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LEDERE KAN IKKE TAGE ANSVAR FOR HVER ENESTE HANDLING I EN 
KOMPLEKS ORGANISATION. OGSÅ MEDARBEJDERE STYRER PROJEK-
TER, ORGANISERER, SAMARBEJDER OG LEDER PROCESSER. TO FOR-
FATTERE TIL EN NY BOG OM DISTRIBUERET LEDELSE GIVER RÅD TIL, 
HVORDAN DU SOM LEDER HÅNDTERER DEN SITUATION.

GUIDE
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KENDER DU FØLELSEN af, at du ikke helt forstår det, som dine med-
arbejdere laver? Eller at både virksomheden og dine opgaver bliver stadig 
mere komplicerede? I så fald kan du vinde overblikket tilbage gennem 
såkaldt distribueret ledelse.  

“Det bliver ikke nemmere at være leder. Vores tilgang kræver, at lederne 
er årvågne. At de ikke bare uddelegerer magten, men også tager den tilbage 
igen – og at de lærer af processen.”

Sådan siger organisationspsykolog Susanne Ploug Sørensen, der sam-
men med chefkonsulent Mai-Britt Herløv Petersen har skrevet den første 
danske bog om distribueret ledelse – et begreb, der siden 2008 langsomt har 
vokset sig frem i særligt britisk ledelsesforskning. De to danske forfattere 
definerer distribueret ledelse som en særlig organisationskultur i komplek-
se organisationer, hvor ledelse udøves både formelt og uformelt. En kultur 
kendetegnet ved, at ledelsesopgaver bliver fordelt blandt alle medarbejdere, 
men også bliver samlet ind igen af de formelle ledere. 

“Det lyder spøjst, men vi er faktisk meget inspireret af marketing- og re-
klameindustrien. Man laver reklamer og sender dem ud, men efterfølgende 
er man mindst lige så optaget af at undersøge: Fik vi solgt noget? Hvor godt 
virkede det? Var kunden tilfreds? På samme måde bør en leder tænke,” siger 
Susanne Ploug Sørensen.

DA SKAT SKØD SKYLDEN NEDAD
Stigende international konkurrence, hurtigere teknologisk udvikling, mere 
specialiseret viden og større krav til produkterne betyder, at mange virk-
somheder er i konstant forandring. Det medfører, at afdelinger knopskyder, 
gamle job nedlægges, og nye samarbejder skabes. Resultatet er i sidste ende, 
at det bliver sværere for lederne at holde hånd i hanke med alle opgaverne,” 
siger Susanne Ploug Sørensen og fortsætter:

“Risikoen for, at de formelle ledere mister følingen med medarbejder-
nes konkrete, praktiske arbejde, bliver større i komplekse organisationer. 
Hvis ikke de har en tæt tilknytning til praksis, risikerer de at træffe de 
forkerte beslutninger.”

Tænk bare på it-skandalen i Skat. Her tog man et nyt it-program i brug til 
at inddrive skatterne, selv om det var velkendt, at det var fyldt med problemer. 

SEKS SPØRGSMÅL, 
DU BØR STILLE DINE 

MEDARBEJDERE

Det er vigtigt at følge op på 
de opgaver, du har distribu-
eret ud til medarbejderne. 

Brug disse spørgsmål som en 
rettesnor for samtalen.

1. 
Hvad har opgaven/
projektet/arbejdet 

resulteret i? 

2. 
Hvordan har 

processen været? 

3. 
Hvilke barrierer var der? 

4. 
Hvad kan vi lære af det?

5. 
Hvilke handlinger skal 

vi sætte i gang nu?

6. 
Hvilken ny viden og hvilke 

nye kompetencer har vi 
brug for fremover?
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sådan, vi gør det her,” siger Susanne 
Ploug Sørensen.

Den gode nyhed er, at de fleste 
virksomheder allerede arbejder med 
disse principper. For selv om begre-
bet er nyt, er indholdet genkendeligt 
for de fleste moderne ledere.

“Vi forsøger ikke at opfinde den 
dybe tallerken. Som leder skal man 
ikke sætte sig ind i en helt ny måde at 
tænke ledelse på, før man kan komme 
i gang med distribueret ledelse. Man 
vil allerede genkende det meste af det, 
man gør i forvejen. Måske har du ikke 
lyst til at bruge et nyt ord for ledelse. 
Det er fint nok. Men for at udvikle dig 
må du vide, hvad du kan i forvejen, og 
hvordan du folder det ud. Den indsigt 
kan det her begreb hjælpe til – uanset 
hvad du kalder det.” 

1. TJEK DIN ORGANISATION
Se ned over organisationsdiagrammet. Er der en afgrænset afdeling eller et område, 
hvor I kan starte op? Udgangspunktet for distribueret ledelse skal i øvrigt helst være 
en organisation præget af tillid, teamarbejde og klare værdier og mål, som medar-
bejderne står inde for. Pointen er at udvikle de gode værdier, der allerede findes i 
virksomheden.

2. FIND EN KONKRET OPGAVE
Omdrejningspunktet for distribueret ledelse er praksis. Så start med at finde en kon-
kret opgave, hvor der er brug for, at en eller flere af dine medarbejdere påtager sig 
mere lederskab. Det kunne være i forbindelse med et nystartet projekt eller kontakt 
til en ny kunde. 

Et godt sted at starte er ved mødeledelse. Enhver medarbejder skal kunne lede et 
møde: sørge for et klart formål; sikre, at de relevante bliver hørt; at beslutninger og 
læringspunkter bliver skrevet ned og så videre. Hvis medarbejderne kan mestre den 
disciplin, kan de klare de fleste andre ledelsesopgaver. Test det med en fagmedarbej-
der, der får ansvar for et eller flere møder.

3. BRUG TID PÅ FORBEREDELSEN
De fleste af os springer bare ud i et nyt samarbejde uden at stoppe op og etablere 
fælles forventninger. Det gør arbejdet tilfældigt. Men ledelse skal altid være tilsigtet 
– også når den bliver distribueret ud til uformelle ledere. Derfor er det vigtigt at gøre 
sig klart, hvad man vil, og hvorfor man vil det – før opgaven bliver givet videre til 
andre. Med den rigtige forberedelse kan distribueret ledelse højne kvaliteten af arbej-
det, fordi både ledere og medarbejdere bliver klogere i processen. 

4. LAV EN PSYKOLOGISK KONTRAKT
Det er vigtigt, at du som leder får opstillet en psykologisk kontrakt. Det vil sige, at du 
taler om – og nogle gange også skriver ned – hvilke forventninger både du som leder 
og medarbejderen har til hinanden og opgaven. Spørg hinanden: “Hvorfor samarbej-
der vi? Hvad skal vi konkret samarbejde om? Og hvordan gør vi det?” 

5. LAV LØBENDE, DAGLIGE TILBAGEMELDINGER
Som formel leder har du et ansvar for at være opmærksom på, hvad der foregår hos 
dine medarbejdere. Det går ikke at give ansvaret fra sig uden at følge op på, hvordan 
det gik, hvilke udfordringer der var, og hvordan I kan gøre næste gang. Tal gerne 
dagligt med dine medarbejdere om, hvad de arbejder med, og hvilke udfordringer 
der er. Det holder fokus på kerneopgaven.

6. TAG ANSVARET TILBAGE
Det må aldrig blive uklart, hvem der er den egentlige leder. Det er altid de formelle 
ledere, der igangsætter opgaven, og de tager altid ansvaret tilbage. For det er dem, 
der i sidste ende tager beslutningerne. Hvis du har uddelegeret opgaven, tager du 
magten tilbage. Det er aldrig den modtagende eller uformelle leders ansvar.

Konsekvensen var tab på op til 14 
milliarder kroner. Den daværende 
direktør forklarede beslutningen 
med, at problemernes omfang kun 
var kendt længere nede i systemet, 
ikke af ham selv.

“Hvordan kan det være, at han 
ikke kender til de her problemer? Det 
skal han gøre. Som leder kan du ikke 
nøjes med at sende opgaven ud. Du 
skal følge op og sikre, at du selv får en 
indsigt i, hvad der konkret foregår. 
Det er helt afgørende for at kunne 
tage de rigtige beslutninger,” siger 
Susanne Ploug Sørensen.

Her kommer distribueret ledelse 
virkelig til sin ret: 

“Top-down-styret ledelse har det 
med at falde ved siden af. Den ram-
mer ikke rigtigt, eller der er mistro til 
den eller direkte modstand. Med di-
stribueret ledelse kommer magten ud 
i organisationen, og den bliver hentet 
tilbage igen, så de formelle ledere kan 
lære fra den.”

Også medarbejderne lærer gen-
nem feedback fra den formelle leder. 
Alligevel er tilgangen ikke uden sine 
udfordringer. Det kan være svært 
at håndtere, at magten bliver diffus 
– særligt for politisk ledede organisa-
tioner eller virksomheder med meget 
stærk topstyring. 

“Er det ikke noget kludder, når 
alle kan være ledere, kan man spørge. 
Jo, det er det – hvis man ikke sørger 
for at skabe en kultur, der omfavner 
det. Derfor er det vigtigt, at den øver-
ste ledelse melder klart ud, at det er 
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“Er det ikke noget kludder, når 
alle kan være ledere, kan man spørge.”

Susanne Ploug Sørensen, 
organisationspsykolog
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