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Regenerativ ledelse er 
flerstemmig – og det skal 
den være for at være 
harmonisk.
I denne udgave af Praksiz giver vi dig en vellydende 
samklang af regenerative, toneangivende stemmer, 
der belyser forskellige facetter af det regenerative 
lederskab.

I Promentum er vi optagede af at designe fremtidens organisationer.
Og i samarbejde med en masse kunder og fagfæller udforsker vi nye 
og mere frisættende organisationsformer. Organisationsformer, der 
er bedre til at håndtere organisationernes aktuelle præmisser, og som 
imødekommer det mere og mere åbenlyse behov for, at organisatio-
nerne tager et større ansvar for dets medarbejdere, for samfundet og 
for verden.

I forbindelse med dette arbejde tror vi på, at den regenerative tilgang 
er et vigtigt indspark. Vi tror på, at fremtidens organisationer er rege-
nerative.
Samtidig er det vores erfaring, at et meget vigtigt skridt i udviklingen 
af regenerative organisationer er at lade organisationens ledere 
reflektere over, hvad det vil sige at have en regenerativ lederpraksis i 
hverdagen.

Denne udgave af Praksiz handler om regenerativ ledelse, og vi har 
valgt at lade flere vigtige regenerative stemmer komme med deres 
indsigt i forhold til ledelse af fremtidens regenerative organisationer.
Du får bl.a. Tim Strucks fortælling om lederen Karinas møde med det 
regenerative lederskab, og hvordan det blomstrer frem i hendes hver-
dag; Kim Gørtz’ opfordring til at gentænke eller nytænke lederskab i en 
regenerativ protreptisk variant og Mikkel Flod Storgaards argumente-
rende artikel om, hvorfor man som leder skal frisætte sin organisation 
(og sine medarbejdere).
Derudover har vi i denne udgave fået bidrag fra Louise Lykke Kron-
strand, der skriver om, hvorfor den regenerative leder mediterer og 
hvad værdien er, samt Oleg Koefoed, der tager favntag med det 
regenerative paradigmeskifte i et kulturelt, filosofisk og ledelsesmæs-
sigt perspektiv.

Rigtig god læselyst.

Mikkel Flod Storgaard
CEO/Adm. dir. og partner
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AT FINDE 
HJEM TIL 
VERDEN 
- EN NOTE OM REGENERATIV 
KULTUR, FILOSOFI OG LEDELSE
Af Oleg Koefoed, Growing Pathways ApS 
Der er i de seneste år dukket et ‘nyt’ begreb op, når talen falder på bæ-
redygtig udvikling: det regenerative. Som det så ofte er med det ‘nye’, 
har det været der i mange år, men levet i bestemte kredse. 
Nu er det regenerative begyndt at dukke op omkring fx byer, organi-
sering eller ledelse. Over de næste sider vil jeg forklare, hvorfor det er 
vigtigt at gå ind i, og hvorfor det regenerative ikke bare er endnu et ord 
for bæredygtighed. Snarere er der tale om et egentligt paradigme-
skifte, en måde at folde det skifte ud, som bæredygtighedsagendaen 
kunne have medført, men som af mange grunde ramte ind i afgørende 
forhindringer.

P A R A D I G M E S K I F T E  I  M E T A - S Y S T E M E T

Hvor bæredygtighed peger på muligheden for at bevare en balance 
og undgå at falde ud over et økosystems tipping points, er det regene-
rative et regime, der går efter at skabe bedre betingelser for liv, dag for 
dag, end der var i går. 
Det vil sige, at det gør mere end at udbedre skader, mere end at holde 
balancen, mere end at overholde naturens spilleregler. Det regenera-
tive ændrer forholdet mellem mennesket og den natur, det er del af, 
væk fra det modernes rovdrift på verdens levende systemer - men 
altså også ud over bæredygtighedens opretholdelse af en skøn 
balance. Hvis modernitet var den naive eller amoralske udnyttelse af 
den holocæne stabilitet, og bæredygtighed er et forsøg på at forsinke 
eller bremse tabet af den stabilitet og dermed finde en vej ud af det 
antropocæne - så er det regenerative paradigme en rejse ind i det 
antropocæne og gennem det, i en søgen efter måder at mangfol-
diggøre bedre betingelser for liv fremover. Men på måder, der ikke 
sætter menneskets ‘fornuft’ over resten af verdens liv - snarere bruger 
mennesket dets evner til at åbne sig selv for opdagelsen af dybder og 
potentialer i verdens livskraft. Det regenerative er præget af ydmyghed 
og ønske om at tjene livet, se det udfolde sig, snarere end at suge af 
det eller kontrollere det.  

Et paradigmeskifte er fundamentale ændringer i, hvordan mennesker 
opfatter verden, hvad der er virkeligt (ontologi), hvem vi mener, at vi 
er og kan (antropologi), og hvad vi tror på, at vi kan vide og gøre (epi-
stemologi). Det er skift, der kræver lang tids erosion af det eksisterende 
paradigme - tænk tiden fra senmiddelalderen til renæssancen over 
ca. 500 år, hvor Europa både faldt fra hinanden og blev til på ny, eller 
opdagelsen af landbruget som en anden livsform end det nomadiske 
liv for over ca. 5000 år. 
Paradigmeskiftet er en meta-begivenhed, der har både stoflighed, ånd, 
information, bevægelse og energi i sig. Det foregår over flere generati-
oner og i mange dimensioner, uden at tage hensyn til faglige traditio-
ner eller discipliner. Noget af skiftet er tilgængeligt for os, noget foregår 
i skred, vi kun synes at se skyggen eller virkningen af. 

Det gør det jo svært at ‘lede i en omstillingstid’, eller ‘lede ind i det 
regenerative paradigme’, som overskriften her antyder. at man skulle 
kunne. Ikke desto mindre er det, hvad vi har brug for. At lede ind i det 
regenerative paradigme. Dels fordi de (ledelses)kulturer, der har styret 
store dele af den politiske, økonomiske og naturrelaterede udvikling, 
har gjort så stor skade på vores verden, at det er tid til at finde nye veje. 
Og dels fordi der i de senere årtier har fundet mere og mere ledelse 
sted, fordi der er mange flere ledere end der var for 50 eller bare 20 år 
siden. Alligevel synes de ikke at føre til en forøgelse af regenerativ kraft, 
snarere tværtimod. 
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S K I F T E T S  B E T I N G E L S E R 

Ser vi på verden lige nu, ser det snarere ud til, at vi befinder os midt i 
en flimren af tendenser, der trækker i meget forskellige retninger og er 
svære at se for sig i samme verden. Samtidig har vi som global økono-
mi overskredet mindst 6 af de ni ‘tipping points’, som angiver menne-
skets forhold til jordens økosystemer. 

Tegningen herover viser en model over et kompleks, adaptivt systems 
livscyklus. Vi kan bruge den til at forstå, hvor vi er henne i en større, 
metasystemisk udvikling. Det ser ud til, at vi på globalt og dermed også 
lokalt plan har bevæget os ind i ‘release’ fasen: vi har overskredet sy-
stemernes tipping points (ovre i højre side, efter vækst og konsolidering 
og mere vækst osv.) - dermed bliver det alt for komplekst (og ressour-
cekrævende) at gå tilbage til en tidligere tilstand. Point of no return. Når 
først det begynder at dæmre, sker der en release af de dominerende 
aftaler og antagelser, og der begynder at ‘opstå’ nye måder at gøre 
ting på, der kunne rumme en mulig og mere bæredygtig, resilient, 
regenerativ system-/verden relation. 

Det er nærmest, som om vores metasystem 
står på tæer for at komme med nye ideer 
og eksperimenter - og de er bestemt ikke alle 
kompatible med hinanden.
Til gengæld har de det til fælles, at de alle er opstået ud af det me-
tasystem, der er ved at falde fra hinanden - de er altså ikke egentlig 
nye - og så rummer de alligevel alle kimen af en verden, vi endnu ikke 
kender. Der er dermed ingen garanti for at nogen af dem virker, det 
er bare metasystemet, der er i fuld gang med at give plads til sine 
efterkommere.

Zoomer vi ind på det sted, midt i uendelighedstegnet, hvor det hele 
flimrer ud over det hele, er det præget af særlige betingelser, der 
gælder netop i det udstrakte nu, vi lever midt i. De fortæller os noget 
om det paradigmeskifte, der finder sted og betingelserne for at lede, og 
hvad det kan betyde, nu og på sigt.

1 .  A L  L E D E L S E  I  D A G  D E F I N E R E S
af den antropocæne æras materielle forhold. Det er fysiske og biologi-
ske forhold, der er så langt fra ligevægt, at de til enhver tid kan sætte 
den ønskede orden ud af spil. Det betyder ikke, at sprogets poetik er 
væk, eller at metaforer ikke har betydning. Men hvor der for bare ti år 
siden var et spillerum til at fortolke, om klimaforandringer var vigtige og 
vælge at anlægge motorveje i stedet for naturnationalparker, vågner 
vi nu hver dag op til nye dimensioner ved kriser, der primært skyldes 
vores materielle rovdrift. Vi vil stadig se, at organisationer arbejder det 
meste af tiden med at agere i en nogenlunde normal verden, politisk 
eller økonomisk eller ressourcemæssigt. Men ledelsesrollen er først 
og fremmest at bidrage til at søge hen mod det ‘normalregime’, som 
vi i virkeligheden ikke kan kende endnu - og samtidig være konstant 
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bevidst om den næste ophævelse af alt normalt i kortere eller 
længere tid. 

2 .  D E N  V I R K E L I G H E D ,
som agerer bag al ledelse i dag, er langt fra den deterministiske, 
mekanistiske orden som marxismen beskrev. Det er en verden 
styret af komplekst organiseret energi og stof og som vi er ufra-
vigeligt en del af. En nanoteknologisk, mikrobiologisk og (kvante)
fysisk verden, som vi selv griber ind i med større og større detal-
jeringsgrad. Det levende indgår i systemer, der indgår i systemer, 
med en meget høj grad af sammenvævethed. 

Om alting hænger sammen eller 
ej, er ikke så vigtigt 
Men sammenvævethed (på engelsk entanglement) blev det 
sidste årtis næstvigtigste erkendelse. Vi har stået med ansigter-
ne mod en abstrakt idé om fremtiden og et afkoblet forhold til 
nutiden og samtidig glemt, at vi hele tiden møder alle fortidige 
handlingers konsekvens. Entanglement er forbundethed af stof 
og vibrance, i tid og sted. Vi mindes dagligt om, hvor svært det 
er at forudsige noget som helst, når økosystemerne destabilise-
res. Og de systemer, som vi indgår i, er fulde af huller, spring og 
forbindelser, som får det klassiske verdensbillede til at smelte 

for øjnene af os. Selv når vi lader som om, vi kan eksternalisere 
de levende systemer, er de overalt. Derfor er det også i stigen-
de grad nanoteknologi, XR, kvantefysik og symbiont biologi, der 
guider os ind i en ny relation i verden. 

3 .  D E N  T R E D J E  P R Æ M I S 
er spirituel. Det har taget et par årtier at komme dertil, men i dag 
er der ingen vej uden om. Med den materielle, videnskabelige 
og teknologiske udvikling, der raser af sted, bliver det tydeligere, 
hvad det så er, vi kan bruge os selv til. 
I tråd med paradigmet er det ikke et udelukkende menneskeligt 
fænomen, men en kapacitet til at indgå i energetisk forbundet-
hed med verden, uden at søge det særligt menneskelige. Ledelse 
bliver dermed til en søgen, der åbner sig for, at det æstetiske 
rummer en nøgle til erkendelse på et plan, der kan reducere 
noget af den panik, der ellers nemt kommer til at dominere en 
hyperkompleks og uforudsigelig æra. 

Nogle opfatter det som en ‘sansningsrejse’. Men måske er det 
snarere bare en erkendelse af, at vi som kultur og civilisation har 
gemt evner væk, der ikke ansås for praktiske, fordi de blev for-
bundet men død, heksekraft, magi og andet, der af kristendom-
men ansås for urent. I dag må ledelse anerkende, at der er mere 
end rationelle måder at åbne sig for verden ind i og ud af os selv, 
som vi i stigende grad kan få gavn af og brug for.
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4 .  D E N  S I D S T E  P R Æ M I S
handler om den gentænkning af det økonomiske, der med næsten 
samme voldsomhed som vejrfænomenerne ruller sig ud i ekspe-
rimenter samtidig med, at det eksisterende system imploderer for 
øjnene af os. 
I den forbindelse har det seneste årti budt på en return of the com-
mons, der bestemt ikke foregår uden modstand og sværdslag. Det 
er heller ikke tilfældigt, i og med at fælledens udvikling vil kalde på 
en genopdagelse af det kulturelle som der, hvor vi opdager en tid 
efter individualismen. 
Man kan sige, at vi står foran udviklingen af nye erindringsspor, 
som vil være gældende for normal adfærd i det sociale og øko-
nomiske lag. Som erindring er de kendetegnet ved at være inde i 
vores levende systemer frem for at stå uden for. De kan dermed 
ikke hævde eksternalitet som gyldigt forhold. Alt huskes, og ‘alt 
andet lige’ hører fortiden til. Det er en tid, hvor vi gennem nye fælles 
eksperimenter søger re-membering, en gen-erindring af organer 
og lemmer, som vi troede, vi havde mistet.

Opsummerer vi de fire præmisser, ser vi, at vi ikke kun lever i en ka-
otisk tid, selv om det også kan siges at være tilfældet. Der er store 
ikke-lineære, uforudsigelige udviklinger i gang - hvilket gør det irre-
levant at søge at løse udfordringer ud fra en lineær årsag-virkning 
tankegang. Det samme sker med små variationer mange steder 
på én gang. 
Vi møder hele tiden nye ‘bølger’ af uforudsigelige udfordringer - og 
vi ved ikke altid, hvor den næste bølge kommer fra, eller hvordan vi 
skal håndtere den. Derfor er de centrale instanser som stat, ledelse 
og videnskab ofte på bagkant. Det er i de mindre enheder, der 
er plads til at være agile og resiliente, og mærke det stoflige, det 
sammenvævede, det åndelige og fælleden. 

‘Homo regenerans’ er 
ikke verdens hersker
På tværs af de fire præmisser vokser en erkendelse af, at det an-
tropocæne ganske vist kommer af, at vi har ageret på verden og i 
verden med hidtil uset kraft. Men det betyder ikke, at vi er ‘verdens 
herskere’ - tværtimod erkender vi, at vi modsat en hersker ikke kan 
agere uden at rammer os selv. Vi står derfor tilbage med et para-
digme defineret ved større ydmyghed, selv om det samtidig kalder 
på en ny opfindsomhed og åbenhed på tværs af alle vidensom-
råder.

Den kaotiske tid kalder på mange reaktioner, som er både vold-
somme, frygtsomme og voldelige. At lede i det regenerative para-
digme indebærer også at finde frem til den ledelsesform, der følger 
efter den kyniske og den pragmatiske leder. Vi er gået ind i en tid, 
hvor en psykotisk ledelsesstil synes at møde verdens uforudsige-
lighed med en blanding af storhedsvanvid og dødsdrift. Det er en 
ledelsesstil, der i høj grad ser verden som en kampplads, hvad der 
kan synes rimeligt i betragtning af de ‘trusler’, vi møder som globalt 
samfund og art. 

SAGEN ER JO BARE,  AT TRUSLERNE 
ER SELVSKABTE
Det regenerative lederskab går derfor ud på at finde frem til den 
kombination af en tilgang til marsken, til landet, til skoven og havet, 
som vi på mange måder først begynder at kende nu. Og kombi-
nere den praktiske læring, der kommer heraf, med en åbning af 
forholdet mellem tanke, ånd og krop og med nye fællesskaber 
baseret på diversitetens potentiale. Ikke som herskere, snarere som 
medier for en fælles læring.

Den hurtige forklaring på det regenerative er, at det er en måde at 
være i verden på, som efterlader den mere velfungerende. Som gi-
ver mere, end den tager. Men det dybere skifte er, at arbejdet mod 
bæredygtighed har vist os, at det ikke er nok at lave bæredygtige 
systemer, som ikke gør mere skade end gavn for fremtiden. Eller 
resiliente systemer, der kan håndtere kriser og katastrofer og vende 
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          Om Oleg Koefoed

Oleg Koefoed er aktionsfilosof, PhD i filosofi og 
kultur, direktør i Growing Pathways, medstifter af 
Aktionsuniversitet og Pollination Academy samt 
bestyrelsesmedlem i Planetary Guardians. Han 
har arbejdet i bæredygtighedens og et livsvenligt 
paradigmes tjeneste siden 2006. Oleg har været med 
til at stifte adskillige virksomheder og fungeret som 
rådgiver, idémager og udvikler af læringsprocesser for 
talrige private, civilsektors- og offentlige organisationer, 
myndigheder og personer.

tilbage til en velfungerende tilstand. At vi ikke engang kan klare os 
med at tænke i cradle-to-cradle eller andre cirkulære systemer, 
selv om det i sig selv er en god måde at følge vores produktioners 
livscyklus helt til dørs. At den måde, vi agerer på, faktisk skal bidra-
ge til både at rette op på (restore) og forbedre (regenerate) de 
livs-systemer eller økologier, der allerede findes, hvor vi er. 

Går vi tilbage til tegningen fra før, så er der en vigtig detalje. Når vi 
arbejder med at give plads til et regenerativt paradigmeskifte, så 
er der ikke så meget tale om at planlægge os frem mod en bedre 
verden baseret på en mere helhedsorienteret filosofi. Det er der 
også, men ser vi på tegningen, så lukker uendelighedstegnet sig 
jo netop ikke. Selv om verden hænger sammen, selv om økologier 
opfører sig holistisk, så er der også mere på spil end det. Når vi 
begynder at bevæge os fra det antropocæne til det symbiocæne, 
er der så mange uforudsigelige elementer på spil, at vi skal lære os 
selv en ny erkendelse af helhed (som kommer fra filosoffen Timo-
thy Morton): delene er uendeligt meget mere end helheden. 

Regenerativ 
betyder at 
genskabe 
At re-generere. Det antyder en fare for hybris, ikke nok med at vi 
er skabere, vi kan også skabe én gang til, når vi har lavet rav i den 
og smadret økologierne omkring os og i os. På den anden side: 
når vi er en kaos-tid, så er der jo ikke andet at gøre end at prøve. 
Her handler det regenerative så om, hvordan vi kan opdage en 
ny ydmyghed og nysgerrighed, men stadigvæk have fokus på at 
genskabe bedre betingelser for at liv og mangfoldighed kan folde 
sig ud. Og i Mortons ‘implosive holisme’ er der en frihed, i og med at 
delene stikker af fra helheden. Vi får dermed hele tiden foræret nye 
døre, nye rabbit holes, som giver mulighed for at opdage en vidun-
derlig og magisk virkelighed, der overrasker os med sin kapacitet 
til at re-generere sig selv. Vi kan nøjes med at gøre meget mindre, 
end det kræver at holde den re-generative kraft nede. 

Som Nora Bateson udtryker det (man må gerne læse det flere 
gange): “The way each flavor of the stories of this moment have 
produced their own puzzle, complete with transcontextual over-
lapping versions is remarkable, even terrible, but beautiful in its 
intricacy. It is fantastic. It is everywhere. It is a whirling maze of rei-
terations. A fugue of seductive cages for epistemology to stir itself 
into itself.” (Nora Bateson)

Bateson gør os opmærksomme på, at de nye fortællinger vi ska-

ber, rummer et utal af nye udgange, som ikke indgår i den helhed, 
vi tror, vi kender som Verden. Delene, fortællingerne, er ikke bare 
underlagt diskursen og meningen - de rummer hele tiden nye veje 
ud af det kendte og forståelige. Og det gælder ikke kun fortællin-
ger, det gælder i lige så høj grad subatomare enheder, svampenes 
mycelier, jordlagene, eller vejrfænomener. 

Derfor er den regenerative ledelse en opdagelse af en kultur, hvor 
udforskning af forbindelser er vigtigere end at isolere og kontrollere 
liv. Kultur er måden, vi opfatter verden og virkeligheden, måden vi 
taler om den gennem sproget, og alle de stoflige møder mellem 
os selv og verden, alle medierne og tingene, som er så vigtige for 
hvordan vi ser os selv i verden. Vi kommer ikke til at ændre vores 
adfærd så radikalt som vi har brug for i forhold til de tre store 
kriser: klimakrisen, biodiversitetskrisen, og befolkningskrisen, uden 
at ændre den måde vi ser os selv som del af verden. Kultur er selv-
følgelig praksis, fordi det er igennem alle vores daglige gøremål og 
handlinger, at vi kan gøre den forskel og opdage den forskel, som 
der skal til. 

Her ligger den store befrielse også: det er gennem tusinder af små 
handlinger, at regenerativ forandring opstår. Som den franske 
gartner, entomolog m.m. Gilles Clément siger: “Watching waste-
land, I am not only fascinated by the energy of nature’s reclama-
tion, I also want to know how to insert myself in the midst of this 
powerful flow.” Det gælder om at indgå et partnerskab, et fellows-
hip, med verden. Hvert skridt er med til at forme en ny virkelighed, 
hvor vi bliver en lille smule mere venner med verden, en lille smule 
mere medskabere af betingelser der fremmer liv.

Regeneration starter med at acceptere, at alt, hvad vi gør, altid 
allerede er en del af økologier af levende, komplekse, adaptive 
systemer. Vi har, med Kim Gørtz’ ord, “ikke så meget at skulle have 
sagt” alene. Selv vores store, tunge organisationer med tusinder 
af medarbejdere er bare levende og komplekse, et multivers af 
mønstre, der opfinder og danser. Hvis vi skal holde op med at gøre 
så meget skade på os selv (og derigennem til en sværm af andre 
arter og tilbage til os selv), kan vi begynde med at lytte. Vi kan be-
gynde at danse med systemer, som udtrykt af Donella Meadows. 
Det nytter ikke så meget at tage afstand for at analysere og desig-
ne reparationer af ødelæggelsen. Vi må blive og handle indefra, 
lige dér hvor der er mest feedback hele tiden. Dermed handler det 
regenerative paradigme også helt jordnært om at finde hjem.
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Hvorfor 
regenerative 
ledere 
mediterer.
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Ser man Laura Storm, pioner indenfor regenerativ ledelse, på 
scenen er det ikke ualmindeligt at se hende lukke øjnene og 
bede deltagerne vende blikket indad. Og hos mange af de 
ledelsesteoretikere, som regenerativ ledelse bygger ovenpå, 
herunder Frederic Laloux og Otto Scharmer lægges der vægt 
på at opbygge evnen til at kigge ind ad igennem konkrete 
øvelser og praksisser. Kigger vi på Patagonia, den succesfulde 
virksomhed som for mig at se, er et stærkt eksempel på en 
regenerativ virksomhed, så har de fleste af deres CEOs igen-
nem tiden haft en dyb personlig indre praksis, blandt andet i 
form at buddhistisk meditationstræning. 

Men hvad er det lige mindfulness eller andre fordybelsespraksisser 
kan, og hvad har det at gøre med regenerativ ledelse? Lidt kritisk kunne 
man spørge: Er det ikke blot en luksus at vende blikket indad når verden 
brænder, og vi har brug for forandringer og handling NU?

I denne artikel peger jeg på den indre fordybelse som et nøgleelement 
i fremtidens lederskab. Indre udvikling er ikke længere kun et positivt 
add-on, men snarere en forudsætning for ægte innovation, systemisk 
tænkning, langsigtet og vedvarende handling, empati og psykologisk 
tryghed og ikke mindst produktivitet. 
Og her er mindfulness én af flere veje til netop disse effekter. Vi skal 
dykke mere ned i, hvordan mindfulness virker, samt hvordan det indre 
arbejde forbinder sig til det ydre arbejde. Jeg slutter artiklen med kon-
krete bud på, hvad du selv kan gøre - hvis du har lyst.

 Balance skaber vækst 
Regenerativ ledelse besvarer spørgsmålet: Hvilken type af ledelse er 
der brug for for at bringe klode og mennesker i trivsel og balance? Ikke 
fordi økonomisk vækst ikke er vigtigt fra det regenerative perspektiv. 
Men som følge af en erkendelse af, at vores økonomiske vækst er fuld-
stændig afhængig af, at kloden trives og menneskene på kloden trives. 
Vi kan ikke vækste længere end til klodens og menneskenes grænser. 
Og omvendt kan vi se, at et økosystem i balance af sig selv genererer 
resiliens, overflod og naturlig fremdrift. Vi behøver altså ikke finde eller 
skabe kreative løsninger, overskud og fremdrift. Det er det naturlige 
resultat af en natur i balance: menneskets indre og ydre natur.
Ungdommen viser os dette. Mange af dem er opmærksomme på 

klodens trivsel. De vil arbejde steder, hvor de kan gøre en forskel og 
i virksomheder, der har et stærkt purpose. Utallige rapporter doku-
menterer stigende mental mistrivsel hos de unge. De siger fra overfor 
knokler-mentalitet, insisterer på et liv i balance og reagerer med ”quiet 
quitting”, hvis vi forsøger at presse på.

 Et system i balance 
Hvilke betingelser skal til for, at et system kan bevare og genoprette 
balancen? Lad os kigge lidt på naturen, for naturen er formidabel til at 
genoprette balance. Tænk på, hvor effektivt din krop heler et sår. Helt af 
sig selv. Uden du behøver GØRE noget. Så længe du kan lade processen 
være og for eksempel undlade at kradse i såret. 
Michelle Holliday, pioner indenfor regenerativ ledelse, beskriver fire 
primære principper for det resiliente økosystem. 

Diversitet og mangfoldighed
Jo højere grad af forskellighed og diversitet imellem enkeltdelene i 
økosystemt, desto mere resiliens og modstandskraft.

Konvergens: Helhed og integritet
Netop for at rumme de divergerende kræfter, er et klart formål og en 
tydelig retning afgørende for økosystemets resiliens. 

Åbne, dynamiske relationer imellem enkeltdelene
Informationer, energi og stof kan flyde frit imellem systemets dele.

Selvorganisering
Økosystemet søger af sig selv konstant i mod balance i dynamisk ud-
veksling med input indefra og udefra. 

Disse principper kan vi overføre på grupper, fx organisationen eller 
teamet for at fremme den iboende robusthed i økosystemet. Men vi 
kan også overføre principperne på vort menneskelige indre, idet krop, 
nervesystem og hjerne er et økosystem i sig selv. 

 Tre relationer er afgørende 
Jævnfør de ovenstående principper er relationer og ikke mindst kva-
liteten af relationer af stor betydning fra det regenerative perspektiv. 
Blandt andet fordi det antages, at værdien opstår i relationen snarere 
end i systemets enkeltdele. 
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Særligt tre fundamentale relationer 
fremhæves; nemlig relationen til os 
selv, relationen til andre og relatio-
nen til naturen (Hutchins & Storm, 
Scharmer). Vi kan spørge, hvordan 
kvaliteten af relationen på alle tre ni-
veauer er: Er relationen åben, bevidst 
og omsorgsfuld?
Eller er den snarere det modsatte: 
ubevidst, kritisk og lukket? Og hvilke 
konsekvenser har det længere ud i 
systemet? Den regenerative leder 
har øje for, at relationer kan være 
henholdsvis de-generative eller 
re-generative, og at relationer skal 
have bevidsthed og plejes, så de 
forbliver regenerative. Mindfulness 
og meditation er en vej til at træne 
et mindset af omsorg for os selv, for 
andre og naturen. Vi træner evnen til 
”nærvær”, som af Storm og Hutchins 
(2019) beskrives som:
”Nurturing a deep relationship to 
your inner self (inner nature) and 
your relationship with others and the 
world (outer nature).”

 Mindre EGO,  
 mere ØKO 
Otto Scharmer, ekspert i ledelse og 
organisationsudvikling fra MIT og 
medskaber af Teori-U, beskriver det 
som den største nuværende ledel-
ses-udfordring at skifte perspektiv 
fra det, han kalder EGO system 
awareness til ECO system aware-
ness: “It’s a shift that requires us to 
expand our thinking from the head 
to the heart. It is a shift from an EGO 
system awareness that cares about 
the well-being of oneself to an ECO 
system awareness that cares about 
the well-being of all, including one-
self.“ (Scharmer & Kaufer, 2013)

Han er blandt flere fortalere for at 
ændre vores tankegang og vores 
bevidsthed i en mere helhedsorien-
teret retning, hvor vi både er bevidste 
om helheden og sammenhænge, 
men også lader vores handlinger og 
valg guide af en sans for helheden 
og ud af en omsorg. Og ikke kun en 
omsorg for os selv og for vores nære 
men for relationer og liv i bredere 
forstand. Et grundlæggende skifte fra 
fokus på adskilthed til forbundethed. 
Fra del til helhed.

Mindfulnesstræning 
påvirker de førnævnte 3 
relationer ved at opøve 
følgende:

Helhedstænkning

Langsigtet tænkning og handlen

Indre diversitet

Indre bæredygtighed 

Ægte innovation

Indre kompas

At trives i ubehag

Self compassion

Lad os kigge nærmere på dem.

 Helhedstænkning 
 og systemisk  
 tænkning 
At være leder kræver i stigende grad 
evnen til at navigere i høj grad af 
kompleksitet. Komplekse systemiske 
udfordringer, som kræver komplekse 
systemiske løsninger. 
En bevidsthed som kan rumme kom-
pleksitet, paradokser og modsæt-
ninger uden at kollapse i forsimplede 
hurtige løsninger er derfor en vigtig 
evne. Vil vi oprigtigt videre med den 
bæredygtige omstilling, kræver det 
også et systemisk mindset:
”Kun igennem et mere fundamentalt 
skifte imod systemtænkning, tænk-
ning i helheder frem for i enkeltdele, 
vil vi kunne opnå den nødvendige 
forståelse af, hvordan verden hæn-
ger sammen, og hvordan menne-
skers aktiviteter påvirker kloden som 
helhed (Richardson, 2019).”

Vores hverdagsbevidsthed opfatter 
ofte i ”enten-eller”, hvor imod vi med 
træning kan opøve evnen til i højere 
grad at tænke i ”både-og”. Mindful-
nesstræning udvider bevidstheden 
og tænkningen, fordi vi bevæger os 
fra en automatiseret tænkning til at 
mere åben og inkluderende percep-
tion og tænkning. 

Mindfulnesstræning tager i høj grad 
afsæt i sanserne, som kan beskrives 
som ”dørene ind i nuet”. Igennem 
kontakt med sanserne øges fornem-
melsen for vores fælles forbundet-
hed. Krop forbindes med hoved (fordi 
man ganske enkelt mærker kroppen 
i øvelserne). Man forbinder sig med 
omverden og med naturen (fordi 
man opnår en stærkere kontakt 
igennem sanserne). Mindfulness og 
det som kaldes naturforbundethed 
går hånd i hånd og forstærker hin-
anden positivt. Naturforbundethed 
er forbundet med mental trivsel og 
øger bæredygtig adfærd.

Og så er en helt afgørende for-
udsætning for at kunne tænke 
”både-og” og rumme komplekse 
helheder evnen til at opleve en vis 
afstand til tankerne. Når vi omvendt 
er meget identificerede med tanker-
ne, forsvinder den lille afstand. Får 
vi tankerne lidt på afstand, giver det 
ofte plads til at se den anden side 
af sagen. Den afstand til tankerne 
kaldes defusion (modsat fusion, hvor 
vi er smeltet sammen med tanken) 
og trænes igennem vedvarende 
mindfulnesstræning.

 Langsigtet  
 tænkning og 
 handling 
Evnen til langsigtet tænkning bliver 
mere og mere et vigtigt aktiv. Efter-
spørgslen efter bæredygtige løsnin-
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ger kræver for eksempel, at vi tænker i langsigtede og langtidsholdbare 
løsninger. Som leder gælder det både ift. strategisk planlægning og 
produktudvikling men også ift. menneskerne, du leder.
Men fra indlæringspsykologien ved vi, at vores adfærd i høj grad styres 
af den belønning, som er tættest på i tid og rum. Det sker automatisk og 
ubevidst. Det betyder, at vores tænkning og adfærd nemt bliver meget 
kortsigtet. At have øje for den langsigtede konsekvens eller effekt kræver 
derfor en aktiv mental indsats. Det kræver bevidsthed og igen den lille 
afstand til tænkningen kaldet defusion, som vi kan træne igennem 
mindfulness. 

 Indre diversitet 
Diversitet og inklusion er i den grad kommet på agendaen. Og som vi 
så det tidligere, så er diversitet faktisk også en del af opskriften på et 
modstandsdygtigt økosystem. Lige som vi også ved, at forskelligheder er 
vejen til øget kreativitet og problemløsning.
Men ydre diversitet forudsætter det, vi kunne kalde ”indre diversitet” – en 
evne til at udholde og rumme modpoler og indre konflikter. Forstået på 
den måde, at jo mere vi er i stand til at samarbejde med samt give plads 
til ”det fremmede” og uforståelige i os selv, desto bedre kan vi respekt-
fuldt samarbejde med det, vi ikke forstår udadtil. Eller sagt med andre 
ord: Hvordan vi relaterer til os selv, afgør hvordan vi relaterer til andre. For 
eksempel vil jeg ofte se ned på mennesker uden så meget struktur, hvis 
jeg selv mestrer en høj grad af kontrol. 
I meditation møder vi uundgåeligt ubehag og opøver aktivt evnen til at 
udholde og give plads til de sider af os selv, vi ikke umiddelbart identifi-
cerer os med eller bryder os om. Vi lærer at rumme og respektere begge 
sider af dét af være menneske.

 Indre bæredygtighed  
Fordi krop, nervesystem og hjerne er et økosystem, kan krop og hjerne 
regenerere og lade op af sig selv. Det vil sige, hvis vi giver dem lov. For 
lige som foråret kun kommer på baggrund af vinterens dvale, så har 
nervesystemet og hjernen også brug for dvale for at regenerere. I dette 
perspektiv er stressrespons eller det at have travlt ikke forkert. Det hand-
ler om pausen og muligheden for at lade op.

 Ægte innovation 
Tiden kalder på ægte innovation. På radikalt nye løsninger. Vi kan ikke 
løse nutidens udfordringer med gårsdagens løsninger. En træt og 
stresset hjerne økonomiserer. Det vil sige, den vil være tilbøjelig til at 

genbruge fortidens tanker og servere løsninger, som blot er gamle ideer 
i nye indpakninger. Skal vi have fat i de virkeligt gode ideer og løsninger 
til fremtiden, kræver det en hjerne i overskud. En presset hjerne er ikke 
en kreativ hjerne. Akkurat som enhver elitesportsudøver ved, at kroppen 
har brug for restitution for at klare det utrolige, har hjernen også brug for 
restitution, når den skal præstere ud over det sædvanlige
Mindfulness og brug af stilhed kan give hjernen og nervesystemet den 
pause, der skal til, for at systemet af sig selv kan genoprette balancen. 

 Indre kompas 
At lede i en fremtid (og nutid) præget af hyper-kompleksitet og hy-
per-foranderlighed kræver et stærkt indre kompas og nye måder at 
navigere på. Lederen må opøve evnen til at være konsistent på en 
dynamisk, transparent og autentisk måde, som er i konstant udveksling 
med omgivelserne. Lederen kan ikke længere læne sig op ad stærke og 
solide holdninger og meninger, da disse hurtigt forældes i en foranderlig 
verden. 

Mindfulness eller anden fordybelsespraksis giver det fornødne refleksi-
onsrum til at stoppe op, give plads til nye tanker og perspektiver på sit liv 
og på egne værdier. Af og til kan blot det at være stille med sig selv gøre, 
at man af sig selv kommer i dybere kontakt med sine værdier. Eller man 
får rum til, at de dybere spørgsmål om måden, man lever eller leder på, 
kan få plads. Den løbende justering og re-kalibrering ift. eget værdisæt 
er afgørende for det autentiske lederskab.
 
Endvidere kan mindfulnesstræning opøve evnen til at navigere i høj 
grad af kompleksitet, fordi vi får en mere bevidst adgang til signaler fra 
kroppen, fra følelser, hjertet og instinkterne. I kombination med vores 
fornufts-hjerne kan disse gøre det nemmere at træffe beslutninger i høj 
kompleksitet. Fordi vores mentale kapacitet ofte ikke er tilstrækkeligt til at 
overskue det fulde billede.

 At trives i ubehag 
En meget vigtig evne, som opøves igennem mindfulnesstræning, er 
evnen til at rumme og være med indre ubehag. Vores kamp-flugt 
system er aktivt mange gange om dagen og resulterer i vrede, nervø-
sitet, usikkerhed og angst. Igen sker det ofte ubevidst og automatisk, og 
vores reaktioner og handlinger bliver tilsvarende impulsive og ubevidste. 
Mange menneskelige konflikter og uhensigtsmæssig adfærd udspringer 
af den manglende evne til at udholde den indre ubehag uden at handle 
(med det samme). Mindfulnesstræning giver os et sekunds bevidsthed 
og frihed lige dér, hvor ubehaget opstår. Vi kan trække vejret med det og 
derfor vælge, hvordan vi vil handle frem for at handle ubevidst med ne-
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gative konsekvenser og energispild til følge. Mange mennesker er gode 
til at udholde eller undertrykke ubehag. Men det er ekstremt energikræ-
vende. 
Omvendt kan det at lære at trives i ubehag gøre os bedre til at rumme 
og løse konflikter samt at udnytte det kreative potentiale, der opstår når 
modsætninger mødes.

 Self compassion 
I takt med at vi optræner evnen til at udholde ubehag og at acceptere 
de forskellige sider af os selv, får vi muligheden for at møde os selv med 
selvomsorg. På det indre plan er det at give plads til os selv, som vi er, 
med alt hvad vi rummer. Selvomsorg eller self compassion kan trænes 
som en muskel. Indre selvkritik aktiverer vores nervesystem og er dermed 
ikke energi-økonomisk på de indre planer. På den korte bane kan pisken 
måske drive én fremad, men på den lange bane dræner og slider det.

 Vil du gerne i gang? 
Mindfulness og meditation er som nævnt blot én af flere veje til at opøve 
de samme indre evner og til selvrefleksion. Selvfølgelig kan man sagtens 
være en regenerativ leder uden at sidde i lotusstilling hver dag. Aktivt at 
integrere stilhed, naturen eller strukturerede skærmfri pauser er andre 
veje. Og vil man sikre, at selvkonfrontationen kommer med, er leder-
coaching eller anden form for mentorship en vej, man kan overveje. 
Hvis du skulle have fået lyst til prioritere en fordybelsespraksis i dit 
regenerative lederskab, kan du starte med følgende første trin – og så 
eventuelt på sigt prøve kræfter med trin 2 og 3.

1) I løbet af din arbejdsdag kan du øve dig i at skabe plads til pausen. 
Tag tre minutter (sæt et ur), hvor du ikke kigger på skærm. Du kan lukke 
øjnene og kontakte åndedrættet. Eller du kan blot stille dig og kigge ud 
ad vinduet og lade tanker være tanker. 

2) Sæt tid af dagligt til fordybelse. Gerne på samme tidspunkt hver 
dag, så det på sigt bliver en rytme. Mærk åndedrættet i kroppen. Når 

opmærksomheden vandrer væk fra nuet, ud på tanker og lyde, bringer 
du den venligt tilbage til nuet/åndedrættet. 
NB: At opmærksomheden vandrer er IKKE en fejl – det er en del af træ-
ningen.

3) Stilhedsretræte. Opsøg en stilhedsretræte, hvor du over længere tid, 
fx en weekend er i stilhed noget af tiden og hvor mobilen er slukket. Re-
træteformen sætter en ramme for at opleve de dybere effekter af stilhed 
og meditation.

Fælles for alle 3 gælder, at det ikke handler om at blive afslappet nu og 
her, men snarere handler om at træne visdom, mental fleksibilitet og 
robusthed over tid. At gå efter de langsigtede effekter og opøve og styrke 
de ovennævnte ledelseskvaliteter. 
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Hvordan ser det regenerative lederskab ud?

Det får du et lille indblik i her, når Tim Struck tager dig med på en 
fiktiv, men bestemt ikke urealistisk, tur med lederen Karina. Fra hun 
stifter bekendtskab med regenerativ ledelse og til det der, hvor det 
regenerative landskab begynder at blomstre frem i hendes egen 
hverdag.

Begejstring
Karina var på godt gammeldags dansk “blown away”. 

Hun havde dagen før været til et seminar med navnet “Bæredygtighed 
og fremtidens organisationer” og var gået begejstret derfra, mættet af 
billeder fra naturen og nye ord som “livets principper”, “naturens intel-
ligens” og “regenerativ ledelse”. Og mættet af intense dialoger med de 
andre deltagere, der havde sat gang i mange nye tanker og ideer om, 
hvilken rolle organisationer spiller i samfundet. Og hvordan ledere kan 
arbejde med at.. som hun husker det… skabe betingelser, der fremmer 
liv og trivsel. For mennesker, for samfundet, for naturen. Hele vejen 
rundt. Og så husker hun det med, at livet i naturen har eksisteret i mio. 
eller mia. af år (var det vist?), og vi mennesker er en meget ung art i 
den sammenhæng. Skægt, smågriner hun. Mennesket som en ung, 
uregerlig teenager.

Gårsdagens oplevelser sidder i 
kroppen som en rar fornemmelse
Karina tænker over, hvordan hun skal beskrive sin tilstand. Glæde... 
optimisme... også en form for længsel efter at bidrage til noget, der er 
vigtigt, ret vigtigt faktisk. Og så helt klart en vilje til at gøre noget. Det 
bliver lidt svært at fortælle de andre kollegaer, hvad der skete i går. 
Livets principper, hvad var det nu, de var? Hun kunne huske et par styk-
ker... 

Karina er leder i en mellemstor dansk rådgivningsvirksomhed. Det er 
tirsdag morgen, og på vej på arbejde begynder hun at fokusere på de 

MED EN LEDER PÅ 
REJSE IND I DET 
REGENERATIVE 
LANDSKAB
Af Tim struck, ekspert i regenerativ ledelse 
og seniorkonsulent i Promentum
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opgaver, hun skal lave i løbet af dagen. Det første hun skal er at 
mødes med sine 3 andre lederkollegaer for at drøfte virksomhe-
dens nye bæredygtighedsstrategi.

Den første efterårsvind strejfer hendes ansigt og minder hende om, 
at hun måske skulle have taget en tykkere jakke på. 

AT LYTTE TIL GRUSET UNDER 
FØDDERNE
“Vi har fået en langtidssygemelding”, siger Karinas kollega. “Det er 
Rasmus. Han er ganske enkelt lagt ned af de arbejdsopgaver, han 
har prøvet at få ekspederet af vejen de seneste mange måneder.” 

Det er en uge siden, at Karina havde været til seminaret om bæ-
redygtighed. Hun havde stort set ligget vandret lige siden med en 
række pludseligt opståede opgaver, som hun ikke kunne komme 
uden om. “Livets principper” og “naturens intelligens” var fjerne ga-
lakser, der måske kunne skimtes et sted derude, men deres styrke 
var svundet ind. Lige nu handlede det om at få opgaverne fordelt 
mellem de andre medarbejdere. Og så få håndteret Rasmus’ situ-
ation bedst muligt. 

Karina tænker... 
eller rettere… hun mærker efter. Hendes egen vejrtrækning er 
hurtig. Ikke at hun snapper efter vejret, men hun lægger mærke 
til, at hun ikke trækker vejret helt ned i maven. Hun har simpelthen 
brug for at tænke klart. Mærke klart. Hun tager sin jakke på, og går 
udenfor.

Det er sen eftermiddag. Hun har brug for at gå en tur. Der er for 
meget pres på lige nu. Hun går over i parken og ser knap nok bør-
nene, der leger, og parret der går med hunden. Hun sætter sig på 
en bænk og lukker øjnene for en stund. Og mærker efter. Hendes 
tanker går i mange retninger, hun kan ikke rigtig følge dem. Hun 
tager en dyb indånding. Og mærker, hvordan luften denne gang 
kommer hele vejen ned. Hun husker den gamle regel om at holde 
vejret for en stund, og så puste ud. Det er rart. Hun gør det igen. 

Trækker vejret ind... holder det en stund... puster ud. Langsomt. 

Hun bemærker - for første gang i lang tid - lydene omkring sig. 
Hun lytter. Bladene. Stemmerne. Vinden. Det er rart. For første gang 
i mange måneder (år?) foretager hun sig ikke andet end at lytte. 
Og gør ikke noget med det, hun lytter til. Lytter bare. Det er som 
om hun mærker jorden på en anden måde under sig. Hendes sko 
og fødder mærker underlaget. Der er lidt grus, det knaser. Det er 
næsten lidt hyggeligt. Hun flytter den ene fod ganske lidt. Gruset 
knaser igen. Små sten, der presses let mod hinanden. Mod hendes 
sko. Hun har aldrig tænkt over, hvor rart det er at sidde og mærke 
gruset knase let. Hun mærker bogstavelig talt jorden under sig. På 
næsten umærkelig vis er hendes vejrtrækning rolig. Hun mærker 
luften uden for, der strømmer ind gennem hende. Og ud igen. 
Luften dufter frisk. Gruset har kontakt med hendes sko og fødder. 
Hun mærker bænken, hun sidder på. Hun lytter til stemmerne 
og grinene fra legepladsen. Og hun lytter til de lyde, der omgiver 
hende, som om, at det ikke kun er hendes ører, der lytter, men hele 
kroppen. Som om hun nærmest er ét med lydene, luften, gruset, 
stemmerne, bænken. 

Hun åbner øjnene og rejser sig op. Hele vejen tilbage til bygningen, 
hvor virksomheden har til huse er hun klar over, at hun har truffet 
en vigtig beslutning. 

AT SÆTTE 
POTENTIALER FRI
Det er nu over en måned siden, at Karina var 
til seminaret om bæredygtighed. Den seneste 
uge har hun sammen med ledergruppen haft 
nogle udviklingssamtaler med teamlederne. 

En af de helt store udviklingsknaster i virksomheden er, hvordan or-
ganisationen som helhed kan blive bedre til at give medarbejderne 
mere frihed og ansvar til selv at tage beslutninger, der er funderet 
i deres faglige spidskompetencer. Medarbejderne er fagligt meget 
kompetente, men der er alt for mange beslutninger, der ender på 
Karinas og ledergruppens bord som de - lederne - dybest set ikke 
er de bedst egnede til at træffe. Alene fordi det jo er medarbej-
derne, der har den faglige specialviden og som er tættest på 
kunderne. Og derfor har bedre dag-til-dag viden om, hvordan 
kundernes komplekse verden ser ud. 

Karina bad om feedback fra 
teamlederne på, hvordan 
de oplevede ledergruppens 
måde at håndtere teamle-
der-udviklingssamtalerne. Hun 
indrømmer, at feedback’en 
var lidt overraskende. Det, der 
ramte med størst kraft, var, at 
teamlederne ikke rigtig syntes, 
de fik rum nok til selv at komme 
på banen med deres egne input. 
Altså, der var tid nok til at drøfte for-
skellige ret væsentlige forhold. Men 
det var mere som om, at teamlederne 
skulle kvalificere allerede helt eller del-
vist trufne beslutninger, og at ledergrup-
pen ikke rigtigt for alvor udforskede de 
ideer, som teamlederne kom med. 

Karina og ledergruppen forklarede baggrunden 
for, hvorfor de valgte at gribe udviklingssamtalerne 
an på den måde, de nu gjorde. Fortalte om hensigten 
med dem, og hvor meget forberedelse, de egentlig havde 
før hvert møde. 

K A R I N A  K U N N E  G O D T  M Æ R K E ,  A T 
T E A M L E D E R N E  I K K E  R I G T I G T  H Ø R T E 
E F T E R .

M E D  E N  L E D E R  P Å  R E J S E 
I N D  I  D E T  R E G E N A E R A T I V E 
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De lyttede ikke rigtigt til forklaringerne, oplevede 
hun. Hun huskede sin beslutning fra bænken i 
parken, sænkede skuldrene, holdt en lille pause… 
kiggede teamlederne i øjnene. Og spurgte: “Hvad 
sker der? I hører ikke rigtig efter, vel?” Tavsheden 
var mærkbar. “Nej, ikke rigtig”, sagde de. Karina 
tog en dyb indånding: “Så prøv at fortæl mig, hvad 
det er for nogle samtaler, I gerne vil have.”

For anden gang på lidt over en måned var Karina 
“blown away”. Måske for tredje gang, hvis hun 
medtager episoden på bænken i parken. 

Teamledernes forslag til, hvordan udviklingssamtalerne og møderne 
i virksomheden i al almindelighed kunne gribes an, havde mildest talt 
været forbløffende. Næsten alt havde været oppe at vende. Hvem skulle 
lede samtalerne og møderne i det hele taget? Lederne eller teamleder-
ne selv? Hvorfor holde dem i de vante kontorer? Hvad med at eksperi-
mentere med pauser og stilhed undervejs? Hvorfor skulle de skrive de, 
ærligt talt, dødssyge referater, der alligevel ikke bliver læst? Man kunne 
eksempelvis visualisere mødernes indhold, eftersom en af teamlederne 
er rigtig god til at oversætte ord til visuel illustration. Hvorfor ikke holde 
udviklingssamtaler og møder uden borde, eller gå ned på den nærmeste 
cafe eller en tur i parken eller hen i den nedlagte fabriksbygning nede 
ved havnen? Hvad med at få noget musik med på møderne? Hvad med 
at smide de der teksttunge power-points ud, og så bruge flere fængen-
de fotos? Hvor er den personlige vinkel på det hele? Hvad mener I selv, 
kære ledere, hvis I skulle sige det med jeres egne ord og ikke skjule det i 
business- og strategi-lingo? Hvor er det hele menneske? Vi er jo andet 
end faglighed. 

At 
spørge 
naturen 
til råds
Det er nu knap 1/2 år siden seminaret om 
bæredygtighed fandt sted. 
De seneste uger er blandt andet gået med at afprøve det medarbejder-
ne kalder ‘Deep-Diving’ møder med kunderne. Deep-diving betyder gan-
ske enkelt at ‘dykke dybt’ ned i et fagligt emne, som optager kunderne, 
og som ledes af teamlederne eller en af de fagansvarlige medarbejdere. 
For få måneder siden foregik disse møder internt i virksomheden, men nu 
er de lagt ud. 

Sidste møde blev afholdt som en vandring gennem et af de by- og na-
turområder, som en af kunderne er ansvarlige for at lave en udviklings-
plan for. På turen havde en af teamets medarbejdere bedt alle om “At 
spørge naturen” om gode råd til, hvordan man kunne udvikle området. 
De havde brugt sitet www.asknature.org som del af deres forberedelse. 
Ask Nature handler, bogstaveligt talt, om at spørge naturen til råds om, 
hvordan man skaber alt fra farver, materialer og fællesskaber på en 

M E D  E N  L E D E R  P Å  R E J S E 
I N D  I  D E T  R E G E N A E R A T I V E 
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måde, der ikke efterlader giftige materialer eller affald, udpint jord eller ned-
slidte mennesker. Men omvendt lagrer CO2; anvender, eksempelvis, svampe 
og bakterier som materialer i bio-nedbrydeligt beton og tegl; skaber farver 
ved at lade solens stråler danse på overfladen som vi så oplever som gul 
eller grøn eller orange eller blå; skaber kølige rum alene ved at fokusere på 
formen (og derved undgår at bruge energi på nedkøling); skaber fællesska-
ber ved at samarbejde mere end at konkurrere indbyrdes, etc.

Karina havde været med på vandringen. Som del af hendes egen forbere-
delse havde hun grebet fat i nogle materialer i sin taske, hvor hun tilfældigvis 
havde fundet sine noter fra seminaret om bæredygtighed og fremtidens 
organisationer. Noterne havde ligget der i næsten 6 måneder. Hun genkaldte 
sig stemningen fra seminaret da hun læste en note op for sig selv, hun til 
seminaret havde skrevet ned: 

Life creates conditions conducive to life - prøv at 
skabe nogle betingelser eller muligheder for at livet 
trives, i dig selv, i organisationen, i jeres omverden, i 
naturen. Det hele hænger alligevel sammen, men vi 
har glemt det. Mekanistisk (at ting forstås separat) 
over for levende systemer (fokus på relationer og for-
bindelser). Spørg dig selv; hvad eller hvem tjener du 
som leder? Kunne du forestille dig at tjene livet selv? 
Og: “Hvorfor skal andre overhovedet følge dig?” 

Dengang på seminaret var Karinas begejstring blevet vakt. Men det var først 
for alvor ved at gå op for hende nu, hvad ordene, begreberne, principperne 
osv. betød, i virkeligheden, uden for seminaret. Det var rent faktisk det sam-
me princip, der havde guidet hende både over for sig selv; over for hendes 
arbejde med ledergruppen, teamlederne og medarbejderne i organisati-
onen; og over for organisationens omverden i form af kunder, byområder 
og naturen - Creating conditions conducive to life. Skab betingelser, der 
fremmer liv: 

1 )  F O R  H E N D E  S E L V :
På bænken i parken havde hun faktisk skabt en mulighed for selv at trives 
mere og bedre i en travl hverdag. Creating conditions conducive to life. En 
klassisk øvelse med at fokusere på dit åndedræt, at lytte uden at vurdere, at 
være tilstede og mærke verden uden for som også er inden for. Som du er 
uadskilleligt forbundet med. 

2 )  F O R  O R G A N I S A T I O N E N : 
Og da hun førte sin beslutning ud i livet (en beslutning hun stadig den dag i 
dag holder for sig selv, men vi ved det blandt andet handler om at lytte) ved 
at give plads til teamlederne – i stedet for endnu engang at forklare hvorfor 
hun og ledergruppen gjorde som de gjorde - blev de overvældet over det, 
der blev frisat hos teamlederne. Creating conditions conducive to life. Karina 
havde skabt en betingelse for, at både et fagligt og personligt engagement 
og ditto kreativitet blev sat fri og kunne trives.

3 )  F O R  O R G A N I S A T I O N E N S  O M V E R D E N :
Og da teamlederne efter et stykke tid begyndte at gøre det samme over 
for medarbejderne blev det blandt meget andet til “Deep-Diving møder-
ne, hvor de nu kunne bevæge sig rundt i et by- og naturområde med 
en kunde. Sammen med kunden kunne de spørge naturen, som er 
en nærmest uendelig kilde til at vi kan blive klogere på, hvordan vi 
skaber betingelser, der fremmer liv. 

M E D  E N  L E D E R  P Å  R E J S E 
I N D  I  D E T  R E G E N A E R A T I V E 

L A N D S K A B / / / / / / / / / / / / /

15 Med en leder på rejse ind i det regenaerative landskab



R E G E N E R A T I V 
P R O T R E P T I K  I 
L E D E R S K A B E T
O M  A T  V Æ R E  E N  H Y R D E ,  D E R 
H Y L D E R  D I V E R S I T E T

Kim Gørtz, Ph.d., partner i Promentum & centerleder af 
Center for Regenerativ Filosofi

I dette indslag udforsker jeg, hvilke kendetegn, der, ifølge 
Dr. Wayne Visser, knytter sig til det regenerative lederskab, 
men gør det ved at involvere disse egenskaber og karak-
teristika i den filosofiske refleksions- og dialogform kaldet 
protreptik, hvis ophavsmand er Aristoteles. Læs evt. i disse: 
Gørtz, Kim & Mejlhede, Mette (2015) Protreptik i praksis. Få 
væsentlige samtaler til at lykkes. Djøf Forlag, og Gørtz, Kim 
(2020) Protreptik for viderekomne. Invitationer til at filosofe-
re. Begrebslogisk, eksistentielt, seismisk. Sagaro Rec & Pub. 

Hensigten med disse koblinger og sammenknytninger er 
at invitere læseren og nuværende samt kommende ledere 
til at tænke over, gentænke eller endda nytænke lederska-
bet i en regenerativ protreptisk variant. Du opfordres derfor 
til at printe dette indslag ud, så du kan skrive dine svar på 
spørgsmålene i det nedenstående.
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Om at finde 
den indre 
superhelt
I det sidste kapitel i sin bog: Thriving. The Breakthrough Movement to Re-
generate Nature, Society and the Economy, fokuserer Dr. Wayne Visser på 
lederskabet, og stiller spørgsmålet om, hvad det egentlig er, som driver 
os til at drage omsorg?

Hvad er formålet med at drage omsorg i lederskabet?

Svar:        

       

Hvad er det modsatte af at drage omsorg i lederskabet?

Svar:        

       

Hvad vil det sige at drage omsorg i lederskabet?

Svar:        

       

Mennesker forfølger trivslen, fordi vi, ifølge Visser, opnår en dyb eksi-
stentiel og formåls-inspireret livs-tilfredshed herved. Dét, der specielt 
kendetegner en trivsels-drevet leder er interessen i;

1) at lære og udvikle sig (ekspertens viden)

2) at støtte andre i forandringsprocesser (facilitatorens kollaborationer)

3) at føre organisationer i nye retninger via pragmatiske visioner (kataly-
satorens strategier)

4) at udfordre den gældende magt med stor passion (aktivistens com-
passion)

Hvordan opstår din trivsels-drevet leder-interesse? (jf. pkt. 1-4 i det 
ovenstående)

Svar:        

       

Med ”trivsels-drevet lederskab” forstår Visser det samme som det etiske 
lederskab, det bæredygtige lederskab, det tjenende lederskab og det 
transformerende lederskab, og minder os om at ’lederskab’ oprindelig 
henviser til en sti eller en vej, og at verbet henviser til ”at rejse”.

Hvordan oplever du lederskabets rejse?

Svar:        

       

Et menneske som tager lederskab inviterer os med andre ord på en rejse; 
viser os en vej.

Hvilken vej går lederskabets rejse?

Svar:        

       

Det handler, ifølge Visser, om at give og skabe energi, træffe beslutninger 
med kant, få tingene gjort og drage dyb omsorg.

Hvis denne dybe omsorg havde en stemme; hvad ville den så sige?

Svar:        

       

På den baggrund opstiller Visser seks karakteristika ved ”trivsels-drevet 
lederskab” (p. 281-293):

1) Det systemiske lederskab værdsætter systemers forbundethed og 
indre, gensidige afhængighed. Det sammenlignes med en synthesi-
zer (p. 283, jf. E. O. Wilson) ved at være a) åbensindet, b) forenende, c) 
innoverende. Som det hedder: ”Når du finder broen, hvor dine talenter og 
dine formål forbinder sig med dét, der er behov for i verden, så opstår dit 
bæredygtige lederskab” (p. 282, jf. G. van Arkel).

Hvordan mærkes dette punkt, hvor dit bæredygtige lederskab finder 
sted?

Svar:      
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2) Det inkluderende lederskab er selvbevidst og empatisk samt har høj 
emotionel intelligens, og bemyndiger andre og tilskynder til diversitet. 
Her drejer det sig om oprigtighed, personlig ydmyghed og refleksivitet 
samt om makkerskab og deltagelse gennem dialog og coaching.

Hvordan har oprigtigheden og den personlige ydmyghed det i dag i 
verden?

Svar:        

       

3) Det strategiske lederskab tænker og planlægger langsigtet samt 
bruger fremsynet redskaber til at åbne sindet for alternative muligheder. 
Her ser man helheder, er visionær og balancerer passion og idealisme 
med ambitioner og pragmatisme.

Hvordan opleves det at åbne sindet for alternative muligheder?

Svar:        

       

4) Det omsorgsfulde lederskab er optaget af menneskehedens og andre 
livsformers velbefindende samt vejledes af et indre moralsk kompas. Her 
er man empatisk og tjenende samt forbinder sig med andre emotionelt 
og mentalt.

Hvad er dit indre moralske kompas forbundet med?

Svar:        

       

5) Det innovative lederskab spiller rollen som den kreative transforma-
tor for forbedringen af naturen, samfundet og økonomien. Her har vi, 
ifølge Visser, at gøre med en designer, arkitekt, game changer og sy-
stem-transformator; en radikal person, som tager risici, opfører sig som 
en revolutionær, korsridder; kort sagt, det missionerende lederskab.

Hvad vil det sige at møde korsridderen i sig selv?

Svar:        

       

6) Det modige lederskab er klar til at kæmpe for et højere formål og at 
udfordre status quo uanset personlige og professionelle ofre. Her har vi 
at gøre med et moralsk mod, som Visser finder udtalt hos bl.a. den tyske 
filosof Immanuel Kant, Ørsted og Mærsk, Thunberg, m.fl., som er båret 
af etiske overbevisninger kendetegnet ved enkelhed, inderlighed og 
klarhed.

Hvordan bebor inderligheden lederskabets liv?

Svar:        

       

Om at regenerere sig selv og følge livslykken (bliss)
Visser afslutter sit kapitel med at påpege nødvendigheden af at regene-
rere sig selv, dvs. at dyrke den personlige trivsel, som handler om at sikre 
sig selv, at man har perspektivet og passionen, inspirationen og visionen, 
energien og støtten, samt fantasien og fokus. Dette er i bund og grund 
en søgen med eksistentielle dimensioner, nemlig efter et liv i balance; 
sund og hjertelig.

Hvordan baner du vejen for livslykken?

Svar:        

       

Det gælder om at følge sin livslykke, at søge sin mening med livet, efter 
svaret på sit evige hvorfor? 

Hvad er dit evige hvorfor?

Svar:        
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Som de fleste eksistentielle psykologer og filosoffer understreger, så er 
der mange veje til sit formål, og som Visser påminder os, så kræver selv-
realisering selvovervindelse, dvs. at det indebærer at vi forfølger noget, 
som er større end os selv, samt at det i bund og grund handler om at 
træffe et valg.

Hvilke valg vil du træffe i dag?

Svar:        

       

I sine afsluttende bemærkninger påpeger Visser at livets døre er beslut-
ningspunkter man kan vælge at gå forbi eller gå ind ad, og nogle gange 
er de låste, og at det i så fald handler om at finde den rette nøgle til at 
åbne døren.

Hvad står der på den dør som du gerne vil finde nøglen til at kunne 
åbne?

Svar:        

       

Når mennesker begynder at lede efter de rette nøgler til at åbne de rette 
døre, fører dette, ifølge Visser, til ens fundamentale håndværk, ens grund 
til at være i live, på vejen til mesterskabet.

Når du står lige dér, hvor døren åbner sig; hvad oplever du så?

Svar:        

       

Tænk kreativt som en poet, slutter Visser, og spørger:
Hvad vil du lede?

Svar:        

       

Hvor vil du lede?

Svar:        

       

Hvorfor vil du lede?

Svar:        

       

Hvordan vil du lede?

Svar:        

       

LÆSNING TIL 
INSPIRATION
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Vores organisationer, 
arbejdsliv og ledelseskul-
tur ændrer sig markant i 
disse år.
Det har stor indflydelse på, 
hvad der skal til, for at leder-
ne lykkes i deres roller. For at 
lederne skal lykkes i fremti-
den, skal de have evnen til at 
frisætte deres medarbejdere 
– både gennem frisættende 
ledelse og ved en langt mere 
dynamisk organisering.

I denne artikel kan du blive klogere på, 
hvad Den frisættende organisation er, 
og hvordan du lykkes med at frisætte 
dine medarbejdere.

Først vil jeg kort beskrive et par præ-
misser, der er ændret, og som − efter 
min opfattelse − er afgørende ift. 
behovet for et nyt organisations- og 
ledelsesparadigme. Dernæst vil jeg 
forsøge at folde begrebet frisættelse 
ud. Afslutningsvis vil jeg give mit bud 
på, hvordan vi skaber en frisættende 
organisation og agerer som ledere i 
en frisættende ledelseskultur.

VERDEN 
ER BLEVET MERE 
KOMPLEKS
Verden, vores viden og teknologier forandrer sig i fuldstændig ekstrem 
hastighed ift. tidligere. Kompleksiteten stiger voldsomt og den øgede 
kompleksitet udfordrer vores traditionelle organisation og ledelseskultur.

Fra forskning om komplekse systemer, som f.eks. vores organisationer er, 
ved vi, at udviklingen sker ud fra nedenstående principper:

01. 
Selv-organisering: Det levende system interagerer med de elementer, 
der skaber dets kompleksitet, og via kommunikation og feedback opstår 
et selv-organiserende flow.

02. 
Stigende kompleksitet: Levende systemer har en naturlig bevægelse 
mod øget kompleksitet. Dette er en vigtig del af systemets harmoni og 
balance.

03.
Systemet er fleksibelt, tilpasningsdygtigt og stabilt.
Så den øgede kompleksitet, vi ser i vores organisationer, er på ingen 
måder overaskende.

Men en fortsat harmoni i komplekse systemer kræver, at systemet har 
balance mellem på den ene side kontinuitet og fokus, og på den anden 
side fleksibilitet og åbenhed. En ubalance vil betyde enten kaos eller 
rigiditet afhængigt af, om ubalancen skyldes overvægt af fleksibilitet og 
selvorganisering eller kontinuitet/struktur.

Det er min påstand, at vores traditionelle organisation har fået udviklet 
en rigiditet pga. fastholdelsen af struktur og hierarki. Den er blevet mere 
og mere kompleks uden at ændre ved den grundlæggende organise-
ring og struktur. Det betyder konkret, at lederne oftere og oftere bliver 
flaskehalse og mangler den specifikke faglige viden til at tage vigtige 
fagbeslutninger (som det jo ellers er kulturen, at lederen træffer).

Den traditionelle organisering udfordrer ligeledes fagspecialisterne, fordi 

vidensmængden og videnskom-
pleksiteten på mange områder nu 
er så høj, at selv fagspecialisterne 
ikke har den nødvendige faglige 
ekspertise til at løse opgaverne 
alene. Det er der ingen lukkede 
videnssystemer (som eksempelvis 
en enkelt person eller et team), 
der kan.

Kompleksiteten er blevet et vilkår 
for fremtidens organisationer og 
kræver en helt anden åbenhed 
over for ny viden, kreativitet og 
nye samarbejdsformer. Og den 
kræver, at det er specialisterne, 
der tager de komplekse faglige 
beslutninger. Det er kun dem, der 
har ekspertisen til det.

Fremtidens løsninger skal findes 
i tværfaglige ekspertmiljøer, og 
dette kræver, at vi skaber en langt 
mere smidig organisering, der gør 
det muligt – ad hoc – at etablere 
nødvendige tværfaglige og tvær-
organisatoriske netværk omkring 
opgaver. På opgavens og på 
medarbejderens præmisser.

Medarbejderne motive-
res af noget andet end 
tidligere
Den moderne medarbejder 
minder på ingen måde om den 
medarbejder, vores nuværende 
ledelses- og organisationskultur 
er skabt til. Hverken i deres faglige 

bidrag, deres faglige engagement eller i livskonteksten. Medarbejderne 
drives nu af helt andre faktorer.

Hos den moderne vidensmedarbejder er faglighed en vigtig del af 
medarbejderens identitet. Arbejdet fylder en meget stor del af hverda-
gen, og de fleste brænder for at gøre det fagligt godt. Ikke kun fordi de er 
pligtopfyldende, men også fordi fagligheden giver dem tilhørsforhold til 
bestemte faggrupper/fagfællesskaber.

Derudover er vi mennesker flokdyr. Vi ønsker som udgangspunkt at være 
med i fællesskaber. Og de faglige fællesskaber, vi som medarbejdere 
indgår i, er vigtige for os. De er med til at definere os, understøtte vores 
identitet og skabe mening i vores (arbejds-)liv.

Jakob Skov, som er ledelseskonsulent og forfatter til bogen 
”Det brændende engagement”, tager i sin bog udgangs-
punkt i Kierkegaards beskrivelse af menneskets trang 
til kærlighed eller trang til fællesskabet.

Ifølge Kierkegaard har mennesket en trang 
til fællesskabet, en trang til det relationelle 
i fællesskabet og en trang til at give på 
vi’ets betingelser. Vi opnår tilfredsstillelse 
og glæde ved at give til fællesskabet 
og fortvivles ved fællesskabsfølelsens 
fravær.

Det betyder, at hvis du som leder 
vil skabe motivation hos den 
moderne medarbejder, skal du 
tage udgangspunkt i to iboende 
drivkræfter:

1. En stærk motivation i forhold til 
at ville gøre arbejdet godt

2. Et behov for at være inkluderet i meningsskabende fæl-
lesskaber

På en måde kan man sige, at lederens fornemmeste opgave er 
at skabe mening og undgå at demotivere medarbejderne.

Fremtidens medarbejdere skal frisættes
De ændrede vilkår med den øgede kompleksitet i vores viden og orga-
nisationer samt den nye arbejdskultur med identitet knyttet stærkere 
og mere direkte til arbejdet og den enkeltes faglighed udfordrer i høj 
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grad vores traditionelle organisationer, vores fastlåste 
hierarkier og den oprindelige ledelseskultur.

Jeg tror, at en frisættende kultur er den eneste mulig-
hed for at imødekomme ovenstående præmisser. Ved 
at frisætte medarbejderne og skabe en smidig organi-
sering omkring deres opgaveløsning, kan organisatio-
nerne få løst deres komplekse opgaver på en ordentlig 
måde og forløse den enkelte medarbejders potentiale. 
Og ved at arbejde med frisættende ledelse kan man 
forløse medarbejderens iboende motivation.

I min hverdag i Promentum arbejder jeg konstant på at 
skabe en frisættende organisation og formålet er:

at frisætte medarbejderne ift. deres faglige arbejde

at understøtte medarbejderens åbenhed mod verden, 
mod ny viden og nye vidensmiljøer

at sikre en optimal grad af organisatorisk agilitet, som 
understøtter den faglige netværksorganisering

at skabe en meningsfuld hverdag med tydelig 
sammenhæng mellem opgaver og organisationens 
overordnede formål

at skabe en konstruktiv samarbejdskultur – både in-
ternt og i mødet med omverdenen.

Arbejdet med frisættelse er meget komplekst, og jo 
mere jeg arbejder med det, desto mere oplever jeg, at 
frisættelsen rummer to helt grundlæggende og meget 
udfordrende paradokser:

Frisættelse kræver en klar struktur og faste rammer

Frisættelse kan kun lykkes høj grad af inklusion og 
tilhør

Hvad vil det sige 
at være fri?
Når jeg bruger begreberne frisættelse, frisæt og fri, er 
det nok vigtigt at forholde sig til, hvad det vil sige at 

være ”fri”.

I et moderne hverdagssprog forstås fri ofte 
som ”fri fra” – en selvrealiserende fri fugl, der 

ingen forpligtelser har over for nogen.

Men det er en misforstå-
et tolkning af ordet fri.

Den oprindelige betydning af 
fri knytter sig til ordet ”frænde”, 
som er et gammelt ord for klan-
medlem, og fordi frænden var beskyt-
tet af klanen, var det at være frænde det 
samme som at være fri. Fri fordi fælleskabet 
havde ens ryg.

Men kan således kun være fri, hvis man er en del af 
et fællesskab, da det er fællesskabet, der sætter dig 
fri. Og det er en gensidig frihed, fordi fælleskabet også 
forpligter dig til at sætte den anden fri. 

En frisættende organisation og en frisættende leder 
skal således formå at skabe et stærkt og forpligtende 
fællesskab, der evner af sætte medlemmerne fri. Og 
samtidig sørge for, at man i fællesskabet har hinan-
dens ryg.

Frisættelse kræver 
høj grad af 
selvledelse
Frisætter man medarbejderne kræver det, at den 
enkelte medarbejder har en høj grad af modenhed ift. 
selvledelse.

Selvledelse, ikke forstået som ”gå ud og realiser dig 
selv”, men som ”her er rammerne, udfold dit potentiale 
til fællesskabets bedste”.

Frisættelsen fordrer således, at den enkelte medar-
bejder har en modenhed, der sætter dem i stand til at 
frigøre sig fra egeninteresser og i stedet arbejde for 
fællesskabets bedst.

Omvendt er det også vigtigt, at den frisættende orga-
nisation ikke efterlader medarbejderen ensom og alene 
på herrens mark ift. håndtering af kompleksiteten.

En frisættende organisation kræ-
ver rammer og ledelse.
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Den frisættende  
organisation
Du kan ikke succesfuldt frisætte dine medarbejdere uden 
klare rammer og roller, en klar forventningsafstemning og et 
stærkt fællesskab. Hvis disse elementer ikke er på plads, bliver 
organisationen ineffektiv, og der er fare for, at fællesskabet 
vender opmærksomheden indad og fokuserer på sig selv og 
egne magtstrukturer.
Produktet bliver, at organisationen kun kan levere noget, der 
svarer til mindste fællesnævner. Det handler om at skabe en 
organisation, hvori samspillet mellem medarbejderne er et 
plussumsspil.

Du skal som frisættende organisation balancere struktur, 
rollerne og frisættelsen. Præcis som vi også konstant forsøger 
at balancere det i vores samfund. Vi har demokrati, lovgivning, 
skrevne og uskrevne og regler, roller (f.eks. lærere, politi og 
sundhedsfolk) – for at vi kan leve et godt liv som frie menne-
sker.

Struktur og rammer beskytter og styrker fællesskabet/sam-
fundet og gør det i stand til at frisætte os.

Derfor er den frisættende organisation heller ikke en hierarki-
løs organisation, men derimod kendetegnet ved:

Et klart hierarki – med meget klare og forventningsafstemte 
roller

At vigtige faglige beslutninger tages af de fagligt mest kom-
petente – fagmedarbejderne

At strukturen er åbnet op og gjort mere smidig – og at der ad 
hoc etableres vidensnetværk omkring komplekse opgaver

At have en klar og meningsskabende fælles mission

Et værdifællesskab, hvor de fælles værdier er gjort aktive og 
bruges til at guide og skabe rammen for den enkelte medar-
bejder.

H V O R D A N  E T A B L E R E R 
D U  E N  F R I S Æ T T E N D E 
O R G A N I S A T I O N
Som tidligere nævnt arbejder vi på at etablere en frisættende 
organisation i Promentum.

Vi er langt fra i mål endnu, men ud fra de erfaringer vi allerede 
har gjort os, har jeg identificeret nogle vigtige fokusområder, 
som, jeg mener, er afgørende at arbejde med i forbindelse 
med etableringen af en frisættende organisation. Jeg har 
inddelt fokusområderne i 6 overskrifter med dertilhørende 
underfokusområder:

1. PSYKOLOGISK TRYGHED   
Gensidig tillid
Fejlkultur

2. SAMARBEJDE    
Flow

3. LEDELSE     
Brug organisationens værdier aktivt
Styrk medarbejdernes oplevelse af inklusion
Sørg for nærhed i relationerne

4. KULTUR     
Åbenhed
Relationel kapacitet
Meningsskabende fælles mission
“Ja, og”-kultur

5. ORGANISATION    
Klare roller og ansvar
Afbureaukratiser beslutningsprocesser
Faste teams
Smidig og dynamisk faglige organisering

6. Omverden     
Identitet
Employee Advocacy
Åbenhed og netværk
Læring

Oversigten er sikkert ikke fyldestgørende endnu, men rummer 
vigtige elementer, som du som leder skal have særligt fokus 
på. Jeg vil i det efterfølgende kort forsøge at uddybe hvert 
enkelt fokusområde.
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1 .  P S Y K O L O G I S K  T R Y G H E D
Det er helt afgørende for Den frisættende organisation, at der 
er meget høj grad af psykologisk tryghed. Uden psykologisk 
tryghed vil din frisættelse mislykkes. Derfor er det vigtigt, at du 
arbejder med at skabe tillid og en 
konstruktiv fejlkultur.

Gensidig 
tillid
DET ER MIN OPLEVELSE, AT GENSIDIG TILLID NOK ER DET 
MEST AFGØRENDE ELEMENT I FUNDAMENTET FOR EN 
FRISÆTTENDE KULTUR. OG TILLID ER OGSÅ AFGØRENDE 
FOR FØLELSEN AF PSYKOLOGISK TRYGHED. 

Alt andet er underordnet, hvis der ikke er gensidig tillid mellem leder og med-
arbejder  samt mellem de enkelte medarbejdere. Det betyder ikke, at man 
nødvendigvis vil lykkes med en hensigtsmæssig frisættelse af sine medar-
bejdere, bare fordi der er en tillidsfuld relation – det kræver meget mere. Men 
uden tillid ingen konstruktiv frisættelse.

Manglende tillid – altså mistillid – skaber alt for meget støj og usikkerhed. 
Begge veje: ”Har han styr på det? Har hun en skjult dagsorden? Bliver jeg 
bakket op, hvis jeg mislykkes? Kan hun egentlig lide mig? Kan jeg nu også 
stole på det?” Osv.

Som leder skal du huske, at gensidig tillid går begge veje. Det handler både 
om din tillid til din medarbejder, men i lige så høj grad om dennes tillid til dig. 
Frisættende ledelse udøves i samspillet mellem dig og den enkelte 
medarbejder. Og din ledelse er din påvirkninger af jeres samspil.

Som leder skal du være opmærksom på, at du ikke kan forandre 
andre. Det giver fx ikke mening at sige: ”Fra nu af skal du have tillid til 
mig…”

Men du kan ændre dine påvirkninger og dermed ændre jeres samspil. 
På den måde starter etableringen af tillidsfulde relationer til dine 
medarbejdere hos dig selv.

Heldigvis er det således, at følelser smitter.

Så hvis du arbejder med at styrke din egen tillid til medarbejderne og 
møder dem tillidsfuldt, er det langt mere sandsynligt, at du vil lykkes 
med at få skabt en gensidig tillidsfuld relation.

Fejlkultur
Det er min erfaring, at psykologisk tryghed kræver en grundlæggende faglig tryghed hos 
den enkelte medarbejder. Og denne kan ikke skabes i en nulfejlskultur.

I en typisk nulfejlskultur har vi alt for travlt med at sikre vores egen bagdel, kontrollere andre 
og pege på den ansvarlige, når noget er gået galt. Og i sådan en samarbejdskultur kan der 
ikke opnås flow.

Vi må således, som frisættende ledere, forsøge at fremelske en kultur, hvor det er mere ok 
at fejle. Hvor fejl kan bruges konstruktivt til at skabe læring

2 .  S A M A R B E J D E
Når du frisætter dine medarbejdere og din organisation, bliver evnen til ad hoc at etablere 
konstruktive samarbejdsnetværk helt afgørende. Som leder, skal du kunne understøtte, at 
samarbejdet så ofte som muligt kommer i flow
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Flow
For at forløse den enkelte medarbejder potentiale og forløse 
potentialet i de faglige ad hoc-netværk, skal du arbejde på at få 
skabt flow i medarbejdernes arbejde.

Og det er min oplevelse, at du skaber flow ved at sikre følgende 5 
elementer, hvor du:

1. Hjælper dem med skabe klare mål
2. Giver dem høj grad af autonomi
3. Sørger for, at medarbejderne, som minimum i perioder, kan give 
opgaverne fuld opmærksomhed
4. Skaber en konstruktiv fejlkultur
5. Skaber rum for improvisation

3 .  L E D E L S E
I en frisættende organisation er din ledelse også vigtig. Uden klar 
ledelse kulsejler den frisættende organisation. Men din ledelse 
ændrer karakter i den frisættende organisation. Den bliver mindre 
faglig og langt mere værdibåret og visionær/strategisk. Samtidigt 
med, at det personlige lederskab og evnen til at få medarbejder-
ne til at føle inklusion og tilhør bliver vigtigere.

Brug organisationens 
værdier aktivt
Rigtig mange organisationer har kørt diverse værdiafklarings-
processer og fundet frem til netop deres helt særlige værdier. 
Desværre er der mange steder, hvor de herefter sætter et flueben 
og går videre med noget andet. Det er synd, for der er virkelig 

meget godt at hente ved rent faktisk at bruge organisationens 
værdier aktivt.

Værdierne er der allerede. Som leder lærer du at aflæse dem og 
arbejde på, at de kommer endnu mere ud at leve i hverdagen. 
Som organisation skal man sørge for, at værdierne rent faktisk 
afspejler sig i hverdagen og i organisationens kultur, handlinger 
og prioriteringer. I alt hvad I gør. Ellers er de intet værd.

Får du derimod gjort organisationens værdier aktive, kan de blive 
et vigtigt element i styrkelsen af fællesskabet. Desuden funge-
rer værdierne som vigtige guidelines for medarbejderne i en 
frisættende organisation, og de indgår som en afgørende ramme 
(sammen med den fælles mission) ift. medarbejdernes faglige 
beslutninger og prioriteringer.

Arbejd med at styrke 
den enkelte medarbej-
ders oplevelse af inklu-
sion og tilhør
I det øjeblik du afbureaukratiserer jeres 
hverdag, nedbryder hierarkiet omkring 
faglige beslutninger og frisætter dine 
medarbejdere, skaber du et voldsomt 
øget behov for at arbejde fokuseret 
med den enkelte medarbejders oplevel-
se af inklusion.

Hvis du skal lykkes med frisæt-
tende ledelse, skal du have 
skabt følelsen hos den 
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enkelte af at høre til og have samlet dine medarbejdere omkring en fælles 
meningsskabende vision. Du skal skabe følelsen af et ”vi” – og at ”vi” arbejder 
mod et fælles mål. Alternativt risikerer du, at hverdagen får karakter af selv-
ledelse, hvor den enkelte isolerer sig om sin egen opgaveløsning, mangler 
fælles retning og frustreres over manglende tilhør.

Manglende oplevelse af at høre til vil ofte fylde meget hos den enkelte og 
skabe øget følsomhed ift. inklusionstemaet: ”Er jeg inde eller ude?”, hvilket vil 
begrænse medarbejderens oplevelse af anerkendelse og i sidste ende hindre 
frisættelsen. For frisættelsen kræver tryghed og tillid.

Sørg for en passende nærhed i din relation til den enkelte medarbejder
Frisættende ledelse betyder typisk, at du er længere fra dine medarbejderes 
opgaver og hverdag. Og afstanden gør, at du skal være ekstra opmærksom 
på, om du får dækket behovet for nærhed hos den enkelte medarbejder.

Lad aldrig den enkelte medarbejder komme for ”langt væk”. Hold kontakten 
og vær nærværende og interesseret i dine medarbejdere. Og forsøg at forstå 
den enkeltes behov for personlig intimitet og nærhed – og match det så vidt 
muligt. Alternativt risikerer du, at den enkelte ikke føler sig anerkendt og tryg i 
relationerne på arbejdet, hvilket vil hindre frisættelsen.

4 .  K U L T U R
At etablere den frisættende organisation kræver en ret stor kulturændring. 
Frisættelsen kræver at nogle helt bestemte elementer indarbejdes i kulturen

Åbenhed
Åbenhed er et helt grundlæggende element i den frisættende organisation. 
Som tidligere nævnt dækker skal åbenhed forstås som åbenheden mod 
ny viden og nye samarbejdspartnere – både internt i organisationen og ift. 
omverdenen.

Men åbenhed kendetegner også samarbejdskulturen i Den frisættende orga-
nisation. Uden åbenhed kan de faglige netværk ikke fungere. Uden åbenhed, 
kan der ikke bringes synergi i videndelingen, og man får svært ved at skabe 
læring.
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Relationel kapacitet
Du skal som leder arbejde målrettet med organisationens 
relationelle kapacitet. Herigennem skal du styrke organi-
sationens evne til at skabe synergi i det faglige arbejde på 
tværs af faglige og organisatoriske skel og på tværs af de 
formelle hierarkier.

En klar og menings-
skabende fælles 
mission
Noget af det mest retningsskabende i en frisættende 
kultur er en klar og meningsskabende fælles mission. Den 
skal fungere som fyrtårnet, der lyser i natten og sikrer, at 
skibene ikke kommer ud af kurs.

I frisættelsen frigør lederen medarbejderne ift. en de-
taljefokuseret faglig ledelse. Frigørelsen hindrer således 
lederen i at være retningsgivende i den enkelte medarbej-
ders faglige arbejde. Og derfor er det vigtigt, at den fælles 
mission kan skabe mening og retning i medarbejderens 
hverdag.

Jeg hørte engang om en rengøringsassistent på et hospi-
tal, der blev spurgt om, hvad han lavede i sit arbejde. Han 
svarede, at han ”reddede liv”. Umiddelbart et uventet svar, 
men et super godt eksempel på vigtigheden af en klar og 
meningsskabende fælles mission. Da hospitalets overord-
nede mission både er meningsskabende og retningsgi-
vende på alle niveauer, kan rengøringsassistenten pludse-
lig se sig selv arbejde for et meningsfuldt formål – og da 
flere patienter dør på hospitaler pga. hygiejneproblemer, 
er hans arbejde også vigtigt ift. missionen.

En stærk og fælles meningsskabende mission styrker 
derfor i den grad fællesskabet.

”Ja, og”-kultur
En frisættende organisation har det der kaldes en ”ja, 
og”-kultur. Det vil sige, at vi møder den andens idéer posi-
tivt og bygger ovenpå.

Forskning viser, at grupper, der er gennemsyrede af en ”Ja, 
og”-kultur og har en positivitetskvotient på 3:1 eller derover 
(positive ting fylder 3 gange så meget som negative ting), 
er langt de mest succesfulde og vinder på stort set alle 
parametre ift. at være produktive.
I dit arbejde med at frisætte skal du arbejde med at løfte 
positivitetskvotienten organisationen ved at skabe en ”Ja, 
og”-kultur, hvor fagspecialisterne (og alle andre) naturligt 
bygger ovenpå og videre på hinandens idéer, og hvor vi 
må bruge hinandens faglighed og energi på at sikre en 
positiv fremdrift i opgaveløsningen.

5. ORGANISATION
Igennem århundreder har vi haft mere eller mindre sam-
me ledelseskultur, hvor både lederrollen og medarbejder-
rollen har været ret klart defineret og rollerne er meget 
fastlåste i de flestes hoveder. Den frisættende organisa-
tion er et klart brud på den traditionelle organisation og 
ændringen kræver, at du som leder er meget klar mht. 
roller, ansvar, metoder, struktur og forventninger i det nye.

Klare roller 
og ansvar
Et af målene med frisættende ledelse er at lade medar-
bejderne tage relevante faglige beslutninger. Det er med 
til at skabe fagligt kvalificerede beslutninger og samtidig 
skabe motivation gennem bedre mulighed for faglig 
udfoldelse. Hvis dette lykkes, vil det i høj grad tilfredsstille 
medarbejdernes behov for indflydelse. Men frisættelsen 
kræver helt afstemte forventninger ift. roller og ansvar. 
Uklarhed vil begrænse medarbejderens mod til at tage 
initiativ og kan medføre, at du ender med at begrænse 
frisættelsen med kontrol og detailstyring.
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Start med, at I i ledelsen bliver meget præcise på hvilke 
beslutninger, der er ledelsesbeslutninger og hvilke, der er 
fagbeslutninger. Giv herefter medarbejderne det reelle an-
svar for alle fagbeslutninger.

Lav en klar ansvarsfordeling på alle områder, således at alle 
ved hvem, der tager hvilke beslutninger. 

Afbureaukratisering 
af beslutningspro-
cesser
Den frisættende organisation skal kunne agere hurtigt og 
smidigt. Derfor er der behov for, at du som leder arbejder 
målrettet med at få afbureaukratiseret beslutningsproces-
serne.

Gør beslutningsprocesserne så korte og ukomplicerede som 
overhovedet muligt.

Sørg for, at alle har 
tilhørsforhold til et 
fast team
I det øjeblik du frisætter dine medarbejdere i hverdagen 
og ift. deres faglige arbejde/beslutninger, mister du den 
naturlige kontakt, som den normale faglige beslutningspro-
ces ellers sikrer. Frisættelsen gør det således ekstra vigtigt, 
at den enkelte medarbejder får et ”hjemme”-team, hvor en 
teamleder kan sikre oplevelsen af tilhør og inklusion.

I den frisættende organisation er de faste teams således 
mere en interpersonel og psykologisk foranstaltning, der 
skal sikre mental sundhed og psykologisk tryghed hos den 
enkelte medarbejder.

Gør den faglige or-
ganisering mere smi-
dig og dynamisk
I den frisættende organisation udfolder fagligheden sig 
i højere grad i ad hoc-organiserede faglige netværk, der 
løbende sammensættes af fagspecialisterne selv ud fra 
aktuelle behov for faglig og tværfaglig viden.

De ad hoc-faglige netværk har stor autonomi og vil ofte 
både være tværorganisatoriske og grænseoverskridende 
ud mod omverdenen.

6. OMVERDEN
Den frisættende organisation kan ikke eksistere som et 
lukket univers. Hele grundtanken med frisættelsen er, at vi 
forløser medarbejdernes viden og faglighed ved at åbne op. 
Åbne op for tværfaglige og tværorganisatoriske videns-
netværk – og derfor er det også helt afgørende, at vi også 
åbner den frisættende organisation op mod omverdenen.

Hvis du foretager åbningen mod omverdenen klogt, kan den 
også have en positiv effekt og styrke organisationens og den 
enkelte medarbejders identitet. Den frisættende organi-
sations ageren ift. omverdenen kan således blive et aktivt 
ledelsesværktøj ift. at styrke de interne frisættelsesprocesser

Identitet
En klar organisationsidentitet er afgørende ift. at etablere 
Den frisættende organisation, da identiteten er med til at 
styrke fællesskabet og skabe den nødvendige sammen-
hængskraft.

Identiteten skabes gennem organisationens værdier, missi-
on og kernefortælling.

Et aktivt brandingarbejde ift. at formidle identiteten til 
omverdenen er med til at styrke sammenhængskraften 
internt. Derudover understøtter den samtidig den enkelte 
medarbejders følelse og oplevelse af organisationen som et 
meningsskabende fællesskab.

Employee advocacy
I brandingen af organisationens identitet, er medarbejder-
nes egen kommunikation vigtig. Mennesker relaterer sig til 
mennesker og ikke organisationer. Så medarbejdernes egne 
fortællinger og opdateringer på sociale medier vedr. deres 
arbejde, deres faglighed osv., kan bruges til at styrke organi-
sationens identitet og samtidig styrke den enkelte medar-
bejders faglige identitet og stolthed over at være en del af et 
meningsfuldt fællesskab.

Åbenhed og netværk
Den frisættende organisations evne til at åbne sig mod ny 
viden, nye muligheder og andre fagligheder er afgørende ift. 
at kunne håndtere den stigende videnskompleksitet – både 
internt i organisationen og ud mod omverdenen.

Som leder skal du derfor arbejde målrettet på at åbne 
organisationen, fagligheden og medarbejderne ud mod 
omverdenen.
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Den frisættende organisation har ikke 
præcise og afgrænsede rammer ud 
mod omverdenen. Den tilbyder sin viden 
til andre og inviterer omverdenen ind til 
samarbejde og netværk.

Læring
Evnen til lære er afgørende for den 
frisættende organisation. Som leder skal 
du sørge for, at I får organiseret jer på en 
måde, hvor I er gode til løbende at eva-
luere og sikre læring af jeres tværfaglige 
opgaveløsning, faglig netværk osv.

Arbejd på at skabe en lærende organi-
sation.

Den frisæt-
tende leders 
kompetencer
Ovenstående elementer stiller meget 
store krav til den frisættende leder.

Du skal turde bryde med de traditionelle 
leder-/medarbejderroller og frisætte dine 
specialister. Det skal du gøre ved at skabe 
rammerne for, at dine specialister kan 
dyrke og udfolde deres viden og eksperti-
ser ordentligt.

Du skal gøre dem til faglige beslutnings-
tagere, udvise tillid og motivere dem til at 
turde tage de svære faglige beslutninger. 
Og du skal tage skraldet, når det af og til 
går galt.

Min erfaring er, 
at den frisæt-
tende leder 
skal evne at:
slippe den faglige kontrol

nedbryde hierarkiet i forbindelse med 
opgaveløsningen, skabe en ny rollefor-
deling og lægge fagligt ansvar ud til 
medarbejderne

være visionær og skabe overordnet me-
ning i den enkelte medarbejders arbejde

skabe åbenhed og smidighed i organise-
ringen – så samarbejdet med relevante 
faglige interessenter foregår langt mere 
ad hoc

arbejde med ad hoc faglige netværk 
på en måde, hvor de kan udvikle reelt 
ejerskab til de faglige løsninger – og tør 
tage ansvar

skabe en kultur, der understøtter impro-
visation

skabe tillid, tryghed og konstruktive 
relationer

skabe en oplevelse hos den enkelte med-
arbejder af at høre til

Det første 
skridt mod en 
frisættende 
kultur – tages 
af ledelsen
Er du en del af en ledergruppe, bør I 
sammen afklare, hvad etableringen af en 
frisættende organisation helt konkret vil 
kræve i jeres hverdag.

Hvad kan/skal I helt konkret gøre for at 
få frisat medarbejdernes potentiale og 
udfoldet deres faglige kompetencer? 
Hvordan kan jeres ledelse bedst under-
støtte, at medarbejderne selv kan tage 
afgørende faglige beslutninger – og at 
de tør gøre det på trods af risikoen for at 
fejle?

Som ledelse skal I forholde jer til, hvordan 
I får etableret en organisation, hvor 
medarbejderne selv organiserer sig i 
nødvendige faglige netværk – ad hoc 
efter opgavernes behov. Og I skal forholde 
jer til, hvordan I kan skabe en hverdag, 
hvor medarbejderne er fagligt frisatte, 
men samtidig er i trygge rammer og får 
dækket deres behov for tilhør og nære 
relationer.
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Afsluttende 
kommentarer
JEG HÅBER, AT DENNE ARTIKEL HAR GIVET DIG MOD PÅ AT AR-
BEJDE VIDERE MED ETABLERINGEN AF EN FRISÆTTENDE ORGA-
NISATION, OG AT DU VIL KASTE DIG UD I FRISÆTTENDE LEDEL-
SE AF DINE MEDARBEJDERE.

Her i Promentum har vi arbejdet med at etablere en frisættende organisation gennem en 
årrække. Det har på ingen måde været uden udfordringer, men vi begynder helt klart at 
kunne mærke styrken og fordelene ved Den frisættende organisation.

Hvis du har spørgsmål eller vil høre mere, er du velkommen til at ringe mig – jeg deler ger-
ne erfaringer og sparrer gerne på din/jeres proces.

Held og lykke med frisættelsen af din organisation og af dine medarbejdere.
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Hør vores 2 udvalgte 

Podcasts

Regenerativ ledelse
Tim Struck

Link: promentum.buzzsprout.com/1858864/9360024

Status på den 
regenerative bevægelse

Tim Struck
Link: promentum.buzzsprout.com/1858864/10717543
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