, vil jeg her 

introducere Ørbech & Borgmanns videreudvikling af Maturanas domæneteori27: De 3 Rum.  

De tre rum består af Handlingens rum, Refleksionens rum og Beslutningens rum, se Figur 10 

(Ørbech & Borgmann 2005: 3-4).   

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
27 Maturanas domæneteori er et systemisk værktøj, der bruges til at beskrive og forklare al menneskelig handling. 
Domæneteorien anvendes i Systemisk Ledelse som redskab for lederne og ansatte til at sætte fokus på, og forstå 
handling i, det organisatoriske liv (Hornstrup et al. 2012: 13, 21-26). Maturana taler om tre former for domæner: 
produktionens-, æstetikkens- og forklaringens domæner (ibid). Grundet opgavens afgrænsede omfang vil 
domæneteorien ikke blive uddybet yderligere her.  
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Figur 10 viser hvorledes de tre rum indgår i en cirkulær proces uden nødvendigvis at have noget 

start- eller slutpunkt. Handlingens rum omhandler de daglige aktiviteter. Det er her de 

menneskelige reaktionsmønstre kommer til udtryk, og det er her handling, udfordringer eller 

problemstillinger opstår. Dernæst findes Refleksionens rum, rummet hvor alle parter går på 

nysgerrig opdagelse, og hvor der udforskes og kigges på relationsmønstre. Det er her, man 

kigger på praksis og problemstillinger udefra, og hvor der er plads til alle sandheder, 

virkeligheder, inputs og vinkler, dvs. de multiverser der er i den givne praksis. I refleksionens 

rums skabes der plads for refleksion og anerkendelse af de forskellige vinkler og erfaringer, og 

der skabes drømme for fremtiden. Efterfølgende kommer Beslutningens rum, der omhandler det 

at komme frem til en fælles beslutning på baggrund af tanker og ytringer i refleksionens rum, og 

som ligger til grund for ny handling 

Hvis man overfører ’De tre rum’ til implementeringen af Systemisk Ledelse, vil modellen 

understøtte den nødvendige refleksive proces, som argumenteret for i det ovenstående.   

Handlingens rum ville indbefatte organisationsledelsens ønske om at implementere en ny 

ledelsesstrategi, der kan håndtere de udfordringer, organisationen står overfor. Refleksionens 

rum ville indbefatte at finde forskellige mulige løsninger, dvs. ledelsesstile såsom Systemisk 

Ledelse. I forbindelse med refleksionens rum kunne organisationsledelsen med fordel 

introducere en eller flere løsningsforslag (ledelsesstile) overfor medarbejdergruppen, som 

organisationsledelsen anså som potentielle løsninger for organisationen, men uden på forhånd at 

have taget en endelig beslutning. Dette ville give medarbejderne mulighed for at få præsenteret, 

diskuteret og reflekteret fordele og ulemper ved de enkelte løsninger.  

I Beslutningens Rum skulle organisationsledelse såvel som medarbejdere komme frem til en 

fælles beslutning ift. den ønskede ledelsesstil for organisationen eller virksomheden. Herved 

ville beslutningen ikke kun komme oppefra. Den ville være en fælles beslutning, der gav alle 

mulighed for at tage ejerskab og være en del heraf.  

Det kan lyde som utopisk, tidskrævende, omkostningsfuldt og urealistisk at inkludere alle 

medarbejderne i både refleksionens- og beslutningens rum. Men eftersom det i sidste ende er de 

Refleksionens	  
rum	  

Beslutningens	  
rum	  

Handlingens	  
rum	  

Figur 10: De 3 rum (Ørbech & Borgmann 2005: 3-4) 
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ansatte, der skal udføre det i praksis, kunne man forestille sig, at en tidlig inkludering i 

processen ville sikre en større succes. Som Bindslev i interviewet argumenterede for, ville det 

formentlig i sidste ende både spare en masse tid og en masse penge at tage en mere reflekteret 

beslutning, altså en der var opbakning til (Interview m. Bindslev, se Bilag 3). 

Det at involvere medarbejderne så tidligt som muligt i processen, ville desuden give 

medarbejderne mulighed for at forholde sig til den forstående forandring, forstå den nye 

ledelsesmæssige dagsorden, der sættes for organisationen og virksomheden og give 

medarbejderne mulighed for at forholde sig hertil, positivt såvel som kritisk.  

Systemisk Ledelse kan ifølge Bindslev (ibid.) være svært at implementere i praksis, men ved at 

involvere medarbejdernes så tidligt som muligt, ville chancen for succes og opbakning måske 

værre større. Denne antagelse understøttes endvidere af Johansen (Interview m. Johansen, se 

Bilag 1) og de tre cases (Firkløverskolen 2006, RusmiddelCenter Odense 2009, 

Ringestatsfængsel 2010), hvor der blev lagt vægt på at de organisationer og virksomheder, der 

har haft størst succes med Systemisk Ledelse som ledelsesstil, har været i organisationer og 

virksomheder, hvor der har været arbejdet med alle niveauer i organisationen eller 

virksomheden og ikke kun udvalgte afdelinger. 

Desuden ville involveringen af medarbejderne give organisationen, virksomheden, direktionen 

eller ledelsen mulighed for at tage ansvar for den ledelse, de bedriver og den magt, der er 

forbundet hermed. Beslutningen om organisationens eller virksomhedens ledelsesmæssige 

platform kan derfor med fordel medføre inklusion af medarbejderne frem for eksklusion.  

Der ville stadig være tale om en form for moderne magtteknologi, men det ville være en mere 

bevidst og reflekteret magtudøvelse. 
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Kapitel 5: Konklusion  

Med udgangspunkt i afhandlingens analyse og diskussion vil jeg nu besvare afhandlingens 

problemformulering ved kort at samle op på afhandlingens delkonklusioner. Efterfølgende vil 

jeg runde af ved at give min anbefaling med henblik  på fremtidig refleksiv anvendelse af 

Systemisk Ledelse i organisations- og ledelsespraksis. 

I afhandlingen har jeg introduceret de epistemologiske og teoretiske grundantagelser. I 

forbindelse hermed har jeg i analysens første del præsenteret og kritisk reflekteret over 

Systemisk Ledelses grundantagelse om, at lederen skal gå på neutral og nysgerrig opdagelse i 

de ansattes virkeligheder. Da dette er en teoretisk umulig opgave, fordi lederen såvel som de 

ansatte er autopoetiske lukkede systemer, der ikke er modtagelige for ydre påvirkning.  Desuden 

er der en række  konsekvenser forbundet med lederens nysgerrig opdagelse i de ansattes 

virkeligheder. Bl.a. italesættes det ikke i Systemisk Ledelses, hvorledes lederen i samtalen med 

de ansatte påvirker de ansattes besvarelser pga. sin position og tilskrevne autoritet. Alene 

lederens tilstedeværelse påvirker de ansattes svar på lederens spørgsmål, da de ansatte 

formentlig ikke altid svarer ærligt, men i stedet svarer det som lederen gerne vil høre. Dette er 

tæt forbundet med forholdet mellem lederen og de ansatte, hvor Systemisk Ledelse ikke 

imødekommer konsekvensen af tilliden i den konkrete relation og besvarelse. For at de ansatte 

vil svare oprigtigt og ærligt, vil det kræve en tillidsfuld relation mellem lederen og den ansatte. 

Hvis tilliden ikke er tilstede, og lederen (såvel som den ansatte) ikke forvalter relationen 

ordentligt, vil den nysgerrige opdagelsesrejse være endnu mere umulig, end den allerede er. 

Jeg har endvidere analyseret, og kritisk reflekteret over, sprogets altafgørende betydning for det 

relationelle forhold mellem lederen og den ansatte. Appreciative Inquiry er et underelement 

heraf og anvendes ligeledes i forholdet mellem lederen og den ansatte. Trods Systemisk 

Ledelses nyfortolkning af Appreciative Inquiry, hvor fokus både er på det positive og de 

udfordringer organisationen står overfor, dominerer den positive diskurs fortsat og argument for 

at Appreciative Inquiry forsat overskygger behovet for at tale om problemerne. 

De fortællinger der omringer Systemisk Ledelse er alle positive, og det har stort set været 

umuligt at finde kritiske artikler herom. Systemisk Ledelse omgives derfor af en positiv diskurs, 

der overskygger behovet for kritisk at reflektere og diskutere beslutningen om, og 

implementeringen af, Systemisk Ledelse som den valgte ledelsesstil.  
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Når der er tale om kommunikation, er der ifølge Foucault og Luhmann tale om magt. Derved er 

sproget, herunder Appreciative Inquiry, ikke et uskyldigt redskab, men et magtfuldt redskab til 

at styre gennem og får derved karakter af et magtteknologisk kunststykke. 

Magt anses som et grundvilkår i Systemisk Ledelse, og handler om hvorledes magten forvaltes i 

relationen mellem lederen og den ansatte og derigennem kommer den relationelle 

magtforståelse til udtryk. Ifølge Hornstrup & Johansen kan forvaltningen af magt få en 

værdiskabende karakter for organisationen og virksomheden, hvis den forvaltes omhyggeligt. 

Herved bliver lederens positionering ift. de ansatte og magtens værdiskabende forvaltning et 

aktivt redskab til at skabe følgeskab mellem organisationen og de ansatte og dermed også et 

redskab til at styre, lede og udøve magt. Desuden gør Systemisk Ledelses egen imødekommelse 

af magt, Systemisk Ledelse til en endnu mere kompleks og spidsfindig form for magtudøvelse, 

hvor magtudøvelsen er smartere og mere sofistikeret end hidtil. Herigennem bliver Systemisk 

Ledelse en form for instrumental magt ved at blive målorienteret og bliver således et redskab, 

som organisationer og ledere kan besidde og styre i retningen af.  

Systemisk Ledelse kan derfor anses som en moderne magtteknologi, der overskygger magtens 

egentlige betydning og konsekvenser.  

Den ansatte konstrueres som ansat gennem Foucaults objektiveringspraksisser, der er blevet 

anvendt som den strukturelle ramme for afhandlingens anden analysedel. Systemisk Ledelse er i 

analysen blevet vist som en vidensdiskurs, som tager patent på, hvorledes ledelse bedrives. 

Systemisk Ledelse som vidensdiskurs understøttes af en lang række af kommuner, der anvender 

Systemisk Ledelse. Jeg har i denne forbindelse argumenteret for at kommunernes brug af 

Systemisk Ledelse verificerer brugen af Systemisk Ledelse som ledelsesstil og som løsning på 

nutidens ledelsesudfordringer. Ligesom den positive diskurs overskygger Systemisk Ledelse 

som vidensdiskurs for den nødvendige refleksion i forbindelse med beslutningen om, og 

implementeringen af, Systemisk Ledelse samt alternative løsninger. Desuden knytter Systemisk 

Ledelse som vidensdiskurs sig til beslutningen om Systemisk Ledelse som ledelsesstil. Når 

organisationer og ledere vælger at indføre og implementere Systemisk Ledelse, er det et udtryk 

for en beslutning, et valg og en retning for organisationen. I forbindelse hermed bliver 

beslutningsparadokset belyst og analyseret ift. Systemisk Ledelse. Organisationens og lederens 

beslutning om Systemisk Ledelse får de ansatte til at handle (ved at pålægge bestemte værdier 

og regelsæt), og herigennem har beslutningen en bindende karakter. Samtidig er beslutningen 

ikke bindende, da der gives frihed til de ansatte til at handle anderledes og efter egne ønsker. 
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Denne dobbelthed er udtryk for den paradoksale beslutning Systemisk Ledelse som ledelsesstil 

er.  

Jeg har endvidere analyseret Juhl & Molly-Søholms argument og antagelse om, at de 

beslutninger der træffes af organisations øverste ledelse, uden involvering og mod de ansattes 

vilje, er et udtryk for sproglig afmagt. Dette blev dog modargumenteret af informant Lisbeth 

Nørlund, der argumenterer for fordele og succes gennem Systemisk Ledelse på trods af, at 

beslutningen om Systemisk Ledelse, både i hendes tilfælde og i de belyste cases, var en 

topstyret beslutning.  

Dette leder videre til, hvorledes Systemisk Ledelse kan betragtes som en inklusions- og 

eksklusionsmekanisme, ift.  dem der anvender Systemisk Ledelse som ledelsesstil, og dem der 

ikke anvender Systemisk Ledelse. En positiv og negativ distinktion tydeliggør skellet mellem de 

to sider, hvor dem der anvender Systemisk Ledelse, bliver det positive, dvs. distinktionens 

inderside, og dem der ikke gør, bliver distinktionens modsatte og mere negativt ladede side. 

Dem der ikke anvender Systemisk Ledelse ekskluderes herved og kom i eksemplet med 

Nørlunds hvervning af nye ledere til ledelsestemaet ikke i betragtning, da kun Systemisk 

Ledelse anses som værende den positive/rigtige form for ledelse. Denne distinktion understøtter 

Systemisk Ledelse som en vidensdiskurs, fordi Systemisk Ledelse bliver én form for sandhed 

ift. det at bedrive ledelse. 

Nørlunds klyngeteams/ledelsesteams arbejde med Systemisk Ledelse er desuden ikke blevet 

italesat overfor medarbejdergruppen, først efter 3,5 års arbejde hermed. Dette gør Systemisk 

Ledelse til en underliggende vidensdiskurs, som kun de få udvalgte inkluderes i og kan trække 

på og styre gennem. Herved vedkender Nørlund sig ikke den magt hun og hendes team udøver, 

hvilket står i modsætning til Systemisk Ledelses egen grundantagelse om, at anvende Systemisk 

Ledelse som værdiskabende og som et værktøj til aktivt følgeskab.  

Systemisk Ledelse kan desuden anses som værende en åben form for biopolitisk magt, hvor 

Systemisk Ledelse har en totaliserende effekt ved at pålægge alle de ansatte nogle værdier og 

regelsæt, såsom fokus på det positive (dvs. at udfordringer, problemer og kritik udebliver), 

frihed og ansvar ift. opgaveløsning. Trods dette totaliserende formål, håndhæves det ikke i 

praksis. De ansatte har mulighed for alternativ handling eller adfærd. For hvis denne frihed 

forsvandt, ville der være tale om dominans eller tvang, hvilket ikke er tilfældet. Samtidig 

indskriver de ansatte sig i et dilemma, hvor Systemisk Ledelses inklusions- og 

eksklusionsmekanisme endnu engang spiller ind, og derved giver Systemisk Ledelse karakter af 
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en inddelingspraksis. Dette bliver samtidig et udtryk for Luhmanns positive og negative 

sanktioner samt fratagelses- personale- og organisationsmagt. De ansatte må forholde sig til, 

hvorvidt de ønsker at bakke om op ledelsesstilen og derved blive i organisationen og måske 

blive forfremmet til en ønsket stilling, eller hvorvidt den ansatte vil gå imod Systemisk Ledelse 

som ledelsesstil og risikere eksklusion eller potentiel karrieremæssig nedgradering eller 

potentiel fyring fra organisationen.  

Dette er desuden et udtryk for et paradoks. Et styringsparadoks omkring organisationens og 

lederens styring af den ansatte. Den ansatte styres og ledes på ene side af organisationsledelsen i 

en bestemt retning, herved er organisationsledelsen de magtoverlegne. På den anden side styres 

og ledes den ansatte gennem frihed, hvor den ansatte er den magtoverlegne ift. eget arbejde. 

Den ansattes magtoverlegenhed ift. sit arbejde hænger sammen med, at de ansatte forventes at 

tage ansvar for organisationen og sit arbejde heri, at denne er fleksibel ift. skiftende 

arbejdsopgaver og er selvkontrolleret, dvs. at vedkommende har styr på sine opgaver og får dem 

løst ordenligt og til tiden.  

Systemisk Ledelse er derfor samtidig en selvpraksis eller selvteknologi, hvor organisationen og 

lederen leder den ansatte til at lede sig selv. Dette sker bl.a. gennem ansvarliggørelse af ledere, 

men primært gennem ansvarliggørelse af de ansatte. De ansatte skal gå fra at være 

ansvarshavende til at være ansvarstagende og herigennem være strategisk kompetente 

bidragsydere.  

Interviewøvelserne og systemisk coaching er begge eksempler på dialog- og samtalebasserede 

styringsteknologier, hvor den ansatte ledes og styres ved at pålægge den ansatte ansvaret for 

teknologiernes succes og ansvaret for at lede dem selv – og bliver herigennem selvteknologier. 

Disse selvteknologier bliver derved en form for pastoralmagt, hvor den ansatte ledes til 

bekendelse og til at sætte ord på sit skjulte potentiale og efterfølgende arbejde hen imod det. 

Her inddrager Systemisk Ledelse ikke nogle perspektiver om, hvilken konsekvens lederens 

tilstedeværelse og rolle har på teknologiernes output. Desuden flyder arbejdsliv og privatliv 

sammen gennem selvteknologierne, da personlig udvikling ikke er en knap, der kan slukkes for, 

når arbejdstiden er overstået, men er noget som medarbejderen må forholde sig til derhjemme.                                       
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5.1. Anbefaling 
Nærværende afhandling skal derfor anses som en opfordring og anbefaling til nutidens 

organisationer og ledere om at være bevidste og reflekteret om ledelsesstilens konsekvenser, og 

den magtudøvelsen der foretages. Dette indebærer et fokus på velfungerende, såvel som mindre 

velfungerende aspekter af ledelsesstilen, herunder Systemisk Ledelses begrænsninger. Desuden 

er afhandlingen en opfordring til at involvere medarbejderne i beslutningen om, og 

implementeringen af, Systemisk Ledelse som ledelsesstil i organisationen. Og som minimum at 

involvere de ansatte så tidligt i processen som muligt, for at tilgangen ikke bliver trukket ned 

over hovedet på dem, og herved fratager de ansattes indsigt heri. Ved at give de ansatte 

mulighed for at forholde sig hertil, positivt såvel som kritisk, vil det give de ansatte mulighed 

for at forstå den nye ledelsesmæssige dagsorden, der sættes for organisationen og 

virksomheden. Systemisk Ledelse kan være udfordrende at implementere og vil kun med de 

ansattes opbakning blive en succes. Involvering af de ansatte gør dog ikke magtudøvelsen 

mindre, men forsøgt gjort gennemsigtig. 

Endvidere er afhandlingen en opfordring til at anvende Systemisk Ledelse meningsfuldt, dvs. 

kun at bruge Systemisk Ledelse i de kontekster, hvor det giver mening, hvilket ikke 

nødvendigvis er i al ledelsesmæssig handling, som organisationer og virksomheder foretager. 

Systemisk Ledelse og dertil knyttede redskaber skal derfor hele tiden holdes op imod, hvorvidt 

det er menings- og værdiskabende for organisationen og virksomheden for undgå et negativt 

output, og herved er det et argument for anvendelsen af billedetsproget om, ’at passe på med at 

træde i den systemiske banaskræl’. 
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Kapitel 7: Bilag  

Bilag 1: Interview med Thomas Johansen  
Hvad: Interview med Thomas Johansen, Partner og ledelses- og  
organisationskonsulent, samt ansvarlig for uddannelsesprogrammerne i  
konsulentvirksomheden MacMann Berg. 
Hvor: MacMann Berg, Århus  
Hvornår: Tirsdag d. 24. juni 2014 
OBS:  
LLN = Louise Leth Nakskov, interviewer   
TJ     = Thomas Johansen 
 
Indledningsvist er der lidt smalltalk før interviewets påbegyndelse. Transskriberingen er 
påbegyndt ved starten af selve interviewet.  
Der er ikke transskriberet smalltalk ind imellem spørgsmålene eller personlig respons på nogle 
af spørgsmålene, og der er derfor mindre transskriberingspauser undervejs.  
Der kan foreligges en lydoptagelse, hvis dette ønskes.  
 
LLN: ”Vil du indledningsvist fortælle lidt om MacMann Berg som organisation og din rolle 
heri?” 
TJ: ”Thomas Johansen er partner her i biksen, har været det i de sidste 10 år. Både som partner 
og ansvarlig for vores faglige udvikling og vores uddannelser. Vi laver uddannelsesforløb 
specialdesignet internt til kommuner eller virksomheder, som vi målretter deres behov, visioner 
og strategier og, hvad de ellers arbejder med. Så har vi nogle åbne uddannelser, bl.a. det der 
foregår derinde ved siden af nu (peger ind mod rummet ved siden af, hvor der sidder en række 
mennesker), og så har vi nogle åbne kompetencegivende uddannelser sammen med en hollandsk 
business school. Det har vi egentlig haft i mange år, før et engelsk universitet kom til. Vores 
ambition har været at lave noget på højt akademisk niveau, samtidig med at når vi har lavet al 
det akademiske og alt det, at det skal leve op til, så er vi kommet 50% procent, for så er der hele 
anvendelsen i praksis. Vi insisterer på, at det skal give mening, at det skal give effekt i 
ledelsespraksis. Ud fra den tanke at rigtig mange lederuddannelser ikke har noget med 
lederuddannelser at gøre. Det er gode uddannelser, hvor man bliver dygtig til at analysere, men 
derfra til at blive leder er der virkelig langt. Der bliver udklækket rigtig mange dygtige 
symbolanalytikere og andre analysefolk med diverse excel-regneark, surveys, og hvad de ellers 
kan. Super dygtige og kompetente. Det er bare ikke det at bedrive ledelse! Fordi det handler om 
mennesker og at få mennesker til at spille sammen, superviseret og hjulpet af en masse 
analytisk. 
Der har vi fra starten haft den ambition om en kombination af teori og praksis og insisterer 
meget herpå. Derfor står vi nogle uger og underviser, eksamensvejleder og alt muligt andet, og 
næste dag står vi ude ved en direktion i banken, børnehaven og så videre.  
Så det vi er optaget af i MacMann Berg er dybest set, hvis vi skal stille det rigtigt op, er det at 
skabe en bedre verden gennem bedre ledelse. Fordi der foregår rigtig meget elendig ledelse, 
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som har en masse følgeeffekter både på de mennesker, der er ansatte som er medarbejdere, og 
på de virksomheder der samarbejdes med.  
Så det at skabe bedre verdner, bedre samfund med større sammenhængskraft, med mere 
mening, igennem det at bedrive ledelse på en klogere, smartere, mere ansvarlig måde.  
Ansvarlighed både på en økonomisk del og på en mere værdibåret del, bæredygtighedsdelen.” 
 
LLN: ”Så I vejleder i både det økonomiske og det strategiske/værdibårne?” 
TJ: ”Vi går ikke ind i det økonomiske. Vores uddannelse går ikke ind og laver hardcore 
økonomiske analyser. Det gør vi ikke, men selvfølgelig er det en del af den ledelsesmæssige 
virkelighed og dét at få en organisation til at performe og lykkes også med de økonomiske mål. 
Der vores fokus ofte vil være, er at opnå de mål, og hvordan at vi gør det. Ofte har man være 
meget fokuseret på nogle enkelte indikatorer, som dybest set ikke skaber den største effekt, 
fordi det er den menneskelige del af organisationen som har langt størst indflydelse på 
performance, effektivitet, kvalitet, trivsel. Undersøgelser i både Danmark, USA og den vestelige 
verden viser, at der i forbindelse med forandringsprocesser er omkring 70% som er besluttet, 
men som aldrig nogensinde bliver til noget i virkeligheden.  
70% af de forandringsprocesser vi beslutter, får aldrig ben at gå på og bliver aldrig 
implementeret. Hvis man begynder at regne økonomi på det, så snakker vi i den sammenhæng 
milliarder af kroner, som i den sidste ende er et resultat af dårlig ledelse. Fordi man griber 
forandringsprocesser an på nogle måder som gør, at de mennesker der skal føre det ud i livet 
ikke har ejerskab, ikke tager ansvar, ikke bliver tænkt ind ift. til at finde løsninger på de 
udfordringer, de står med. Så på den måde kan man sige, at det er ledelsessponsoreret, fordi det 
er et resultat af dårlig ledelse.  
Den sidste bog vi har skrevet (han henviser til ’Strategisk Relationel Ledelse – Systemisk 
Ledelse af forandringer’ af Carsten Hornstrup og Thomas Johansen 2013), handler om 
effektfuld ledelse af forandringer ud fra en relationel systemisk måde at forstå verden på. Men 
hvor det systemiske ikke bliver en måde at arbejde på, som kun omhandler HR (Human 
Ressources), men som omhandler et fælles mindset for hele virksomheden. På den måde kan 
man betragte bogen som en generation ’tre’ af den systemiske tankegang. Den første generation 
er Milano-skolen, der kobler fra Bateson til familieterapi og bruges i praksis på den måde. 
Meget af den systemiske tankegang er udviklet i Italien tilbage i 50’erne. Den anden generation 
er det at nogle af os er begyndt at bruge ift. organisationer og ledelse for cirka 20 år siden, men 
hvor det i praksis er kommet til at omhandle HR og de mere bløde ting. Den tredje generation 
indtænker hele den strategiske del ind. Så fra øverste bestyrelsesniveau til udførerniveau, 
gennemsyret af en konstruktionstænkning, relationeltænkning, og hvad ligger det op til af 
praksis og det at arbejde mere effektfuldt.”  
 
LLN: ”Så der sker et skift fra den første bog fra 2005 (’Systemisk Ledelse – Den refleksive 
praktiker’ af Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen, Allan Vinter Jensen, Thomas Johansen 
& Jørgen Gjengedal Madsen) med konkrete værktøjer til et andet niveau i denne bog ift. til det 
strategiske.” 
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TJ: ”Ja. Det strategiske niveau er for at sige: ’Jamen, skal den systemiske tænkning og praksis 
have gang på jord, skal den gå ind og få betydning?’ Så er vi også nødt til at tale om det 
strategiske sprog og komme helt op i de øverste direktionsgange og ledelsesniveauer.” 
 
Spring i interview (fra minuttal: 13.30 til 14.52)  
TJ: ”(…) De fleste ville se det som: ’hvis vi skal øge effektiviteten eller skal vi øge kvaliteten, 
så går det ud over trivslen og skaber sygefravær. Jeg siger: ’nej, det gør det ikke. Det er tre sider 
af samme sag: øget trivsel, øget kvalitet, øget effektivitet’. Man kan øge alle tre parametre på en 
gang, ved at gå ind at arbejde med eksempelvis, hvordan man bliver bedre til at spille sammen i 
virksomheden. Det der er en stor udfordring i dag, for rigtig mange virksomheder og 
organisationer, er at man har forskellige faggrupper og forskellige uddannelsesmæssige 
baggrunde, som i opgaveløsningen er dybt afhængige af hinanden, men som ikke spiller særlig 
godt sammen. Så jo bedre de bliver, til at være koordinerede indbyrdes, de her forskellige 
fagligheder, jo bedre vil organisationen performe på bundlinjen. Jo mere kvalitet, jo mere 
effektivt, jo mere trivsel vil man også opnå.” 
 
LLN: ”Hvordan håndterer I implementeringen af Systemisk Ledelse i en organisation eller 
virksomhed, der kommer til jer ?”  
TJ: ”Som udgangspunkt så er vi ikke, eller ser vi os ikke selv, som sat i verden for at skulle 
eksportere Systemisk teori. Vi er her for at skabe bedre ledelse. Vi er her for at skabe større 
værdi. Det gør vi så ved at stå på skulderen af den her konstruktionstænkning, 
socialkonstruktionisme osv. Det er bare vigtigt at skelne, fordi at vores mål er ikke at udbrede 
den systemiske tænkning, men det er den platform vi står på for at lykkes med at organisationer 
bliver mere kompetente, bliver mere professionel og bliver dybest set også mere ansvarlige. Der 
er nemlig ikke nogen organisationer, der er sat i verden for at være systemiske, men de er sat i 
verden for at løse en opgave; om det er et sygehus, hvor det omhandler at få folk på fode igen 
eller en skole, hvor børn skal dannes og lærer at socialiseres osv., så det at gå ind at arbejde med 
deres kerneopgave, det de er sat i verden for.  
Så kan man sige, at når der kommer en organisation eller virksomhed, vil jeg bruge meget tid i 
starten på at finde ud af, hvad der dybest set er deres udfordring og være hamrende nysgerrig og 
bruge mange af de tanker, der ligger i det systemiske praksis; være rigtig meget nysgerrig og 
stille rigtig mange spørgsmål for at få afdækket udfordringerne. Ikke via store surveys og 
spørgeskemaundersøgelser. Det kan nogen gange gøres med effekt, men i langt de fleste 
tilfælde så vil jeg gå ind og arbejde med forskellige fokusgruppeinterview og trække forskellige 
interessenter ind til nogle individuelle og fokusgruppeinterviews, hvorigennem vi vil kunne 
afdække det relativt hurtigt.” 
 
LLN: ”Du siger at Systemisk Ledelse er jeres platform, og at det er jeres grundlag for at vejlede 
organisationer og virksomheder i den ledelsesmæssige ’rigtige’ retning. Men hvorfor skal man 
vælge MacMann Berg og det systemiske?” 
JT: ”Det skal man, fordi vi dels toner rent flag ift. til det erkendelsesmæssigt afsæt vi bruger til 
at forstå verden, til at forstå virksomheder, forstå organisationer, forstå ledelse, forstå læringen, 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sy
st
em

is
k	  
Le
de

lse
	  	  	  
	  	  	  
	  	  	  
	  	  	  
	  	  	  
	  	  –
	  E
t	  m

ag
tt
ek
no

lo
gi
sk
	  k
un

st
st
yk
ke
	  

90	  

udviklingen og forandringer. Fordi afhængigt af hvilken erkendelsesteoretisk optik man kigger 
ud fra, vil man få øje på  noget forskelligt. Når man kigger ud fra en positivistisk, lineær, 
instrumentel optik, ikke fordi man ikke kan det, man vil bare få øje på noget andet. Så kan der 
være en tendens til, at man vil have en antagelse om, ’at man kan dreje på nogle knapper, og så 
kommer der et outcome i den anden ende’. (…) Der kan man sige, det tror vi ikke på. Vi tror på, 
at der skal tænkes ud fra en mere cirkulær, en mere kompleks tænkning, en systemisk tænkning. 
Det får nogle store konsekvenser for praksis. Lige fra hvordan vi møder de her organisationer 
eller virksomheder, at det er det vi forsøger at arbejde med. Så de ved, når de komme til os, så 
får de denne form for tænkning. Dybest set kan man se inden for det offentlige, hvor vi har flest 
kunder, men også indenfor det private, hvad der sker i øvrigt i ledelsestænkning og teorier, 
bevæger det sig alt sammen i en stigende grad af kompleksitet. På den måde kan man sige i dag, 
at det er svært ikke at være konstruktionist. Det gælder også indenfor naturvidenskaben, 
humaniora og samfundsvidenskaber. Det er svært ikke at være postmodernistisk konstruktionist 
et eller andet sted. Det handler om at gøre det, det handler også om hverdagens erfaring. Vi ved 
godt hvad der sker, når der sker et uheld nede på gaden, hvor to biler kører sammen. Man 
spørger forskellige vidner, der har været forskellige steder for at samtykke en mere nuanceret 
forklaring på, hvad der skete. Men fra den hverdagserfaring til at tage konsekvensen ift. ledelse 
og organisationsudvikling, er der langt. Selvom vi godt ved, at det er nødvendigt at spørge dem 
i bilen, dem der har siddet i den anden bil, dem der har gået på fortovet og dem der har stået 
bagved, eller hvor de har været. Det ved vi godt, men vi plumper i, og de fleste virksomheder 
har levet et helt liv, og vi har de sidste 400 år i den vestlige verden, konstant arbejdet ud fra en 
linearitet og et individfokus. (…) Siden det modernes udbrud har vi arbejdet ud fra den 
grundpræmis, at det er noget som vi tager for givet, at sådan er det. Men pointen er bare, at det 
afsæt spiller ind på videnskaben, det spiller ind på vores tænkning, på vores praksis i lang større 
grad, end vi overhovedet er bevidste om.” 
(Der tegnes en figur ved minuttal 22.25 – se nedenstående forklaring) 
 
TJ: ”Som leder står man hele tiden og skal træffe nogle beslutninger om noget ’praksis’. Skal 
man blive en dygtig leder, så skal man i mange tilfælde kunne trække på nogle ’teorier’, som 
kan hjælpe en med at forstå, hvad der foregår i praksis. Sådan er langt de fleste uddannelser 
bygget op: teori og praksis. Nogle med mere vægt på det ene fremfor det andet.  
Det vi gør rigtig meget ud af i vores uddannelse er, at sige at vi også har en tredje cirkel, som er 
hele det erkendelsesteoretiske, hele ’epistemologien’. De metateorier der ligger bag teorierne, 
og som får larmende stor indflydelse på praksis. Så hvis man skal blive en dygtig, reflekteret 
praktiker og leder, så er man nødt til at kunne bevæge sig i de her tre domæner/områder. Dvs. 
handle i praksis, trække på noget teori, som tager afsæt i nogle metateorier (…). Dvs. at være 
sig bevidst ift., hvad der ligger bag måden at handle på. Fordi vi har gjort det så mange gange i 
vores liv, at det som regel er ubevidst.” (…) 
 
Spring i interview (fra minuttal: 24.55 til 27.19)  
LLN: ”Har du nogen erfaring med, hvor høj en grad at medarbejderne involveres i beslutningen 
om implementeringen af Systemisk Ledelse, og hvordan fungerer implementeringen i praksis?” 
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TJ: ”Der selvfølgelig stor forskel på, hvorvidt der er tale om uddannelse som her (henviser til 
holdet inde ved side af), fordi der er vi sammen med dem i 12-14 dage fordelt over trekvart år 
som to-dags-moduler. Så er de hjemme og øve i praksis, og så er der nogle netværksgrupper, 
som de arbejder i, og så mødes vi igen. Der er vi jo ikke ude i deres organisation, men der er 
forskellige ting, de skal prøve af og arbejde med. Det samler vi op på i næste modul og ser på, 
hvilke erfaringer de har gjort sig. Det kan være alt lige fra at gribe medarbejdersamtaler an på 
en anden måde eller få etableret nogle teams, der rykker mere, til håndtering af konflikter eller 
arbejde med nye strategier osv. Men der er vi ikke derude, så der er det deres fortællinger om, 
hvad de er udfordret af, hvordan de griber det an, hvilke reaktioner der skabes, som vi kan lytte 
til. Det er selvfølgelig noget andet, når vi er ude at arbejde med organisationer og virksomheder, 
ledergruppen, ledelsen, bestyrelsen eller hele organisationen.  
Vi går aldrig ud i en organisation eller virksomhed og arbejder med et eller andet team, uden at 
vi også har involveret ledelsen. Fordi det handler om ledelse i den sidste ende, og man kan godt 
lave nogle ting, der rykker i et hjørne af organisationen, men hvis det kun er i et hjørne af 
organisationen, så er det ikke noget organisationen profiterer tilstrækkeligt af (…). 
Det kan være en afdelingsleder, afsnitsleder på et sygehus, eller hvad det nu end er, der 
kontakter os. Men det er i 9 ud af 10 tilfælde ledere, der kontakter os, eller HR-afdelinger som 
står med noget, de ikke selv kan håndtere (…). 
Det kan være en leder, der har været på kursus her, og qua den indsigt personen har fået her, er 
blevet frustreret over, ’hvorfor vores ledelse ikke gør sådan og sådan?’, og ’hvordan kommer 
jeg igennem og får dem til at blive lydhøre? etc’. Når de har været på uddannelse her, taler vi 
om, hvordan de kan gribe det an og får etableret denne kontakt, og vi vil gerne gå med til at tage 
et forpligtigende møde med ledelsen om at tage hul på det, der måtte være vanskeligt. Fordi der 
jo ingen leder, der går på arbejde for at gøre det dårligt. 
 
Spring i interview (fra minuttal: 31.11 til 31.40) 
TJ: ”(…) De er nødt til at involvere lederne, og nogle gang er det nødvendigt at involvere hele 
organisationen.” 
 
LLN: ”Har I mødt nogen form for modstand fra de organisationer eller virksomheder, hvor I 
eller en medarbejder har forsøgt at gøre opmærksom på nødvendigheden af denne form for 
ledelsesstil?” 
TJ: ”Nej, vi har ikke mødt en decideret modstand. Det tror jeg er meget sjældent! Og den 
modstand vil være helt afhængig af, hvordan vi spørger. Vi henvender os som regel via den 
medarbejder, der har været afsted på lederuddannelse, og hvor vi kan sige: ’hvis vi skal tale med 
nogen i din organisation, som kunne være med til at lukke nogle døre op til noget mere, hvem er 
det så?’ Og så kan vi jo invitere os selv på banen til et uforpligtende møde og være nysgerrig på, 
hvad det handler om. Så kan en leder selvfølgelig sige: ’det har vi ikke tid til nu’, og det er fair 
nok.” 
 
LLN: ”Så der ingen, der har smækket døren i?” 
TJ: ”Nej, det afhænger af de spørgsmål vi stiller.” 
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LLN: ”Har I mødt kritik udefra af jeres måde at håndtere ledelse på?” 
TJ: ”Det er jeg ked af, men det tror jeg faktisk ikke, at jeg kan komme i tanke om. Man kan godt 
være frustreret, men hvis du tænker sådan kritik ift. tilgangen, så har vi faktisk ikke. Der er 
nogle, der på forhånd kan have nogle ideer om, hvad der er systemteori eller anerkendende, eller 
folk kan have alle mulige dårlige oplevelser og erfaringer ved at arbejde anerkendende. Ofte 
handler det om at sige, at hvis I har dårlige erfaringer med det at arbejde anerkendende, ’hvad er 
det så for en måde, at I har arbejdet med det på?’ Og ofte har vi kunne sige: ’hold da fast, det 
kan vi godt forstå. Det vil bestemt heller ikke være den måde, at vi ville tænke anerkendende 
ledelse på.’ For der kan være mange måder at arbejde anerkendende på, og nogle af dem er helt 
hen i hegnet og har i vores optik ikke noget med anerkendelse at gøre. Hvis det bliver en meget 
individuel anerkendelse af den enkelte. Prøv at hør: ’Vi er i en organisation eller en virksomhed, 
som er sat i verden for at løse en bestemt opgave, så den første og vigtigste anerkendelse er at 
anerkende den opgave’. Anerkende organisationen, og derefter anerkende den enkelte, hvis der 
er brug herfor. Men ikke anerkendelse forstået som at man har ret, eller der skal være konsensus 
eller laveste fællesnævner, eller hvordan det nu kan blive brugt. Afsættet der i mange tilfælde 
kører i hegnet er pga. en misforstået individfokuseret anerkendelse, og som i lang højere grad 
bliver terapeutisk end noget som helst organisatorisk. Der kan man sige, hvis man skal lave en 
kort version af det. Så er det man som leder eller medarbejder ofte er udfordret af, er ’hvad 
balancen skal være mellem organisationen eller individet’. Den korteste måde at udtrykke det 
på, er at organisationen skal have mindst 51% fokus, og den enkelte skal max have 49%. Hvis 
den brøk tipper til at hedde 40% (org.) og 60% (individ), så glemmer vi, hvorfor vi er her, 
hvorfor vi får vores løn hver måned, og der er ingen, der får deres løn for at skabe dårlig 
samarbejde eller kommunikere på en måde, så det skaber modstand eller ikke skaber trivsel eller 
effektivitet eller noget som helst. Så stort set alle konflikter, eller når det går dårligt i 
organisationen, så er det fordi den her brøk (51% og 49%) er glemt. Vi har glemt, hvad der er 
opgaven, og der er taget hensyns-betændelse. Fokus vil i dette tilfælde have ændret sig til et 
individfokus, om hvad den enkelte føler og tænker, der ikke er værdiskabende for 
organisationen eller virksomheden.”  
 
Spring i interview (fra minuttal: 38.02 til 39.46 )  
LLN: ”Har I nogen erfaringer med, hvorvidt de organisationer eller virksomheder I er ude ved, 
bibeholder det de har lært? Har I nogen opfølgning?” 
TJ: ”Ikke i alle tilfælde, men i mange har vi. I de tilfælde hvor det har været allermest 
effektfuldt, hvor der er effekt flere antal år efter, set gennem ved målinger, jamen det er der, 
hvor vi har arbejdet ikke bare med ledelsen, men med hele organisationen. Hvor denne her 
tænkning bliver et mindset for alle, ikke bare ledere, men også medarbejderne. Og den her 
tænkning er lige så meget et medarbejderfokus, fordi de er ikke medarbejdere overfor ledere, de 
er ledere overfor organisationen. Man kan sige, jo mere fælles sprog, jo flere fælles begreber 
man kan udvikle og gøre til fælles tankestof for ledere og medarbejdere, jo mere vil man også se 
hinanden som medspillere på det samme hold. Så den måde vi arbejder med uddannelse er, at 
medarbejdere stort set vil få den samme uddannelse som lederne får, fordi det er ikke interessant 
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at skelne mellem ledere og medarbejdere. Medarbejdere bedriver masser af ledelse. Ledelse af 
projekter, ledelse af relationer, ledelse af læringsforløb, ledelse af de mennesker de nu arbejder 
sammen med. Den enkelte medarbejder bedriver masser af ledelse, men spørgsmålet er ud fra 
hvilke kriterier at den ledelse og den praksis bliver bedrevet. I cirka 90% af tilfældene vil ledere 
og medarbejdere stå på samme side, men man har brugt 500 år på at italesætte det som en 
modsætning, og dermed har man fået polariset det. Man har fået skabt modsætninger, man har 
fået skabt arbejdsgivere overfor lønmodtagere, fagforeninger, der varetager nogles interesser og 
professionskampe og alt muligt andet, som dybest set er uinteressant, fordi i dag er ledere og 
medarbejdere langt, langt mere afhængige af hinanden, end de nogensinde har været. Hvis 
medarbejderne er på en virksomhed, der ikke drives, som ikke lykkes, jamen så glem det, så 
bliver alle fyret, når virksomheden går ned. Omvendt er lederen total fokuseret på, hvordan de 
kan kvalificere de medarbejdere, så de er kompetente strategiske bidragsydere til den opgave 
der skal løses, vil den bedst mulige effekt vise sig. Derfor har vi i den seneste bog skrevet om 
strategi (…). Det handler altså om at tænkte strategi som noget så vigtigt, at det er alt for vigtigt 
til, at det kun er noget ledere beskæftiger sig med. Det er lige så larmende vigtigt, at 
medarbejderne har et tydeligt billede af, hvad visionen og strategi er, og hvordan den enkelte 
medarbejder, teamleder og servicemedarbejder bidrager til, at dette nås og at det er det mål, der 
gås efter.” 
 
Spring i interview (fra minuttal: 43.50 til 45.00) 
LLN: ”For at gå lidt tilbage, du nævnte noget om nogle målinger, er det noget man kan få 
indsigt i?” 
TJ: ”Nogle af det de målinger vi lavede på en specialskole, placeret på fire forskellige matrikler: 
Firkløverskolen, som vi også har publiceret noget på. Hvor eksempelvis noget af det vi målte 
på, var alt lige fra medarbejdere, omsætning, hvor dyrt det er at ansætte en medarbejder, vi har 
målt på sygefravær ift. trivselsdelen. Skolen er bl.a. en specialskole for autister og havde et 
meget højt antal indberetninger pr. år ift. vold og fysiske overgreb osv. Så vidt jeg husker, så 
var der over 1000 indberetninger, da vi startede, som kom under 100 i løbet af 1,5 år., ved at 
medarbejderne fik en anden strategi for at arbejde og hjælpe hinanden med at løse opgaven ift. 
de her børn. Understøttet af ledelsen, men dybest set ved at blive udstyret med en 
lederuddannelse, som skaber større samspil, større kompetence samt en række redskaber for, 
hvorledes man skal agerer i praksis, men også til konflikthåndteringen. Der har vi efterfølgende 
lavet interviews med ledelsen og nogle af medarbejderne.  
Jeg har selv været ude og lave interviews ift. et andet projekt om misbrugsbehandling for Fyns 
Amt (Fyns Amts Behandlingscenter) for omkring 5 år siden. Rundt på Fyn havde man 7-8 
behandlingscentre for primært stof- og alkoholmisbrug. Der arbejdede vi med hele den øverste 
ledelse først, omkring en 7-8 stykker, som var afdelingsledere rundt på de lokale matrikler. 
Derefter blev resten af medarbejdergruppen, cirka 90-100 medarbejdere, igennem denne her 
systemiske grunduddannelse, og som ikke er en uddannelse, der er gået på deres fag-faglige-
uddannelse og deres kendskab til stofmisbrug osv. Det har vi ladet andre om, for der er vi ikke 
eksperter overhovedet, men deres evner til at spille sammen og deres evne til at håndtere og 
arbejde professionelt med deres forskellige fagligheder, det skabte en dramatisk effekt. Fra stort 
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set ikke at kunne få nogle til at søge deres stillinger og en kæmpe gennemstrømning af 
medarbejdere til at få ansøgere fra hele landet.  
Vi var også ude og interviewe misbrugere, og de lagde også mærke til forandringen. De vidste 
selvfølgelig ikke, hvad lederne og medarbejderne havde været igennem, men havde nogle 
formuleringer i retningen af: ’at det virker som om, at de har været på lyttekursus, fordi nu 
bliver vi taget med på råd ift. vores behandlingsplaner for os hver især’, og de var nu begyndt at 
anbefale deres ’misbrugskollegaer’ til at sige: ’hvis I vil være stoffrie og komme ud af jeres 
misbrug, så skulle de tage derhen. De kan noget der’. I forlængelse heraf dykkede Politiets 
døgnrapport markant ned ift. tyverier.”  
(…)       
 
LLN: ”Før spurgte jeg om, hvorvidt I havde mødt noget kritik, og hvorvidt nogle havde stillet 
spørgsmålstegn til jeres metoder…” 
TJ: ”Ja, kom faktisk også lige i tanke om et eksempel på nogle, der har henvendt sig til os. 
Eksempelvis er en stor uddannelsesinstitution med dårlig APV-målinger 
(arbejdspladsvurderinger) kommet til os og spurgt os om: ’hvorvidt vi (MacMann Berg) vil 
hjælpe med at arbejde hermed?’ Det syntes vi så spændende ud, der er plads til forbedringer, så 
det ville vi gerne prøve at arbejde med. Vi sagde så: ’at vi har brug for at lave nogle interviews 
med jer som ledelse og medarbejdere, for at få et repræsentativ indsigt’. Hvor deres svar var: ’at 
det ikke var et projekt ledelsen skulle være en del af, men at det var medarbejderne, der skulle 
arbejdes med’. Der måtte vi sige: ’at det var de selvfølgelig i deres gode ret til at bestemme, 
men hvis de ville have os til at arbejde med det her, så er vi nød til at kigge på jer som ledelse. 
Fordi det dårlige arbejdsmiljø der er, er ikke opstået uafhængigt af den ledelse, I har bedrevet.’  
De var de ikke parate til, og det var en kæmpe ordre på over en ½ million eller mere, men der 
måtte vi bare sige: ’at det ville vi ikke lægge navn til’. Så vi sagde til dem: ’at det ville vi ikke’, 
og så vendte de tilbage og sagde: ’at det havde de dog aldrig været ude for før, at der var nogle 
der sagde nej til så stor en opgave’.  
Men aå kom de tilbage et år senere, hvor de havde fundet ud af, at det alligevel var nødvendigt. 
Så det at være tro, overfor det man tror på, og så kan der være andre, der tror på noget andet, 
fair nok, men hvis vi ikke kigger på ledelsen, så er det ikke os, de skal arbejde med.” 
 
LLN: ”Det kan godt være lidt strengt, nu hvor jeg kommer her på jeres arealer, men er der 
virkelig ikke nogen der siger: ’det kan vi ikke forholde os til?’. Er det kun røde roser?”.               
JH: ”Nej, selvfølgelig er det ikke det, men der hvor noget af kritikken kan komme bliver som 
regel meget anderledes, når man begynder at spørge ind til, hvad er din egen andel heri, hvad er 
dit eget bidrag hertil? Ikke fordi at vi skal pålægge os et ansvar, og selvfølgelig vil der være 
opgaver, der lykkes bedre end andre. Så det er ikke kun en jubeldans på roser, det er også 
benhårdt arbejde, med at fastholde den balance på kanten af organisationen, få skabt 
tilstrækkeligt tillid ift. den ledelse, samtidig med at vi skal udfordre dem og ikke blive ’gift’ 
med dem og konstant blive ved med at sige: ’vi er her ikke for at stille jer tilfreds som ledelse, 
vi er her for at vejlede jer som organisation, og det betyder indimellem, at vi er nødt til at 
sige: ’stop en gang, jeg er nødt til at stille jer nogle spørgsmål til jeres ledelse’. Det kan godt 
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være lidt træls, og det kan godt gøre lidt ondt, det kan godt være sejt, fordi man også kigger på 
den enkelte lederes egne bidrag eller ikke bidrag. I den proces hvis man spørger dem der, så vil 
de nødvendigvis ikke sige, at det her er fantastisk, men bagefter er det noget helt andet.   
 
Spring i interview (fra minuttal: 54.35 til 57.00) 
TH: ”Det her er ikke et quick-fix. Det skal man heller ikke tro, det er. Det er heller ikke den 
nemmeste løsning, men det er på sigt den mest effektfulde løsning. Fordi de problemer og 
udfordringer man står med, er et resultat af en praksis, man har foretaget igennem mange år.” 
 
Spring i interview (fra minuttal: 57.45 til 1.00.00) 
Snak omkring konkrete interviewøvelser fra bogen; Systemisk Ledelse. 
TH: ”Det kan være ud fra, at man insisterer på, at alle skal bidrage til de udfordringer, vi står i. 
Det er ikke kun noget lederen skal gå ind på sit eget lille lønkammer og selv finde ud af det. 
Men at man som leder insisterer på at alle medarbejdere, eller dem det handler om, skal være 
med til at finde løsninger. Så det er ikke nok med at sige som medarbejder: ’Det her er noget 
lort, det her fungerer ikke, det her er jeg træt af’. ’Godt så, hvordan er det, vi kan komme tættere 
på, der vi gerne vil hen til? Og i den proces er det vigtigt at man er ærlig, og siger det som man 
oplever, og det vigtige kommer frem, ikke kun alle de bedste erfaringer i en sådan misforstået 
anerkendelse, men de vigtigste erfaringer. Nogle gange er de vigtigste erfaringer de erfaringer, 
hvor det er gået galt, men det afgørende er, hvordan man håndterer de erfaringer, og får gjort det 
fremadrettede. Hvis der var noget, der gik galt, hvordan kan vi en anden gang handle klogere 
eller smartere, så vi får mere af det, vi gerne vil have mere af og mindre af det, som vi ikke vil 
se så meget af. Så at gøre det tydligt, hvad der skal komme ud her af, og at hver enkel er 
ansvarlig for at bidrage. Det,er hvad der er vigtigt. Så man ikke bagefter kan sidde at sige: ’at 
der var aldrig nogen, der spurgte mig, det var da tåbeligt, for jeg har da ellers en rigtig god ide, 
men det spurgte min leder mig ikke om, så han er også inkompetent’. Så det handler om at 
sige: ’Prøv og hør her, alle der sidder her, I er larmende medansvarlige for, at det her kommer til 
at lykkes’. Så det kan man håndtere i praksis ved at spørge ind på forskellige måder, skiftes, 
vente med lederne til sidst og gøre den kontekst tydelig (…)”. 
(…) 
 
TJ: ”Tag afsæt i at den enkelte man måtte interviewe, har vedkommendes egen konstruktion af 
den virkelighed. Set ud fra den optik, på det tidspunkt, med den opmærksomhed, men nogle 
andre: ’Gad vide hvad de har set, gad vide hvad den anden har set?’ Grunden til at der er en 
konflikt, er at man er uenig om noget, og at man ser det ud fra to forskellige platforme. Så hvis 
vi prøvede at se det fra en anden side: ’Hvordan opfattes det, jeg lige har sagt’, og så bruge de 
her systemiske redskaber, som dybest set er en samling redskaber til at skabe struktureret dialog 
med taletid og lyttetid. Hvor man tager nogle forskellige positioner og inviterer ind i nogle 
andre positioner, end man plejer at have, så selvom man kan have en gruppe mennesker, der 
udgør et team, og der er et eller andet dårligt samspil i det team, kan man arbejde med ved at 
interviewe hele teamet og sige, hvad er jeres vigtigste erfaringer ift. at spille godt sammen, og 
hvad er de vigtigste erfaringer ift., når det ikke lykkes? Se på: ’Hvad betyder det? Hvad kan vi 
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fremadrettet arbejde med? Arbejde på? Hvad kan være mit bidrag til, at det kommer til at lykkes 
bedre? Hvad kunne jeg med fordel holde op med at gøre, og hvad kunne jeg med fordel 
begynde at gøre? Hvilken effekt tror jeg det vil have på resten af teamet?’ Og herigennem finde 
løsningen (…).  
 
Spring i interview (fra minuttal: 1.04.45. til ) 
Small talk. Interviewet går mod sin afrunding. Hen mod slutningen kommer vi ind på dette 
sidste, men dog vigtige, emne.  
TH: ”Hvis man skal være helt firkantet, så kan man godt være anerkendende og fyre en 
medarbejder eller en leder, hvis vedkommende ikke er tilstrækkelig værdiskabende ift. 
organisationen eller ikke kan se sig selv i det. I mange organisationer er der i forbindelse med 
forandringsprocesser en 3-4 medarbejdere, der har meget svært ved at se og hænger fast i det, 
man gjorde engang. Om det er folkeskolereform osv., og hvis det ikke bliver håndteret 
ledelsesmæssigt, vil mange af dem, der startede med at syntes, at det var en god ide, kigge 
efter: ’nå, de gør det heller ikke, jamen så har jeg det bedste argument for heller ikke at gøre 
det’. Ledelse handler i høj grad om at håndtere afvigelser med medarbejdere, at håndtere det 
svære og det vanskelige, hvis de ikke håndterer tingene, ’det går nok over på et tidspunkt, det 
gør det bare meget sjældent’. Så kan det have den stik modsatte effekt og meget større 
betydning, end det ledelsen i virkeligheden har.”  
 
 

 
Bilag 2: Interview med Lisbeth Nørlund 
Hvad: Interview med Lisbeth Nørlund, klyngeleder for fire institutioner i Københavns 
Kommune: Børnefortællingen på Vesterbro. I klyngeteamet anvendes og arbejdes der med 
Systemisk Ledelse og dermed systemiske redskaber.  
Hvor: Bryggergården, Angelgade 2, 1765 København V 
Hvornår: Torsdag d. 3. juli 2014 
OBS:  
LLN = Louise Leth Nakskov, interviewer   
LN   = Lisbeth Nørlund 
 
Indledningsvist er der lidt smalltalk før interviewets påbegyndelse. Transskriberingen er 
påbegyndt ved starten af selve interviewet.  
Der er ikke transskriberet smalltalk mellem spørgsmålene eller personlig respons på nogle af 
spørgsmålene, og der er derfor mindre transskriberingspauser undervejs.  
Der kan forelægges en lydoptagelse, hvis dette ønskes.  
 
LLN: ”Vil du indledningsvist fortælle lidt om dig selv, dit arbejde, og den klynge du er leder 
for?”  
LN: ”Ja, det er Københavns Kommune du er kommet ind i, nærmere bestemt Børns og 
Ungdomsforvaltningen. For 3,5 år siden blev der lavet en ny struktur i Københavns Kommune, 
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hvor man delte alle daginstitutionerne ind i klynger. Der ansatte man en klyngeleder til at være 
områdeleder, som er leder for en klynge, og den klynge du er kommet ind i nu, den hedder 
Børnefortællingen. Det er en klynge med fire store enheder (…) 
 
Spring i interview (fra minuttal: 1.49 til 2.47) 
LN: ”Vi har cirka 500 børn og 110 faste medarbejdere. Så det er mange mennesker at holde styr 
på, og det er jo så mit ansvar. Som klyngeleder er det mit ansvar at være ansvarlig for hele 
klyngen, og det er både økonomisk og pædagogisk. Jeg kan selvfølgelig ikke gøre alt det her 
alene, så derfor uddelegerer jeg arbejdet til fire pædagogiske ledere, der er i hver enhed. Det er 
så dem, der er de daglige ledere, og de har den daglige personaleledelse, og de har også ansvaret 
for børnene i dagligdagen. Vi udgør et ledelsesteam, de her fire pædagogiske ledere og mig, og 
vi arbejder tæt sammen. Vi har møder en formiddag hver fjortende dag, så har vi nogle 
heldagsmøder i løbet af året, og så tager vi også af sted en gang om året, væk fra byen i 2,5 dag 
med en underviser og fordyber os i vores ledelse. Der har vi en fast konsulent på, og det er 
Jørgen Madsen (note: Jørgen Madsen fra MacMann Berg har sat mig i kontakt med Lisbeth, og 
han var en person, jeg selv blev sat i forbindelse med efter mit interview med Thomas Johansen 
fra MacMann Berg). (…) Vi kender ham helt tilbage fra før vi blev klynger, der var vi i gang 
med Systemisk Uddannelse i Københavns Kommune, og der var det MacMann Berg, der havde 
udbudt de kurser.” (…) 
 
LLN: ”For lige at gå tilbage, hvem introducerede ideen om undervisning i Systemisk Ledelse?”  
LN: ”Jeg ved det ikke, men som jeg kan regne det ud,  så må det være direktøren i Københavns 
Kommune, direktionen og Børn og Unge-udvalget, som har sat en retning. Det er jo ved at være 
nogle år siden. Jeg tror faktisk at, det er en 6-7 år siden, at man tog en retning, hvor man derfra 
af ville anvende Systemisk Ledelse. Så uddannede man over en to-årig periode alle 
institutionsledere, eller alle fik det i hvert fald tilbudt i Københavns Kommune.  
 
LLN: ”Tog du imod dette tilbud?” 
LN: ”Ja” 
LLN: ”Hvad syntes du herom, og hvad syntes de andre herom? Og om det faktum at ’de’ i bund 
og grund kom oppefra og sagde, at nu skulle I på kursus i Systemisk Ledelse?” 
LN: ”Jeg tog imod det med kyshånd, og det har jeg kun hørt at alle har gjort! Det er noget 
uddannelse, der virkelig har gjort en forskel. Jeg har været leder i 19 år i Københavns 
Kommune, og jeg har været på et utal af lederuddannelser af både kortere og længere varighed, 
og jeg har også en diplomuddannelse. Jeg vil sige, at det systemiske virkelig er noget af det, der 
har gjort en forskel. Jeg tog faktisk den systemiske lederuddannelse samtidig med, at jeg tog 
diplomuddannelsen. Der kunne jeg se, at jeg kunne bruge det rigtig, rigtig meget. Vi havde 
nogle moduler, hvor vi også havde lidt Systemisk Ledelse, og der kunne jeg se, at jeg kunne 
bruge noget af det, jeg havde fra den systemiske uddannelse, som jeg havde fået gennem 
MacMann Berg. Så det brugte jeg faktisk også i min diplomuddannelse. Så jeg har været meget 
meget glad herfor. (…) 
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Jeg syntes jo så, at man i Københavns Kommune er blevet optaget af den her ’tillidsdagsorden’, 
tillidsbaseret ledelse, hvilket er det nye hit, og der tænker jeg, at der er rigtig meget systemisk 
tænkning ind over. Så jeg tænker faktisk, også nogle af de pædagogiske retningslinjer vi går 
efter i Københavns Kommune, der er der tale om Systemisk Ledelse eller tænkning der ligger 
bag. Hele den der socialkonstruktionistiske tænkning, der ligger bag den systemiske tankegang, 
ligger bag rigtig mange andre steder, og den måde vi arbejder i Københavns Kommune.” 
 
LLN: ”Dit lederteam har så også været på uddannelse i Systemisk Ledelse?” 
LN: ”De har alle sammen været på uddannelse, og det er ret heldigt. Sådan er det absolut ikke i 
Københavns Kommune, at alle har været afsted.  
Jeg har et lederteam, hvor jeg har tre nye ledere. Der er kun en, der har været med fra start, da vi 
startede for 3,5 år siden. Så jeg har været udsat for en del udskiftning, men dem jeg skiftede ud, 
de var også systemisk uddannede. Så helt fra vi startede klyngen, har vi været heldige, at vi alle 
har været systemisk uddannede. (…) De ledere der så er skiftede, er skiftet pga. at, de skulle 
prøve noget nyt og skulle avancere opad. Så der har været en naturlig forklaring på, hvorfor de 
stoppede. (…) 
Fra vi startede klyngen, har vi kunne se, at det her er fantastisk; at vi tænker ens ift. ledelse, og 
at vi har nogle grundfundamenter på plads. Så det var vi ikke i tvivl om, da vi skulle rekruttere 
nye ledere, at vi ville gå efter nogle, der var systemisk tænkende. Vi har ikke direkte sagt, at de 
skulle have en uddannelse, men at de skulle være med på den tankegang. Vi har simpelthen 
sagt, at det er det, vi arbejder efter i denne her klynge. Så var vi bare heldige at få to ind, som 
faktisk også begge to gik hos Jørgen (MacMann Berg). Helt tilfældigt gik de på det samme 
hold. Vi vidste det ikke, da vi ansatte dem, men selvfølgelig er de faldet over vores 
ansættelsesannonce, hvor vi skriver, at i vores klynge arbejder vi med systemisk tænkning, og vi 
arbejder meget med det ift. ledelse.” (…) 
”Så det er vores grundfundament i vores ledelse, og nu er vi gået videre. Nu har vi arbejdet med 
den her systemiske tænkning i godt tre år, og nu kan vi se, at vi vil have vores medarbejdere 
med på den samme tænkning. Det tror vi kun, at vi kan få ved at uddanne dem. Så vi har lige 
lavet helt nye visioner for vores klynge, fordi vi lavede visioner, da vi startede for tre år siden, 
og nu var det på tide, at vi skulle lave nogle nye, og det (Systemisk Ledelse for alle) er en af 
vores nye visioner. Det omhandler simpelthen, at vi skal have udbredt den her tænkning til 
vores medarbejdergruppe. Vi har en ambitiøs vision om, at inden for en to-årig periode, har alle 
vores faste medarbejdere været på to-dags kursus i den systemiske tænkning. Så ikke kun i 
Systemisk Ledelse, men i det hele tage i den systemiske tænkning. Så det skal jeg til at have 
planlagt samme med MacMann Berg.” 
 
LLN: ”Så indtil nu (der henvises til 3,5 år, hvor klynget har arbejdet med Systemisk Ledelse) 
har det været et ledelsesperspektiv, som I i klyngegruppen har brugt?” 
LN: ”Ja. Vi har så også fået planet det ud. Vi bruger det jo i vores ledelse. Det har jeg en hel 
masse om, hvordan vi har gjort, som jeg gerne vil fortælle dig om.” (…) 
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LLN: ”Har I italesat, at I har brugt denne her form for ledelse? Eller har det været nogle 
værktøjer, som  I som ledelse har anvendt eller hvordan?” 
LN: ”Vi har italesat det overfor Forvaltningen, at vi arbejder efter det. Og vi er også begyndt at 
italesætte det overfor vores medarbejdere. Men jeg vil nok sige, at de første år da vi lavede 
ledelse, var det ikke noget vi råbte op om til vores medarbejdere. Jeg tror, at vi har nævnt det, 
men det er ikke noget de har vedhæftet sig ved. Så det er først da vi skulle til at ansætte nye 
ledere, at medarbejdergruppen begyndte at tænke: ’Hvad er så det der Systemisk Ledelse?’, ’de 
siger, de går efter Systemisk Ledelse, hvad er det så?’. Så det er først der, at de er begyndt at 
blive nysgerrige herpå. Lige nu hvor vi går ud og lancere, at vi vil have dem uddannet i den 
tænkning, er de blevet meget mere nysgerrige. Der hørte jeg et godt eksempel. Vi har lige haft 
en klyngedag, hvor vi var sammen med alle vores faste medarbejdere. Så vi var knap 100 
mennesker samlet. Og der lavede vi forskellige workshops og grupper. Det var vores 
medarbejderrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant, der faciliterede 
processen, men vi, i lederteamet, fik så lov til at gå rundt at lytte. Der kunne man høre nogle, 
der sagde: ’ja, vi er spændt på at blive indvilliget i det der systemisk tænkning, den der 
tænkning de i ledelsesteamet selv har fundet på. Det er vi lidt spændt på, hvad det er for noget’. 
Så det var sjovt at høre, at de tror, at det er noget, vi har opfundet. Så pædagogen og 
medhjælperen ved ikke så meget om Systemisk Ledelse. (…) Men det er jo ikke noget vi har 
fundet på. (…) Men er noget vi mest har været optaget af i ledelsesteamet. (…) Når de får af 
vide, hvad det så er, så kan de (medarbejderne) ikke have undgået at have lagt mærke til det. 
Fordi vi har brugt det rigtig meget. Hele den der tænkning om at være nysgerrig på hinanden, 
undersøgende, sparrende og reflekterende. Det har vi brugt i tre år også på medarbejderniveau. 
Så alle de ting, de ved bare ikke, hvad det hedder. De ved ikke, at det er noget af den systemiske 
tænkning.” (…) 
 
LLN: ”Vil du fortælle lidt om den praktiske indgangsvinkel, I har haft i jeres ledelsesteam?” 
LN: ”Ja, det vil jeg rigtig gerne… Jeg har skrevet en hel masse ned: Grundfundamentet er den 
systemiske tænkning. Det vi tænker om det er, at vi skaber nogle klare rammer, at vi er klart 
rammesættende for vores medarbejdere. Det er en af grundfundamenterne. Vi skaber en verden 
igennem den kommunikation, vi har med hinanden. Vi er alle forbundne og har et medansvar, 
for det der sker, det her er meget det systemiske. Vi ser forandring som en naturlig del af 
udviklingen.  
Der hvor vi så får det ind i praksis, der har jeg forsøgt at dele det lidt op i forskellige grupper, 
ift. hvad vi gør ift. organisationen, hvad vi gør ift. arbejdsmiljø, hvad gør vi ift. pædagogik, og 
hvordan gør vi det ift. forældreinddragelse. (…) 
Så ift. organisationen så bruger vi meget den her med, ift. vores medarbejdere, at der ikke er 
noget, der er rigtig, og der er ikke er noget, der er forkert. Sandheden, den finder man, hvor det 
giver mening, og sandheden finder man i medarbejderne selv. Den syntes jeg, at vi bruger i 
praksis, når der gang på gang kommer medarbejdere og spørger om det ene eller det andet eller 
noget helt tredje. Det er rigtig let ledelsesmæssigt, at bare give et svar, og så går medarbejderen 
ud og gør det. Hvis man bedriver den ledelse, så bliver det en meget lineær tankegang, hvor vi 
rigtig gerne vil ind og have fat i den cirkulære. Så er det rigtig vigtigt, at vi får stillet 
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medarbejderen nogle nysgerrige spørgsmål, som medarbejderen selv kan reflektere over og 
måske selv finde et godt svar på, som giver mening for dem. Så hele den grundtanke prøver vi 
at bedrive, i den helt nære ledelseskontakt vi har.  
Så gør vi det ved, at vi har en masse fællesmøder. Eller en masse har vi ikke, men vi har 1-2 
klyngemøder for alle medarbejdere om året, og der prøver vi at få refleksion ind. Der prøver vi 
at sætte dem ud i refleksionsgrupper, workshops, hvor de skal lytte til hinanden og reflektere på 
hinandens praksis. Så er det som regel os (lederteamet), der laver nogle nysgerrige spørgsmål. 
Så jeg tænker, at det handler om at være nysgerrig og få stillet de nysgerrige spørgsmål.” (…) 
 
LLN: ”Hvordan har medarbejderne reageret herpå, når I har implementeret de her øvelser og 
spørgsmål mm.?”  
LN: ”De har taget rigtig fint imod det, og nu siger de selv: ’at I starten var det noget man skulle 
vænne sig til, også at sidde i nogle grupper hvor man ikke kendte nogen’. Nu har vi været i gang 
så lang tid, så nu kender de rammen for det, og nu syntes de, det er fantastisk at blive inspireret 
af hinanden og få den her fælles refleksion.” (…) 
 
LLN: ”Hvordan reagerede I så på den lidt manglende opbakning/ikke 100% opbakkende 
stemning?” 
LN: ”Vi har prøvet at være meget tydelige i rammesætningen hele vejen igennem, og så tænker 
jeg, at man skal også bare prøve det.”  
 
LLN: ”Har der været nogle, der har været kritiske overfor dette?” 
LN: ”Det har der sikkert været, men det har ikke fyldt. Det har været meget få, der har 
sagt: ’Hvorfor skal vi også det?!’ Men det har ikke fyldt i vores klynge.” 
 
 LN: ”Så har vi også brugt det til at skabe fælles visioner og i arbejdet med fælles økonomi. Et 
af omdrejningspunkterne, og noget der er særligt for vores klynge, er at vi er én stor 
virksomhed, der har fælles økonomi. Det er mig der ligger budgettet, og hver enheden får hver 
deres budget hvert år, som de må styre efter. Men når året er omme, så hvis en enhed har 
overskud, og en enhed har underskud, så indgår alt alligevel i en fælles pulje. Det burde det 
også gøre i alle de andre klynger i Københavns Kommune, fordi det var det, der var mening fra 
politisk side, men det gør det bare ikke. Der er stadigvæk enhederne, der sidder og kæmper mod 
hinanden i mange af de andre klynger. Men i vores klynge har vi formået, at der ikke skal være 
konkurrence, men vi er én virksomhed. Jeg tror, det starter i ledelsen. Hvis du ikke har 
konkurrence i ledelsen, så får du det heller ikke mellem enhederne. Vi har et lederteam, der ikke 
har konkurrence mellem hinanden. Jeg tror, at grunden til vi ikke har det er, at vi bruger rigtig 
meget refleksion og sparring i vores ledelse. Så når vi har vores lederteammøder hver fjortende 
dag, så har vi en times sparring hver gang, hvor der er en af lederne, der er på, så er der en vi 
interviewer, og så spørger vi den, der er fokusperson: ’hvad vil du gerne?’, ’reflekterende 
team?´, ’vil du bare have gode ideer?’. Man kan også sige: ’jeg vil bare gerne have gode råd’, 
det må man gerne. Det er rammesat en smule småstift, men vi er blevet enige herom, det bliver 
man nødt til at gøre, for at man overholder de regler der er med at være lyttende. (…) Jeg 
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tænker, at det er lykkes rigtig godt, når man ikke har konkurrence på lederniveau, så har det 
forplantet sig. Så vi arbejder rigtig meget med, at se det hele som fælles og det er simpelthen 
lykkes fantastisk på de her 3 år, så når det gælder økonomi. Det er helt vildt imponerende. Jeg 
kan selv få helt gåsehud over det. Fordi det er naturligt, at hvis en enhed har sparret penge op, så 
står de der når året er omme: ’Ej, vi godt tænke os det og det og det, kunne vi ikke lige få lov til 
at bruge de penge?’ (…) Men så behøver jeg bare at sige, at det kan I ikke, fordi vi er fælles. Vi 
er en virksomhed, så det kan I ikke. Hvis der er et overskud, så får I det næste år, det bliver bare 
delt lige ud til alle. Og jeg skal bare sige en ting, og så er alle med igen: ’Alle børn i vores 
klynge de skal have lige mulighed for læring! Det har et barn ikke, hvis et barn går i en 
institution, hvor opvaskemaskiner, vaskemaskiner og alt muligt er gået i stykker. Plus 
personalet har været meget væk pga. sygdom. Så vil de børn få en dårligere mulighed og 
dårligere kvalitet. Det skal de ikke have’. Og når jeg bare siger dette, så sidder alle: ’nå nej, det 
er også rigtigt, det skal de ikke. Alle børn skal have det samme’. Det samme har vi fået 
forældrebestyrelsen til, og så accepterer man det der fællesskab. Det tror jeg på er noget af den 
der grundfilosofi vi har, med at vi kigger meget på fællesskab frem for individ.”  
”Rent organisatorisk arbejder vi også med meningsskabelse, og det er i hvert fald noget alle 
vores medarbejdere ved at vi arbejder efter: ’hvad der giver mening’. De ved bare ikke, at det 
hedder Systemisk Ledelse.  
Rent organisatorisk er jeg jo på et niveau, fordi jeg er overordnet leder, og det er jo ikke mig, 
der bedriver ledelse til den menige medarbejder, det er mine pædagogiske ledere. Mine 
medarbejdere kan man i bund og grund sige er mine pædagogiske ledere. Så hvis du skal have 
mere med omkring den praktiske udførsel af Systemisk Ledelse, så skal du lave et interview 
med en af mine ledere. Jeg sidder jo mest med arbejdet på strategisk ledelse, men synes jeg 
formår, at få det systemiske ind i det strategiske ledelse. Men min pædagogiske leder udøver 
mere systemisk, end jeg gør.” 
 
LLN: ”Vil du gå tilbage til det med det meningsskabende? Er der nogle konkrete værktøjer I 
bruger, eller hvordan kommer det i spil?” 
LN: ”Det kommer i spil på den måde, at vi tror på, helt grundlæggende, at vi har de rigtige 
medarbejdere, og de leverer det bedste de kan. (…) Og så sørger vi for at sætte nogle gode 
rammer, og vi sørger for at være rigtig tydelige i, hvad det er for en retning vi vil have. Hvilken 
ramme de skal arbejde under. Det tænker jeg at medarbejderne helt klart vide, hvad det er vi 
som ledelse vil have af jer. Og så tror vi på det bedste i medarbejderne, at de leverer det bedste 
de så kan. Gør de det så ikke, for det har vi også medarbejdere, der ikke gør. Så er det en anden 
vinkel eller en anden retning vi går ud af. Og den er ikke speciel systemisk, så går vi på en 
afvikling.   
         
LLN: ”Potentiel fyring eller?” 
LN: ”Ja, det må man sige. Dem har vi haft nogle stykker af.” 
 
LLN: ”Har fyringerne haft noget med den valgte ledelsesstil at gøre eller?” 
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LN: ”Det har været pga. manglende levering ift. det pædagogiske, og de fleste af dem jeg har 
afskediget, har været pga. sygdom. Rigtig meget sygdom. Så nej, det syntes jeg ikke. For jeg vil 
mene at vores systemiske tænkning, at vi tror på det bedste i vores medarbejdere. Og så handler 
det om at finde det frem. (…) Vi har helt lavpraktisk gået efter Ai-modellen, med at finde det 
frem som virker. Det anerkende. Og det går vi helt grundliggende efter. Når vi skal udvikle 
noget, så bruger vi den model, hvad virker rigtig godt? Og så skal vi gøre mere af det, fremfor at 
sætte fokus på det, som ikke virker. Det tænker jeg, er en praksis som bliver benyttet i rigtig 
mange situationer, også i forældresamtaler.” 
 
LLN: ”Taler I også om problemerne?” 
LN: ”Ja, det gør vi.” 
LLN: ”Men med fokus på det der virker?” 
LN: ”Ja… Jeg kan nævne et eksempel. Vi har en medarbejder på et fritidshjem, som har 
arbejdet 37 timer om ugen. I kraft af den nye skolereform, kan dette fremadrettet ikke lade sig 
gøre. Så vi har for nylig rykket rundt på nogle medarbejdere. Vi har bl.a. rykket en medarbejder 
fra én enhed over i en anden enhed, og i dette tilfælde gik det ikke særlig godt, kan man vist 
rolig sige. Det var hendes eget valg, fordi ellers skulle hun ud at finde arbejde et andet sted, for 
vi kan ikke beholde hende i en stilling på 37 timer. Så hun skulle noget andet og valgte så at 
komme i en af vores andre institutioner. Men inderst inde havde hun jo nok ikke valgt det, det 
var jo med armen vredet om på ryggen, hvor hun sagde: ’jamen så vil jeg det.’ Og så starter hun 
op og så går det praktisk talt rigtig dårligt. Der taler vi da om i lederteamet, hvor dårligt det går, 
og lederen hører jo alle de dårlige historier fra kollegaerne, og hun kan også godt selv se, at det 
går rigtig skidt. Rent lavpraktisk så tager vi sådan en medarbejder ind til samtale, flere samtaler. 
Der kunne vi godt vælge at sige: ’at der er nogle punkter, det går rigtig skidt på. Dine kollegaer 
kommer og klager osv. Vi må finde ud af noget andet’. Den mulighed har man, men man har 
også den mulighed at spørge: ’hvordan synes du, det her går?’ I dette tilfælde kom hun 
herigennem selv på banen og sagde: ’at det her var rigtig, rigtig svært’. Og så bliver fokus lagt 
på: ’når der er noget,  du synes er svært’, noget der er svært, kan man hjælpe med, og så får vi 
talt med hende om, ’hvor er det, det er rigtig dejligt på den her arbejdsplads?’, ’hvor er det 
godt?’, ’hvordan kan vi hjælpe dig til at gøre mere af det, du syntes er dejligt at arbejde med?’. 
Ved at have den indgangsvinkel fik vi hende faktisk løftet op, og det går faktisk meget bedre nu, 
og det gjorde det ikke i starten. (…) Jeg kunne have fokuseret på de negative sider (...) Og jeg 
vil da sige, at når vi er sammen i vores lederteam, så har lederne også behov for at kunne sige en 
masse, der ikke er særligt systemisk. De sidder ude i deres enheder og bliver nogle gange fyldt 
op frustrationer og irriterende medarbejdere, der kun tænker på sig selv. Så når vi er sammen i 
vores lederteam, så er det da også lidt galt at sige nogle mindre positive ting, men det skal man 
jo have lov til. Det skal da have sin plads og et forum, hvor man kan sige tingene. Men når 
luften er kommet ud, så bruger vi hinanden til at tænke: ’hvordan kan du gå hjem og ordne de 
udfordringer, du står overfor med den systemiske brille på?’ Og fordi vi alle sammen er enige 
om, at det her er vores grundforudsætning, det er den måde vi arbejder på, så kan vi jo holde 
hinanden fast på det. Så kan medarbejderen gå hjem og tage en samtale med en medarbejder, 
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som man som leder tænker: ’kan hun ikke bare tage sig sammen?’, men så går hjem og tager en 
anden samtale, og faktisk får løftet medarbejderen.  
De her samtaler har vi rigtig mange eksempler på, hvor vi får flyttet noget ved at vælge den 
strategi, vi har for teamet.  
 
LLN: ”De her øvelser, har du aldrig følt dig udsat eller?” 
LN: ”(…) det kræver da tillid at arbejde med den her metode. Og jeg er da ikke sikker på, at vi 
var kommet så godt af sted hermed, hvis vi ikke havde arbejdet med hinanden og dermed fået 
skabt en grundtillid. Fordi jeg vil da ikke være så blåøjet at sige, at man bare kan lave sparring 
med helt nye medarbejdere, og at man altid kommer godt af sted med det. Det tror jeg ikke på, 
at man altid gør. Men jeg har oplevet, at det var fint. Jeg har ikke set nogen, der er blevet stødt, 
men det er helt sikkert, at det rykker noget ved nogle tanker. Men vi har ikke været derude, hvor 
nogen er gået derfra og haft det dårligt hermed, det har jeg simpelthen ikke oplevet.”  
 
Spring i interview (fra minuttal: 34.32 til 35.23) 
Hen mod afslutningen taler vi lidt om, at det kun er de positive sider, der kommer til udtryk, og 
at man ikke hører nogle kritiske historier. 
LN: ”Jeg kan give dig et eksempel. For nu kommer jeg lige til at tænke på et. For vi arbejder 
gennemført med den her tankegang. Men der er et sted, jeg ikke gør det i min position. Det er, 
når jeg har tjenstlige samtaler, hvor jeg indstiller til afskedigelse. Der stopper min systemiske 
baggrund fuldstændig. Og det er skønt! (…) Jeg havde lige en for nylig, og der sagde jeg nemlig 
til den leder, jeg var sammen med herom: ’nej, hvor er det befriende bare at kunne sige tingene 
fuldstændig klart’. Og det kan man til de tjenstlige samtaler. Der kan du sidde og sige til en 
person: ’at det er bare ærgerligt, jeg har ikke tillid til dig. Fordi du har gjort det, og det og det. 
Og det kan godt være du har alle mulige forklaringer og undskyldninger, men det er bare lige 
meget. Jeg har ikke tillid til dig. Jeg kan ikke være ansvarlig for, at du passer børnene’. Så det er 
virkeligheden. Også når det gælder de medarbejdere, der er meget syge. (…) Det er også 
befriende at kunne sige: ’jeg kan godt forstå dig og din situation, men arbejdspladsen kan 
simpelthen ikke klare det. Børnene og driften kan ikke klare det. Så der er kun en vej. Så det her 
med at få lov til at være lineær i sin kommunikation, er også rart nogle gange. Så jeg er ikke 
cirkulær hele tiden og i tjenstlige samtaler går det ikke cirkulært. Der er en konsekvens, men jeg 
har ikke været bevidst herom før for 14 dage siden, at jeg faktisk syntes, at det var rart.” (…) 
 
Interviewet blev afrundet med lidt smalltalk.   
 
Noter i forbindelse med interviewet:  
Da jeg skal mødes med Lisbeth 
Nørlund, har vi aftalt at mødes på 
hendes kontor i en af de daginstitutioner, 
som hun er klyngeleder for.  
På tavlerne rundt i personalerummet 
hænger systemiske udsagn og 
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tænkemåder. Alle illustreret i en eller anden kreativ udformning.  
På tavlen inden for døren står der skrevet: ’Bag enhver frustration, er der en knust drøm… Og 
drømmen kom først!!!’ eller ’Kaos = et system vi ikke har fået øje på endnu’. På en anden tavle 
er den systemiske tanke om, ’at vi alle er forbundet i et stort system’, illustreret med små skilte 
og snore, der forbinder disse skilte.  
 
 

 
Bilag 3: Interview med Christian Bindslev 
Hvad: Interview med Christian Bindslev, folkeskolelærer ved Langelinieskolen i København, 
projektleder på et projekt om ’Rettighedsskoler’ sammen med UNICEF. Bindslev anvender de 
systemiske redskaber ift. projektledelse og i sit arbejde som lærer. 
Hvor: Holsteinsgade 9, 5. th., 2100 København 
Hvornår: Søndag d. 6. juli  
OBS:  
LLN = Louise Leth Nakskov, interviewer   
CB   = Christian Bindslev 
 
Indledningsvist er der lidt smalltalk før interviewets påbegyndelse. Transskriberingens er 
påbegyndt ved starten af selve interviewet.  
Der er ikke transskriberet smalltalk mellem spørgsmålene eller personlig respons på nogle af 
spørgsmålene, og der er derfor mindre transskriberingspauser undervejs.  
Der kan foreligges en lydoptagelse, hvis dette ønskes.  
 
LLN: ”Hvad laver du til dagligt, og hvilken rolle spiller Systemisk Ledelse heri?” 
CB: ”Jamen, jeg er sådan set folkeskolelærer i jobbeskrivelsen, og så har jeg det sidste års tid 
arbejdet med et projekt, der hedder Rettighedsskolerne. Det er et partnerskabsprojekt  
mellem vores skole, Langelinieskolen og UNICIF Danmark, hvor jeg er projektleder på, og det 
skal til at implementeres nu. Vi har udviklet en dansk version af noget, der hedder ’Rights 
Respecting Schools (RRSA)’, hvor vi har været en bred gruppe fra organisationen, både ledere 
og medarbejdere. (…)  
Det er jo så min jobbeskrivelse. Jeg har så de seneste 3,5 år taget en pædagogisk 
diplomuddannelse i ledelse. Der startede jeg på Årgang 1, jeg kom først ind på et førleder-
forløb, sådan et talentforløb, og så blev jeg tilbudt denne her uddannelse.  
Så startede BUF med at lave et systemisk uddannelseshold, da de erklærede, at de ville uddanne 
de københavnske ledere systemisk. Det var så MacMann Berg der udbød disse hold, hvor du så 
også kender Jørgen fra. (…) De har så lavet tre grundmoduler: personlig lederskab, ledelse af 
medarbejderne og ledelse af organisationer. Det er moduler, hvor MacMann Berg står for den 
ene halvdel af undervisningen, og den anden halvdel står Metropol for, men også via en ekstern 
ledelseskonsulent. Så man har gerne ville specialdesigne et forløb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Spring i interview (fra minuttal: 3.06 til 3.16) 
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CB: ”Det har været ret gennemsyret af Systemisk Ledelse. Ikke fordi der ikke har været andet 
også, men grundtanken har fra start været det systemiske udgangspunkt. Det 
socialkonstruktionistiske afsæt.  
 
LLN: ”Vil du fortælle lidt om det her projekt om Rettighedsskolerne? Har det også været i den 
systemiske optik eller hvordan?” 
CB: ”Ja, det er jo et projekt, hvor jeg har haft en form for lederrolle, en proceslederrolle. I 
processen har jeg brugt masser af den systemiske tilgang. Jeg bruger faktisk primært den 
tilgang. Det vil sige, at når vi har haft processer, så har det været cirkulæreprocesser og 
cirkulærforståelse hele tiden, hvor jeg har prøvet at præge tilgangen til det. Det, at man bliver 
ved med at stille spørgsmål, når man støder på ting, der er svære at forstå, så prøver vi at stille 
nogle flere spørgsmål for at blive klogere på det.” 
 
LLN: ”Hvordan har dine kolleager og dem du har arbejdet med i projektet taget imod, at du 
arbejder med de her redskaber, og har de lagt mærke hertil? Og er der nogen, der har stillet sig 
positivt eller stillet sig kritisk til det?” 
CB: ”Jeg har ikke oplevet det kritiske, men det tror jeg også hænger sammen med, at en lang 
række andre fagpersoner på skolen har i årevis været i gang med noget systemisk, mere eller 
mindre. Så hedder det supervision, så er alle specielundervisere uddannet i supervision, hvilket 
også har afsæt i det systemiske. Mange forskellige folk, der har taget kurser og snuset til 
elementer såsom anerkendende tilgang, som også har været ret udbredt indenfor AKT (Adfærd, 
Kontakt og Trivsel), som er en speciallærer-funktion. Ja, en del lærere er blevet undervist i 
systemisk tænkning og bruger dette. Så rigtig mange bruger den her tilgang ift. det at arbejde 
med børn. Eksempelvis LP-modellen bruges også rigtig meget. Her forsøger man at have mange 
perspektiver på et barn og derved bruge flere udsigtsposter for at beskrive en kompleks 
virkelighed, og erkende at man ikke har hele sandheden selv. Det er den helt afgørende tanke. 
(…)” 
 
LLN: ”Når du så siger, at ingen har stillet sig kritisk hertil, fordi de selv har været uddannet 
heri, men du er blevet præsenteret for andre tilgange igennem din uddannelse. Hvad er din egen 
holdning til Systemisk Ledelse?” 
CB: ”Vi lærte egentlig fra start en god grundsætning: ’At man skal passe på ikke at glide i den 
systemiske bananskræl’ (…). Altså det her med hensigtsmæssighed. Det var faktisk vores første 
underviser, der hele tiden fortalte os: ’tænk nu på, at der er også nogle gange, man bare skal 
træffe et valg’. Hvor det er ret enkelt, hvor man ikke behøver at afvente en hel masse ting. Hvor 
det handler om at komme videre og udstikke en retning. Så det er en afvejning man har, og som 
jeg syntes at man åbent har haft, igennem lederuddannelsen. At det er ikke altid man skal 
adlyde ’grundloven’ (han henviser til Systemisk Ledelse).  
 
Spring i interview (fra minuttal: 6.55 til 7.37) 
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Vi taler om det manglende kritiske blik. Ikke fordi man skal kritisere bare for at kritisere, men 
fordi det er tankevækkende pga. dets fravær i samtalen om Systemisk Ledelse. Det bliver et 
meget lyserødt billede, man får af tilgangen.  
CB: ”En af de ting jeg har prøvet at kritisere i en af de opgaver, jeg har sendt dig. Den om 
videnskabsteori. Der prøvede jeg at kritisere værktøjer fra den første bog om Systemisk 
Ledelse. Der har jeg prøvet at tage nogle afsnit ud og prøvet at kigge på det med kritiske øjne. 
En af de ting jeg så kritisk på, er det her med et socialt system. At en leder forestiller sig, at man 
kan træde ind og ud af et medarbejderteam og være en del af det, uden at lederen fylder for 
meget. Lederen vil, i kraft af sin rolle, fylde, lige meget hvad han/hun gør. Forstil dig at lederen 
skal kunne være på nysgerrig opdagelse hele tiden. Det er også nogle gange lidt urealistisk. 
Fordi en medarbejder svarer også tit en leder, det som en leder gerne vil høre. Så man får måske 
ikke det, man tror man får. Så det har vi prøvet at indarbejde på min skole, sammen med et par 
andre kollegaer som også har været på denne her uddannelse. Der har vi foreslået, at det ikke 
altid er lederen, der har ansvaret og skal være en del af de her processer. Men at man laver dem 
med sine kollegaer. Det har vi eksempelvis gjort, da vi skulle lave ny teamstruktur for 2 år 
siden. Det her med teams er et kæmpe ømt punkt: ’Hvordan afdelingerne skal laves på en skole? 
Hvem kan følge klasserne? Hvor længe?’ etc. Der har vi prøvet at sige, at for at få alle stemmer 
i spil ift. de her gruppeinterviews, skulle det være blandt kollegaerne. Derefter har vi prøvet at 
sige: ’Hvad fungerer? Hvad kunne vi tænke os mere af? Hvad kunne vi tænke os at afvikle?’ Og 
inden man taler om en løsning, så taler man om, hvilke ting der skal med i en god struktur på 
skolen, og hvad der er det vigtigste at få ind som medarbejder. Altså flytte fokus lidt, og det var 
interessant.” 
 
LLN: ”Så det var medarbejderne og ikke lederen, der var i fokus?” 
CB: ”Det var medarbejderne, og så havde vi lånt et par ledere også. Men de fleste grupper var 
med medarbejdere. Så fik de en kort instruks af os, men de fleste havde kendskab til det, bl.a. 
det anerkendende tilgang. Så havde vi lavet en spørgeguide på nogle spørgsmål, man kunne 
blive ved med at stille. Det her med at kridte banen tydeligt op, hvor man siger, at man som 
procesleder stiller spørgsmålene, men man svarer ikke. Så skriver proceslederen alle udsagnene 
op. Så er det ud fra den tanke, at det så virker mellem medarbejderne, at man hører hinanden og 
er anerkendende overfor hinanden, fordi man kan se, at der er mange forskellige vinkler. Det 
gjorde, at man fik nogle helt andre stemmer i spil, end dem der altid ville råbe op om et eller 
andet: ’Det kunne sgu kun lade sig gøre sådan, eller vi gider ikke’. Så der er en hel masse tavse 
stemmer, som faktisk kom til at fylde meget mere. 
 
LLN: ”Så det var positivt, at I valgte at gribe gruppeinterviewene an på denne måde?” 
CB: ”Ja, det var det faktisk. Så havde vi nogle sider med udsagn, som vi kunne give til ledelsen 
og sige: ’Her er hvad, der er vigtigt for medarbejderne. Så kan I træffe valget. Hvordan I så 
ligger en bedst mulig strategi, ud fra det organisationen gerne vil, er op til jer!’.  
 
Spring i interview (fra minuttal: 11.20 til 12.07) 
Der er snak om interviewøvelserne. 
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LLN: ”Det må stille krav til alle dem, der indgår i de her interviewøvelser. Det kan ikke være 
alle, der må finde det behageligt?!” 
CB: ”Ja, man skal sige ’ja, til det’. (…) Nu har jeg ikke prøvet den, hvor det har været en enkelt 
person. Den har jeg kun prøvet på mig selv under uddannelsen. Der prøvede jeg den der, og det 
var ret ubehagelig i starten, men outcome var meget berigende. Fordi det var sjovt at stoppe op 
midt i samtalen og høre andre tale om det, man talte om. Der havde man tre personer, der kunne 
tale sammen om det de hørte. (…) Men også til intervieweren, der kun spørger ind til det der er 
interessant, men det er også interessant at høre fra nogle andre perspektiver. (…) Jeg tror, når 
det handler om at koordinere forventninger og sådan noget, er det en enorm god erkendelse at 
have: ’at der findes lige så mange forventninger til en situation, som der findes mennesker i et 
rum’. Hvis man bare kan starte der, så kan man lettere komme hen til et sted, hvor man kan 
sammensætte nogle forventninger. Men det er sommetider, at tiden er fjenden. At man skal til at 
få truffet nogle valg.  
Jeg har siddet i udviklingsgruppen i mange år på skolen, og problemet er nogle gange, at vi får 
truffet nogle valg som er lidt ureflekteret. Der er ikke kommet nok refleksioner på et valg, det 
virker bare smartest sådan. Så skynder man sig og gør sådan, eksempelvis vi skal lave en ny 
fagudviklingsstruktur. Så sidder man og kigger på nogle måder at gøre det på og diskuterer, 
men man kunne måske komme det spadestik dybere nogle gange, der ville gøre, at man så 
faktisk fik en struktur, der lykkes. For jeg synes mange af de ting man sætter i gang, så virker 
det et ½ år og så et nyt tiltag. Så bruger man mange kræfter på at løbe det op ad bakke, og så 
triller det ned af bakke lige så hurtigt igen. Det bliver ikke ordentlig forankret. Det bliver lidt 
ineffektivt.” 
 
LLN: ”Er det så der, at du har et ønske om at bruge de systemiske redskaber eller?” 
CB: ”Ja, det har jeg faktisk flere gange forsøgt at efterlyse eksempelvis i udviklingsgruppen. Jeg 
har skrevet til min leder, at jeg syntes, at man kunne lave andre processer nogle gange. Bare en 
brainstorm til at starte med, til at få nogle ideer op uden at have givet så meget retning. Nogle 
gange bliver der givet for meget retning og rettelse, og så bliver man blind overfor dét, som 
kunne have været. Det når man slet ikke at få snakket om. At der bliver sat nogle afgrænsninger 
op fra start. Ikke at afgrænsninger ikke kan være gode for kreativiteten, men nogle gange 
kommer man ikke det spadestik ned, der skaber den nødvendige refleksion. Hvor man måske 
har taget en runde af 20 min., så kunne man måske tage 2x20 min. intenst på det problem. Så 
kunne man måske have sparet tid i den sidste ende. Men man kommer til at kigge på den der 
dagsorden, og ’nu skal vi skal vi også lige nå at få taget stilling til det og det, og det der, for så 
har vi en masse ting, der kommer næste gang’.” 
 
LLN: ”Så har jeres ledelse ikke været på kursus i Systemisk Ledelse?”  
CB: ”Jo, den ene har måske nok. Men jeg oplever ikke altid, at han tager fat i det. Ikke som 
procesleder. Han går ikke ind og tager fat i de processer, der kunne have været. Det kunne han 
meget mere aktivt gøre. Det er bare en beslutning væk. (…) Han tager måske også beslutningen 
ud fra hans habitus. Han har været leder og underviser i mange år, så man bliver måske vant til 
det forhold, hvor man siger: ’Så har vi et punkt tre, vi skal have talt om fagudvikling. Er der 
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nogen, der har nogle forslag? Jamen jeg syntes, at vi skal gøre sådan og sådan’. Så der en, der 
siger: ’Det har vi gjort, og det virkede ikke. Måske skulle vi prøve det her en gang. Ja, det lyder 
spændende. Lad os gøre det’. Så sætter man det på et møde et par gange efter, så man lige kan 
undersøge det, og så har man besluttet det. Det kunne være mere spændende, hvis man startede 
med nogle spørgsmål der hed; ’Hvad skal der komme ud af fagudvikling? Hvad skal lærerne 
have ud af fagudvikling?’ Lave en interessentanalyse eksempelvis. ’Hvad skal børnene have ud 
af fagudvikling? Hvordan skal undervisningen kvalificeres af fagudviklingen? Og hvor hurtigt 
skal det ske? Skal det ske alle steder på en gang?’ Hvis man kunne afklare sådanne generelle 
ting først, kunne det da være interessant. Så man spørger en elev: ’Hvad kendetegner god 
undervisning? Har du oplevet god undervisning?’ Få sat nogle ord på, så man måske kunne få 
nogle andre tilgange til praksis, som var fyldt med lidt andre stemmer, end dem man plejer at 
høre, og end at det skal gå op i strukturen. Så kan man sige til ledelsen, at man er ved at lave en 
ny struktur for fagudvikling, og det ser rigtig spændende ud, men så sker der bare ikke rigtig 
noget, eller det kommer ikke så langt, som det så kunne have kommet.” 
 
Spring i interview (fra minuttal: 18.29 til 19.22) 
Vi taler om de systemiske redskabers anvendelighed på flere niveauer. 
CB: ”Man har et begreb om ’at lede nedad’ og ’at lede opad’. Det bruger Kurt Klaudi Klausen. 
Han arbejder meget med strategisk ledelse. Han siger: ’at ledelse forgår i samtaler, i 
koordinering af mål og midler, men det foregår både opad og nedad.’ Der bliver også opsuget 
gode ideer fra lærere eller elever, der nævner et eller andet, som bliver forfulgt opad, som måske 
ender oppe i forvaltningen. (…) Der bliver det rigtig spændende. Så bliver ledelse også noget 
med at koordinere relationer i virkeligheden og forståelser, og se om man kan få bedre 
bundlinje, bedre udbytte, bedre undervisning for børnene, hvilket må være bundlinjen. Bedre 
trivsel og bedre læring er det vi prøver med Rettighedsskoler nu. (…) Det syntes jeg faktisk er 
ret systemisk bygget op.” 
 
LLN: ”Hvad går projektet ud på?” 
CB: ”Det går ud på, at man bruger et år på at blive certificerede som UNICEF Rettighedsskole, 
og når man bliver certificeret, så betyder det at hele skolens liv omkring børnene, altså forældre, 
personale og børn, kender Børnekonventionen og opererer ift. den og bruger den som en slags 
grundlov. Nu har vi bare klargjort en dansk model for det.” 
 
Spring i interview (fra minuttal: 20.58 til 26.32) 
Der sker en uddybning af projektet om Rettighedsskolerne. 
CB: ”Der skal mange stemmer på for at lave noget reflekteret og godt. Mange perspektiver.”  
 
Spring i interview (fra minuttal: 26.44 til 34.03) 
Der er fortsat snak om projektet, samt hvor og hvornår CB anvender systemiske redskaber og 
tanker. 
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LLN: ”Så den systemiske tænkning bliver en platform eller grundfundament, du trækker din 
viden fra?” 
CB: ”Ja, men ikke altid. Som underviser skal jeg også drive tingene fremad. Vi skal jo igennem 
en række forløb, som har en tidsramme. Fordi man skal nå noget. Men jeg prøver inde i de 
forløb, at lave de her systemiske tilgange og give de unge den tilgang. (…) At give dem en 
oplevelse af, at der findes mange forklaringer på, hvorfor tingene er som de er.”  
 
Spring i interview (fra minuttal: 34.38 til 34.55) 
CB: ”Jeg syntes faktisk, at min øverste leder er ret god til det. Til ikke at være en leder, der hele 
tiden fremstår som en, der sætter retning hele tiden. Selvom han gør det. Så er han meget 
værdibaseret i sin tilgang, så han siger: ’at de løsninger, der bliver fundet skal være så tæt på 
brugeren som muligt og er det afsæt, de løsninger skal forsøge at skabe rammerne for’, fremfor 
at sige: ’Det skal være sådan her’, fordi det siger best-practice et eller andet sted, men at man i 
stedet får mange stemmer i spil: ’Hvad siger jeres teams?’ (…) 
Det lyder sådan lidt frelst, det kan jeg godt høre.” 
 
Spring i interview (fra minuttal: 36.13 til 36.54) 
CB: ”Så er der nogle gange, at man ikke skal glide i den berømte systemiske bananskræl. Det er 
der nogle gange, når der er en regel som skal overholdes. Eksempelvis hvis børnene opfører sig 
på en tåbelig måde, så er man simpelthen nødt til at sige: ’Den opførsel duer simpelthen ikke, 
fordi vi kan ikke være sammen på denne her måde, og det er ikke noget, der er til diskussion’. 
Så kan man sige på de der korte baner, så bliver det svært at overholde, det med at få mange 
stemmer på, men når der ophobes nogle ting, der skal tages hånd om, så tager vi de brede 
snakke igen og får det bredt ud igen, ift. hvad det er vi skal.” 
 
Spring i interview (fra minuttal: 37.38 til 38.04) 
CB: ”Jeg tror, at man skal være meget opmærksom på, at man ikke skal spørge nogen om noget, 
man ikke vil have svaret på eller har tænkt sig at lytte til svaret på. Det er også noget jeg kender 
som forældre, som man falder i nogen gange. Hvis man får spurgt uden at tage svaret alvorligt, 
så er man på glatis. Og hvis der rent faktisk er et svar, før man får spurgt, så skal man give 
svaret. Man kan sige: ’Ja, I skal lave den her stil til på fredag’, eller ’kære forældre, jeres børn 
kommer for sent, de skal komme til tiden, vi starter kl. 8. Punktum.’ Det er ikke: ’Hvad syntes 
I?’, fordi det kan ikke diskuteres. (…) Der er nogle rammer, man får løn for at udfylde, det er 
som skolelærer at undervise ud fra nogle faglige mål, som undervisningsministeriet har 
udstukket, det er tydelig kommunikation med forældre, og det er tydelig kommunikation med 
børnene etc. (…) Den ramme er ikke til diskussion. Altså den organisatoriske ramme skal man 
passe på med ikke at signaler, at den er til diskussion hele tiden. Det duer ikke. Jeg plejer altid 
at sige: ’Man skal kridte banen rigtig godt op’. Ethvert godt forløb, også i skolen, starter med at 
sige: ’at det er det her, vi skal lære, det er det her felt, vi skal træne’. Der kan være tusind andre 
ting, men nu skal vi træne det her. (…) Og så handler det om at åbne op i processerne, men man 
skal være tydelig med, hvor vi er på vej hen. Der er et godt citat af Thomas Beck (lidt svært at 
høre efternavnet) (…)  
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Han sammenlignede det, med ikke at sætte en ordentlig organisatorisk ramme eller målsætte en 
organisations retning, med et skib. På skibet står kaptajnen på broen og råber: ’Det går skide 
godt. Vi sejler fremad, jeg ved bare ikke, hvor vi er på vej hen. Men det går skide godt.’ (…) 
Det kan man godt bruge som billede på, at det godt at have en god fart, men som ledelse og som 
projektleder er det totalt ineffektivt at satse på at skyde en god fart uden et mål. Det kan vise sig 
at være spild af tid. Det kan være man rammer noget godt, men det skal helst ikke være 
tilfældigt.  (…)  
 
Spring i interview (fra minuttal: 41.47 til 42.09) 
LLN: ”Når jeg siger magt ift. Systemisk Ledelse, hvad tænker du så?”  
CB: ”Det har jeg faktisk også tænkt på ift. sådan noget som coaching. Nu har jeg prøvet en del 
coachtræning. Det er svært at fraskrive sig, at man som coach ikke har en magt. Jeg syntes, at 
det er bedst at forestille sig, at der findes magt altid, i rum hvor der er mere end én person. Hvis 
der kun er en person, så har man jo magt over egen krop og egen tanke, men der findes hele 
tiden magt. Hvis man har en officiel konstitueret magt, så handler det om at være sig bevidst 
om, at man har denne magt og bruge den til noget fornuftigt. Som leder såvel som projektleder 
handler det i virkelig om at være sig bevidst om magt og den indvirkning og betydning det 
ender med at få på tingene. Som coach har man en magt ift. hvor man leder interviewpersonen 
hen. Så nogle gange, eksempelvis som coach, skal man standse op og lave en vurdering om 
samtalens retning, om den interviewede bryder sig herom, eller om man skal skifte kontekst 
eller nyt udgangspunkt. Hvis det er en proces, skal man hele tiden gøre fokuspersonerne 
opmærksomme på, at det er deres ’plads’, og de egentlig gerne må standse den. De må også 
gerne gøre oprør mod den og sige: ’Det her fungerer ikke’. Så må man stoppe og finde nogle 
rammer, der fungerer. Dermed ligger magten tilbage til dem, det handler om. 
 Når man spørger til, hvor meget en leder kan være systemisk overfor en medarbejder. Hvis en 
leder spørger: ’Hvad syntes I?’ Men samtidig emmer af én bestemt retning. Så er det ret 
sandsynligt at medarbejderne siger, hvad lederen gerne vil høre. Fordi den magt fylder for 
meget i et system. (…) Sagt med Lumanns ord, så bliver systemet for kontingent med lederens 
retning. (..) Jeg tror, at en leder skal være god til at sætte en proces i gang, men så være god til 
at træde væk fra det og sige: ’Det er jo jeres proces, og jeg glæder mig til at høre, hvad I får ud 
heraf’. Og hele tiden gøre opmærksom herpå. Der er nogle gange, at lederen skal sætte noget 
retning og fart, men så må man ligesom stå inde for det. For så bruger man den magt og bør 
derfor sige: ’Det er mig, der er leder her på stedet. Jeg er ansat af en forvaltning, der har 
udstukket de her pejlemærker, og derfor skal vi arbejde med det her nu’. Så må man stå ved det. 
Man kalder det: ’at tage ledelseshatten på’. Man skal huske at tage ledelse på sig og herigennem 
erkende, at man har en magt altid, og man skal tage den alvorligt. Man skal aldrig bilde nogle 
medarbejdere ind, at man ikke har en magt som leder, for det ville være for useriøst.” 
 
Spring i interview (fra minuttal: 46.11 til 47.54) 
CB: ”Under uddannelsen har vi også snakket om, hvornår det er hensigtsmæssigt at bruge 
Systemisk Ledelse. (…) Det er meget at forlange af en ledelse, at de hele tiden skal gå 
spørgende frem, som de foreslår. Det gør de ikke, de kan simpelthen ikke. (…) Modsat, hvis 
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man som leder tør stille spørgsmålene om, hvorvidt medarbejderne føler sig involveret, så tror 
jeg, at man som leder har noget bedre at lede ud fra. Så det handler om at have et godt afsæt at 
lede ud fra, at lede på. Fordi det drejer sig ikke kun om ’lederskab’, men også om ’følgeskab’. 
Det med at skabe forankring i organisationen og blandt alle medarbejdere, hænger tit sammen 
med, at lederen har nået helt ud og har turde spørge, om medarbejderne har forstået det her.  
 
Spring i interview (fra minuttal: 49.28 til 52.56) 
Vi taler om uddannelse i Systemisk Ledelse, og hvorledes man er åben for andre måder at gøre 
tingene på. 
CB: ”Det bliver noget ensrettet! Det er det, du mener ikk?! (…) Jeg kan godt set din vinkel med, 
at det bliver for ensrettet. Men jeg tror at fordelen ved det systemiske, som altså også bliver 
krydret med andre ting, er, at det er en måde at rammesætte tingene på, en erkendelsesmåde som 
faktisk åbner for at ting kan bevæge sig i denne her hyper-komplekse verden, som er i konstant 
forandring. Forandringstempoet er højt, og omstillinger er et vilkår. Det eneste vi kan være 
sikker på, er at alt forandrer sig hele tiden. Vi er vant til midlertidighed. (…) Der er det meget 
hensigtsmæssigt at have en systemisk tanke bagved. Men det er da heller ikke det hele, jeg har 
læst, som er systemisk.” (…) 
 

 Interview går mod en afrunding og afrundes med lidt small talk.  

 
 


