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   ARTIKEL:  DISTRIBUERET LEDELSE – DET NYE SORT – ER GRØNT

Artikel 2 kommer med et bud på, hvor-

dan disse to principper kan foldes ud i 

det praktiske, levede liv i en organisa-

tion, og det sker bl.a. gennem distribu-

eret ledelse. Artiklen er disponeret som 

følger:

• Først kort om, hvad 
forskningen viser om 
distribueret ledelse. 

• Dernæst en afklaring  
af begrebet og fæno-
menet distribueret 
ledelse. Det er nemlig 
ikke helt det samme 
som delegering af 
ledelse. 

• Sidst nogle forslag til, 
hvordan du udvikler 
distribueret ledelse i 
din egen organisation. 

Artiklen hviler på mine bøger 

Distribueret ledelse. Samarbejde i 

professionelle læringsfællesskaber, og 

Engagement i organisationer. Indsigt 

og værktøjer.   

Distribueret ledelse  
– det nye sort
– ER GRØNT

Distribueret ledelse er det nye sort. Ifølge forskerne er der tale 

om et helt nyt forskningsparadigme, fordi forskningen tager 

udgangspunkt i praksis og ikke som vanligt i teoretiske fore-

stillinger om praksis. Hvis du er leder i en organisation, der er 

organiseret i afdelinger, teams, projekt- og ad hoc-grupper, fag-

grupper, tværfaglige grupper og i en lang række af forskellige 

udvalg eller netværk, så er du allerede i gang med distribueret 

ledelse. Alle grupperingerne kræver nemlig ledelse, men den kan 

være mere eller mindre formel. Ved siden af de formelle ledere 

eksisterer de uformelle i form af koordinatorer, formænd, tov-

holdere, indpiskere, eller hvad man nu kalder dem. Men måske er 

du ikke ganske bevidst om, hvordan denne ledelses- og organi-

seringsform kan medvirke til den organisatoriske udvikling, fordi 

den styrker engagementet? Artiklen her vil forsøge at tydelig-

gøre de muligheder, der ligger i distribueret ledelse. 

Artiklen er nummer to om ledelse af engagementet. Artikel 1 om 

Engagementet som en vækstfremmer sluttede med to princip-

per for ledelse af engagementet. Det er principperne om inter-

aktion og inklusion. 

Af Susanne Ploug Sørensen
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Denne artikel er den 

anden af to artikler om 

engagementet som en 

udviklingskraft i  

organisationens  

udvikling.  

Spørgsmålet er, hvorfor 

og hvordan  

engagementet skal  

sættes i fokus, når det 

gælder den organisa- 

toriske udvikling. 

Hvad siger forskningen?
Forskningen har rod i uddannelsesforskningen, hvor man har været optaget af 

betydningen af institutionernes organisering i afdelinger, teams osv. som skitse-

ret ovenfor. Spørgsmålet, der rejses, er, hvordan denne organiseringsform, hvor 

ledelse er delt ud på mange hænder, kan fremme elevers eller studerendes 

læring. Der er dog ingen entydige forskningsresultater, som viser, at elevernes 

læring fremmes gennem distribueret ledelse. Til gengæld viser det sig, at med-

arbejdernes læring fremmes. Det vil føre for vidt at opregne alle forskningsre-

sultaterne, men helt centralt står, at engagementet styrkes. Forklaringen er den, 

at distribueret ledelse sætter fokus på interaktion i form af kommunikation og 

relationer på kryds og tværs, på alle niveauer, snarere end på den enkelte leder. 

Ledelse bliver dermed et relationelt anliggende. 

 

Der bliver mange aktører med ejerskab til organisationens udvikling, fordi der med 

ledelse også følger ansvar. At mange er involveret i de organisatoriske udfordrin-

ger, betyder, at mange har flyttet blikket fra sig selv til organisationen. Formel og 

uformel ledelse side om side opbløder stive strukturer, og det giver fleksibilitet og 

gør organisationen forandringsparat. Mange kompetencer kommer i spil, hvilket 

opbygger organisationens kapacitet, når kompetencerne inkluderes i udviklingen. 

Læringsfællesskaber opstår i det kollegiale samarbejde, møder skal holdes, og der 

deles viden for at kunne løse problemerne. Konsekvensen er, at organisationsudvik-

lingen sker fra bund og top på samme tid. 

Forskningen peger også på barriererne for at opnå de gode resultater. Det drejer 

sig overordnet set om, at magten kan blive diffus, og det samme gælder ansvar 

og beslutningskompetence, og det bliver da også diskuteret, hvorvidt distribueret 

ledelse er en demokratisering af ledelse. Uformel ledelse skal legitimeres af formel 

ledelse, og det skal italesættes, at en koordinator er leder på samme måde, som 

en mødeleder er leder. Der bliver tale om et bredt ledelsesbegreb, som er knyttet 

til afgrænsede opgaver. Min erfaring er, at det at skulle lede kolleger er den stør-

ste barriere, og den overvindes kun langsomt gennem en kulturændring, hvor det 

bliver en forventning til medarbejdere, at de skal kunne give og modtage ledelse 

– også af hinanden. Her er træning i mødeledelse et godt sted at starte. Alle skal 

kunne lede et møde. Man kan sige, at distribueret ledelse er grøn, fordi der ikke er 

brug for udefrakommende konsulenter. Udviklingen kommer nedefra, og fokus er 

på interaktioner og inklusion af de mange kompetencer.

Rundt om begrebet distribueret ledelse
En anden barriere ligger i, at selve begrebet distribution i flæng bruges synonymt 

med uddelegering, hvilket giver definitorisk rod i forskningsfeltet. Jeg skelner mel-

lem de to begreber. Delegering er altid ledelsesinitieret og knyttet til det formelle 

lederskab, mens distribution kan være formel og uformel ledelse side om side, og 

den kan opstå spontant, ad hoc, i situationer eller i projekter, hvor der viser sig 

behov for ledelse. Nogen tager så at sige ledelse på sig som en forudsætning for 

at kunne løse opgaverne. Jeg mener, at de fleste organisationer, der er organiseret 

i afdelinger, teams osv., praktiserer delegering af ledelse, mens ikke alle, der dele-

gerer, rent faktisk også distribuerer. Begge dele handler om at dele ledelse ud til 

kompetente medarbejdere, men distribution er mere vidtgående, og her kan SKAT 

tjene som eksempel på delegering. Vi husker alle skandalen med IT-systemet, der 

aldrig kom til at virke, hvilket kostede skatteborgerne milliarder. Den daværende 

direktør forsvarede sig med, at han ikke kendte til problemerne – de var kun kendt 

længere nede i organisationen. Han havde delegeret ledelse nedad, men aldrig 
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fulgt op på, hvordan det egentlig gik 

med løsning af opgaverne med det 

nye system. Der manglede ledelse 

opad i organisationen, og det, der gør 

distribution mere vidtgående, er, at 

ledelse er tovejs. Den går både nedad 

og opad på samme tid, og det sker 

gennem den kommunikation, der skal 

til, for at sikre at opgaverne ikke bare 

løses, men at der kan uddrages læring 

af løsningerne. Det kræver god kom-

munikation med disciplin og struktur.

Distributionens ABC
Hvordan den gode kommunikation 

skal foregå, vil jeg vise i nedenståen-

de kommunikationsmodel. En team-

koordinator distribuerer opgaven med 

at planlægge et fælles projekt til en 

af teamdeltagerne. Kommunikationen 

foregår i tre trin, A, B, C, og den er 

dialogisk, hvilket vil sige undersø-

gende:

Først etableres kontrakten inden løs-

ning af opgaven. Efter løsningen gives 

og modtages feedback på løsning af 

opgaven. Sidst etableres læringskon-

trakten, som løfter den individuelle 

læring til organisatorisk viden. 

Teamkoordinators og teamdeltagers 

kommunikation:

A: Kontrakten og pagten 
Her tydeliggør koordinator opgavens 

• Hvorfor 
• Hvad 
• Hvordan

Teamdeltager tjekker forståelsen og 

kommer evt. med forslag. Her foregår 

en forventningsafstemning, som er 

den psykologiske kontrakt. 

B: Feedback og feedforward
Her giver og modtager begge parter 

gensidig feedback og feedforward 

inter
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• Feedback undersøger de muligheder og barrierer, der 
har vist sig gennem opgaveløsningen.

• Feedforward undersøger, hvad der kan gøres anderledes 
næste gang.

C: Læringskontrakten 

• Individuel refleksion over det, parterne har lært.
• Fælles refleksion over, hvordan det kan formidles, så 

denne læring bliver til organisatorisk viden.

Denne overordnede kommunikationsmodel er nyttig, for at sikre at der opsamles 

viden om opgaveløsningerne, og modellen kan bruges på alle niveauer i organisa-

tionen. Den bringer ledere på alle niveauer tæt på praksis og støtter på den måde 

den faglige ledelse. Vi kunne have sparet milliarder, hvis de havde brugt den i 

SKAT. Nu kan læseren indvende, at det tager tid med sådan grundig kommuni-

kation, men tiden er godt givet ud, for misforståelser reduceres, og det samme 

gør risikoen for konflikter. I øvrigt tager ovenstående kommunikation samlet set 

10 minutter. Inden i modellen kan forskellige modeller til god feedback bringes i 

anvendelse, og i bogen om distribueret ledelse er der flere forslag til inspiration.

Kom videre med distribueret ledelse 1, 2, 3

1.  Kortlæg alle formelle og uformelle ledere ved at sætte navne på organisa-

tionsdiagrammet.  

• Til hvem distribueres ledelse? 
• Hvem distribuerer ledelse? 
• Hvornår distribueres ledelse? 
• Hvordan distribueres ledelse? 

Du skal formidle dette overblik, så alle ved, hvem der leder hvad. Giv formid-

lingen overskriften ”Distribueret Ledelse”. Understreg, at alle potentielt er 

ledere. Alle ledere er nøglepersoner til organisationsudviklingen, for de har 

den nødvendige viden.

2. Start alle opgaver med kontrakten, som er en forventningsafstemning. Slut 

alle opgaver med læringskontrakten. 

3. Opbyg en feedbackkultur, hvor alle skal kunne give og modtage feedback. 

Vær selv rollemodel.  
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