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Bæredygtig…

Om det vi er forpligtet til over for omverdenen, om vores 
evne til fortsat at skabe værdi, når betingelserne ændrer sig 
- og om at skabe en intern bidragskultur, hvor vi får alles 
kompetencer sat i spil - uden at vi slider hinanden ned. 

Med afsæt i en ny anmelderrost bog om bæredygtig 
organisations- og forretningsudvikling vil vi blive 
præsenteret for, hvordan vi kan se og arbejde med 
bæredygtighed som både mindset og praksis. Med afsæt i 
evnen til at stille kraftfulde spørgsmål vil de udfordre 
måden, vi tænker og forvalter ledelsesopgaven på. Hvad vil 
det sige at være dygtig på vores dag- og døgntilbud for børn 
og unge - som leder og som medarbejder? 

Hvordan kan vi gøre medarbejdere og samarbejdspartnere 
til strategisk kompetente bidragydere? Hvordan kan vi især 
sætte en bevægelse i gang i egen praksis - i retning af en 
stærkere bidragskultur? Store tanker, eksempler, fif og 
praksistræning i et godt mix. 

FN’s 17 Verdensmål er globale målsætninger for en mere bæredygtig verden, nedsat af FN i 2015

*https://www.pwc.dk/da/artikler/2019/08/puls-verdensmaalene-i-erhvervslivet.html
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• Bæredygtighed er økosystems evne til at fortsat 
at opretholde liv – også når det omgivende miljø 
ændrer sig 

• Bæredygtighed er det, som skaffer menneskene 
og miljøet det bedste uden at skade fremtidige 
generationers mulighed for at dække deres behov 
(Brundtlandrapporten, 1987)

• Organisationer er komplekse netværk af 
relationer, interaktioner og processer omkring 
løsningen af en kerneopgave.

Bæredygtighed

Dagens vigtigste temaer

1. Organisatorisk bæredygtighed – tre dimensioner: 

1. Værdi når verden ændrer sig. 

2. Ansvaret for vores aftryk 

3. Udvikling af bæredygtige arbejdskulturer, hvor alle bidrager.

2. Kraftfulde spørgsmål - bæredygtighedens mikropraksis. 

3. Bæredygtig og væredygtig ledelse – hvad kalder fremtiden på? Hvad 
skal vi lykkes med? Hvad skal vi være dygtige til? 
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Systemisk ledelse er 
bæredygtig ledelse

'..ledelse forstås som evnen til at sætte retning, koordinere 
mening og handling, der skal sætte os i stand til at træffe 
ansvarlige beslutninger, der omsættes til værdiskabende 
praksis og resultater’
(Systemisk Ledelse, 2018, side 9)

‘Som etisk forholdemåde og ansvarlighedstænkning ser vi 
systemisk ledelse som det bedste praktiske bud på en 
grundlæggende ledelsesforståelse, der understøtter 
bærdygtighed i praksis og formår at integrere og balancere 
en mangfoldighed af forskellige hensyn.
(Systemisk Ledelse, 2018, side 238)

Bæredygtighed som etisk omtanke

Etisk omtanke handler om som ledelse 
at kunne forholde sig refleksivt til 
dominerende styringslogikker: 

At undersøge og forholde sig kritisk til 
egne idealers, motivers, beslutningers 
og handlingers betydning for hvilke 
arbejdskulturer, identiteter og 
handlemuligheder vi skaber gennem 
vores beslutninger.

(Johansen, Specht, Kleive, 2000:32)
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Organisatorisk bæredygtighed - tre dimensioner

1. Styrk organisationens evne til 
kontinuerligt at opretholde og skabe 
værdi - også når omgivelserne ændrer sig. 

2. Vær bevidst om og tag ansvar for de 
aftryk organisationen og vi mennesker 
afsætter i det omgivende miljø og samfund. 

3. Skabe stærk intern bidragskultur og 
bruge de menneskelige potentialer bedst 
muligt - uden at slide hinanden ned. 

Med bæredygtige arbejdsfællesskaber forstår vi grupper, teams eller 
afdelinger, der anerkender hinanden som betydningsfulde bidragydere, og som 
anser det for naturligt at invitere hinanden på banen i kvalificering af 
opgaveløsningen. 
Det er arbejdsfællesskaber præget af gensidig nysgerrighed, hvor spejling af 
hinandens ressourcer forekommer ligeså naturligt som at give sparring og 
udfordre egne og andres antagelser. 
Altid med den hensigt at hjælpe, understøtte og skabe bedre opgaveløsning og 
værdi i forhold til det, organisationen er sat i verden for.

(Johansen, Specht, Kleive, 2020:237)

”

Bæredygtige arbejdsfællesskaber



22.11.2021

6

• Hvordan kan vi stimulere samarbejdende 
arbejdsfællesskaber, som bygger på 
meningsfuldhed og gensidigt samarbejde?

• Hvordan kan vi fremme udviklende og kreative 
processer, hvor mennesker trives, fordi de bliver 
inviteret til at bidrage og gøre en forskel - og hvor 
de mestrer opgaveløsningen i et anerkendende 
arbejdsfællesskab.

• Vi trives allerbedst, når vi oplever AUTONOMI
(indflydelse på eget liv og arbejde), når vi 
MESTRER jobbet og oplever SAMHØRIGHED

Fra tærende til nærende ledelse

Det daglige spild af talent (Gallup 2018 i USA)

53% af de ansatte faldt i kategorien ’uengagerede’. 

13% af de ansatte blev kategoriseret som ‘aktivt 
uengagerede’. 

I et bæredygtigheds perspektiv er det både et stort spild af liv og 
talent - og et kæmpe tab af produktivitet og innovationskraft i 
forhold til den nødvendige bæredygtige omstilling. 

(Johansen, Specht, Kleive 2020: Bæredygtig organisations- og 
forretningsudvikling)
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Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed handler 
om tryghed, der gør at man 
tør. Tør stille spørgsmål. Tør 
vise sårbarhed ved ikke at 
have alle svar eller mestre alt. 
Tør udfordre egen og 
kollegaers praksis og give og 
modtage feedback. Alt 
sammen uden frygt for at blive 
udstillet, straffet eller ydmyget.
(Edmondson i Johansen, Specht, 
Kleive, 2020)

”

Google’s Project Aristotle
(big data på team)

https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-
learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html

“The paradox, of course, is that 
Google’s intense data collection 

and number crunching have led it 
to the same conclusions that 
good managers have always 

known. In the best teams, 
members listen to one another 
and show sensitivity to feelings 

and needs”
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https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html
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Kendetegn ved
højtydende

arbejdsfællesskaber

• 5½ gange så mange positive ytringer som negative

• Balance mellem udforskende/argumenterende tilgang til møder/samtaler

• Balance mellem orientering mod andre/teamet selv på møder/i samtaler

(Losada, M & Heaphy, E. (2004). The Role of Positivity and Connectivity in the Performance of Business Teams. American

Behavioral Scientist. Vol. 47. (6))

‘Organisationer 
bevæger sig i retning af 
de spørgsmål, som de 

stiller’
(David Cooperrider)
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Retrospektive og fremadrettede spørgsmål
• Hvorfor har I ikke gjort noget ved problemet?
• Hvad ser I som mulige løsninger på det problem, vi står overfor?

• Hvorfor kan I ikke finde ud af at arbejde sammen?
• Hvordan ser det gode samarbejde ud?

• Hvad er der i vejen med dig? 
• Hvad er vejen frem for dig?

Hvad inviterer vi til med vores spørgsmål?

Vores spørgsmål – afdækker og påvirker

• Spørgsmåls funktion er ofte at afdække og dermed være kilde til viden eller afklaring

• Spørgsmål er vigtige data – de siger noget om vores fokus

• Vi spørger altid et bestemt sted fra - vores spørgen beror altid på en hensigt og en antagelse

• Spørgsmål sætter præmisserne for det, vi meningsfuldt kan tale om. 

• Spørgsmål påvirker samtalens fokus – og der med det, der bliver muligt i vores samarbejde
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Kraftfulde spørgsmål er spørgsmål, der kaster nyt lys på en 

sag eller situation. De inviterer, involverer og nuancerer. 

De forstyrrer og udfordrer gængse opfattelser hos en selv, 

den anden, teamet eller hele organisationen. På den måde 

er de med til at skabe nye muligheder, fremdrift og værdi. 

(Johansen, Specht, Kleive, 2020)

Hvad er kraftfulde spørgsmål?

Fire undersøgelseslogikker

AFKLARE

UDVIKLE

FORTID/NUTID FREMTID

1.	Situationen

Hvad	vil	være	
klogt	at	gøre	

herfra?	

2.	Perspektiver 3.	Muligheder

4.	Handlinger

Hvilke	ideer,	håb	og	
drømme	kan	skabe	
nye	muligheder?

Hvilke	relationer	og	
perspektiver	kan	

nuancere	problemet?

Hvad	handler	
situationen	om
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To logikker - en lineær og en cirkulær

AFKLARE

UDVIKLE

FORTID FREMTID

Optimeringslogik 
(baseret på en lineær tænkning)

Traditionelle spørgsmål

Bæredygtighedslogik 
(baseret på en cirkulær tænkning)

Kraftfulde spørgsmål

Modellen for kraftfulde spørgsmål (i praksis)

AFKLARE

UDVIKLE

FORTID FREMTID

1. Situationen
Hvad er udfordringen, som du ser den? 

Hvad handler den om? 
Hvordan viser den sig?

Hvem er involveret? 
Hvor lang tid har det stået på? 

2. Perspektiver
Hvordan ser andre udfordringen? 

Hvad vil de sige, at det betyder for dem? 
Hvornår er der undtagelser fra udfordringen? 

Hvornår fylder udfordringen meget – hvornår lidt? 
Hvad har du eller andre gjort anderledes der?

3. Muligheder
Hvordan ser det ud, når du/I har fundet den ideelle løsning på 
udfordringen? 
Hvad ville det sætte jer i stand til at kunne, som I ikke kan i dag? 
Hvilke mulige veje eller løsninger kunne bringe jer i den retning? 
Hvad ville andre pege på af mulige løsninger? 
Hvad er de vigtigste barrierer for at lykkes – hvordan kunne de 
håndteres?

UDFORDRING

4. Handlinger
Hvilke ideer har størst potentiale til at håndtere udfordringen? 
Hvad gør I konkret herfra? 
Hvad vil være et første klogt skridt? 
Hvad har I brug for hjælp til?
Hvordan og hvornår følger I op på dette? 
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Mit undersøgende lederskab? (2x10 minutter)

• På en skala fra 1-10, hvor meget vil du da sige at dine medarbejdere bidrager til at finde 
løsninger på udfordringer i står med og overfor? 

• Hvornår lykkes du med at få dine medarbejdere til at bidrage bedst? 

• Hvad gør du typisk i de situationer – hvor medarbejderne tager ansvar? Hvis det er en 
naturlig del af jeres kultur, hvad har du så gjort for at træne dine medarbejderne så godt? 

• Hvilke spørgsmål stiller du typisk som leder, når medarbejderne bidrager og tager 
ansvar?  

• Hvad er antagelserne bag disse spørgsmål? 

• Hvilke spørgsmål ønsker du selv at blive bedre til at stille og hvorfor? 

Ledelsesopgaven..

Opgaven som leder er at hjælpe en gruppe af andre 
mennesker med at navigere meningsfuldt i situationer 
præget af modstridende forventninger med henblik på 
at opnå et fælles mål – at bane vejen for 
formålsorienterede handlinger i situationer, der ikke 
går op.

Det kræver menneskelig modenhed, som ikke kan 
opnås uden, at vi investerer i og engagerer os i egen 
udvikling. 

Er jeg ikke opmærksom på, hvad jeg slæber med mig 
ind i rollen som leder, kan jeg risikere at ødelægge 
opgaven.

Som ledere skal vi arbejde med: 
• Vores selviagttagelse – kunne rumme ambivalens 

og ubehag
• Turde afprøve nye positioner (fx tålmodighed)
• Udvikle et ledelsesmæssig fællesskab

Klaus Majgaard 2020 (samtale med Lotte Lüscher)
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Samarbejde

Fag-faglighed

Resultat

Organisation

Opnå balance mellem de 
forskellige positioner og 
undgå ensidig idealisering

At skabe værdi 
for borgeren, 

kunden, 
samfundet

Professionel Platform (Specht, Johansen & Bonderup, 2020)

Samarbejde

Fag-faglighed

Resultat

Organisation

SOCIAL KAPITAL
Sammenhæng mellem samarbejde 

og organisatoriske mål

MÅLSTYRING          
Sammenhæng mellem resultater 

og organisatoriske mål

FAGLIG KVALITET
Sammenhæng mellem resultat og 

faglige kvalitetsstandarder

RELATIONEL KAPACITET
Sammenhæng der understøtter 

tværgående opgaveløsning

Helhedstænkende ledelse (Professionel Platform: Specht, Johansen & Bonderup, 2020)

At skabe værdi 
for borgeren, 

kunden, 
samfundet
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Samarbejde

Fag-faglighed

Resultat

Organisation

SOCIAL KAPITAL
Sammenhæng mellem samarbejde 

og organisatoriske mål

MÅLSTYRING          
Sammenhæng mellem resultater 

og organisatoriske mål

FAGLIG KVALITET
Sammenhæng mellem resultat og 

faglige kvalitetsstandarder

RELATIONEL KAPACITET
Sammenhæng der understøtter 

tværgående opgaveløsning

Systemisk 
tænkning og 

praksis

Helhedstænkende ledelse (Professionel Platform: Specht, Johansen & Bonderup, 2020)

At skabe værdi 
for borgeren, 

kunden, 
samfundet

Bæredygtig ledelse

Organisatorisk 
BæredygtighedSamarbejde

Fag-faglighed

Resultat/effekt

Organisation

VERTIKAL SAMMENHÆNG MÅLSTYRING

FAGLIG KVALITETHORISONTAL 
SAMMENHÆNG

(Professionel Platform, Specht, Bonderup & Johansen, 2021) 
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Væredygtig ledelse

Mådehold, visdom, 
retfærdighed og mod Fællesskab

Flow

Forskel

Formål

(Professionel Platform, Specht, Bonderup & Johansen, 2021) 

• Hvilke tanker og inspirationer sætter modellerne om bæredygtig/væredygtig ledelse i gang?

• Hvilke nye kompetencer kalder fremtidens opgaver og udfordringer på - hvad skal I være 
dygtige til som ledelse - for at lykkes?

• Hvordan kan I træne disse nye kompetencer hos jer selv som ledelse?

• Hvad skal medarbejderne blive bedre til at kunne?

• Hvordan kan I opbygge den kapacitet hos medarbejderne?

Refleksioner og koblinger til egen ledelsespraksis
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Thomas Chester Monefeldt Specht
Direktør, partner, chefkonsulent, underviser
Magister i filosofi, Post Grad. Diploma i ledelse

Forfatter og medforfatter til artikler og bøger om 
ledelse, herunder:
Bæredygtig organisations- og forretningsudvikling –
en praksisbog om at stille kraftfulde spørgsmål 
(2020), Dansk Psykologisk Forlag

Systemisk Ledelse – den refleksive praktiker (2018), 
Dansk Psykologisk Forlag

Læs mere på 

https://macmannberg.dk/om-os/medarbejdere/profil/thomas-
specht/

Mail: tcs@macmannberg.dk

Telefon: 22902170

https://macmannberg.dk/om-os/medarbejdere/profil/thomas-specht/
mailto:tcs@macmannberg.dk

