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Stærke ledelsesteams – hvordan?

Hvad er galt?

Hvad kan gøres?

• For mange ledere lukker sig om deres ledelsesrum, og
passer deres egen butik.

• Styrk lederidentiteten og helhedsperspektivet i hele
ledelseskæden – start med stærke ledelsesteams.

• For meget bureaukratisk kontrol og styring (KPI’er,
incitamenter, resultatkontrakter) og for lidt ledelsesfokus
på ‘purpose’, engagement og commitment.

• Skru op for dialoger og meningsskabende ledelseskommunikation,
og skru ned for bureaukratiske regler, kontrol og styring - udvid
fokus fra kerneindsatser til kerneopgaver og samfundsnytte.

• Hierarkiske ledelsesmodeller og ufleksible
organisationsformer.

• Skab mere kollektive ledelsesmodeller og mere fleksible
organisationsformer.

• For mange ‘snitflader’ og for lidt ‘samarbejdsrum’ i hele
ledelseskæden på kryds og tværs.

• Understøt udviklingen af en vi-kultur, hvor ‘samarbejdsrum’ og
teampræstationer er normen ikke undtagelsen.

Er I et stærkt ledelsesteam?
●

●

●

Adfærdsmæssig integration i ledergrupper handler om at
træffe fælles forpligtende beslutninger, dele informationer og
holdninger åbent, og arbejde kollektivt koordineret
(Hambrick,1995).
Adfærdsmæssig integration er en stærk prædiktor for effektiv
resultatskabelse for organisationen, ledergruppen og den
enkelte leder (Bang, Midelfart, Molly-Søholm and Elmholdt,
2015).

Adfærdsmæssig integration i topledergrupper påvirker hele
organisationens produktive energi og medarbejdernes trivsel
(Raes, Bruch & Jongh, 2012).

Hvordan skaber man stærke ledelsesteams?
Forudsætninger og processer for udvikling af stærke ledelsesteams

Syv tegn på stærke ledelsesteams
1.

Der er etableret et klart fælles formål med fokus på den fælles kerneopgave, og der arbejdes de rigtige opgaver.

2.

Der er følelsesmæssigt og tidsmæssigt engagement i den fælles ledelsesopgave.

3.

Medlemmerne værdsætter og udnytter hinandens forskellige faglige og personlige kompetencer.

4.

Møderne er karakteriseret ved et højt energiniveau, konstruktive drøftelser og klare beslutninger, der implementeres.

5.

Vanskelige temaer og interessekonflikter håndteres åbent og konstruktivt med dialogen som arbejdsredskab.

6.

Der er etableret en passende mødestruktur, velfungerende spilleregler og gode arbejdsmetoder.

7.

Lederen af lederteamet udviser et tydelig og involverende lederskab – sætter rammer, formulerer forventninger og
udnytter medlemmernes komplementære kompetencer.

Syv tegn på svage ledelsesteams
1.

Der spilles ikke med åbne kort – magtspil og destruktiv konkurrence dominerer.

2.

Individuelle, faggruppe eller afdelingsmæssige interesser sættes foran organisatoriske interesser og den fælles kerneopgave.

3.

Der produceres uklare, fordrejende eller overfladiske beslutninger.

4.

Der træffes beslutninger og indgås aftaler uden opfølgning og ‘commitment’.

5.

Væsentlige, men vanskelige temaer (konfliktpotentiale) adresseres ikke eller kun overfladisk.

6.

Lederteammøder prioriteres ikke – man kommer for sent eller melder afbud i sidste øjeblik.

7.

Lederen af lederteamet optræder for dominerende eller for vag.

Start with WHY

• Lego eksisterer for at stimulere børns leg og læring

• Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i
samfundet

• Skandinavisk tobakskompagni eksisterer for at skabe øjeblikke
af stor nydelse for rygere

Udvid fokus fra kerneydelser til kerneopgaver og samfundsnytte
Kerneopgaver
Kerneydelser

Fra hierarkiske til agile ledelsesmodeller
Hierarkisk ledelse

Agil ledelse

Organisationsmodel

Organisationer er et sæt af strukturer og
procederer der bestemmer hierarkisk
autoritet og arbejdsdeling.

Organisationer er komplekse systemer af
adfærd og meningsskabelse.

Teori om adfærd

Regler, procederer og kontrol bestemmer
menneskers adfærd.

Menneskers adfærd formes i et samspil af
mål, intentioner, ressourcer og barrierer.

Lederens rolle

Bestemmer ‘hvad’ og ‘hvordan’ arbejdet skal Understøtter autonomi og samarbejde
udføres – definerer vejen til at nå målet.
gennem kommunikation og feedback loops
der skaber mening og synliggør
konsekvenserne af handlinger.

Magt

Magt er knyttet til positioner i et formelt
Magt er evnen til at påvirke individuelle og
hierarki – magt er allokeret til ledere som en kollektive bestræbelser på at nå fælles mål.
konsekvens af deres ledelsesposition.

Fra hierarki og bureaukrati

Til agile organisationer

Den agile leder formår at navigere mellem forskellige
organisations- og ledelsesformer afhængig af opgaven

Ledelse som produkt af kollektive handlinger
•

Ledelse som et produkt af kollektivers evne til at skabe retning, koordinering og commitment på tværs af
organisatoriske grænser med fokus på den fælles kerneopgave.

DIRECTION
Retning handler om at skabe forståelse og mening i relation til den fælles kerneopgave

ALIGNMENT
Koordinering af ressourcer og aktiviteter på tværs omkring den fælles kerneopgave

COMMITMENT
Commitment handler om at skabe en dedikation til den fælles succes, der er mindst lige
så stærk som dedikationen til ens egen personligt og ens egen gruppes succes

Ernst, Chrobot-Mason, Fogsgaard og Elmholdt (2018)

Skab en ‘vi-kultur’, hvor ‘samarbejdsrum’ er normen ikke
undtagelsen

Elmholdt og Fogsgaard, 2014

Take-home points
• Styrk lederidentiteten og helhedsperspektivet i hele
ledelseskæden – start med stærke ledelsesteams.
• Skru op for dialoger og meningsskabende
ledelseskommunikation, og skru ned for bureaukratiske
regler, kontrol og styring - udvid fokus fra
kerneindsatser til kerneopgaver og samfundsnytte.
• Skab mere kollektive ledelsesmodeller og mere fleksible
organisationsformer.
• Understøt udviklingen af en vi-kultur, hvor
‘samarbejdsrum’ og teampræstationer er normen ikke
undtagelsen.

