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VERS ATILITE T – FREMTIDENS LEDEL SE
I EN VUC A-VERDEN
Fremtidens ledelse og ledere skal kunne håndtere øget kompleksitet, usikkerhed og forandringshastighed (Smith & Lewis, 2011, p. 382). Arbejdsrammen er ikke længere fast og kontinuerlig, og særligt
hastigheden, hvormed vilkår ændrer sig, er en uomtvistelig gamechanger. Den nye virkelighed kan
beskrives med akronymet VUCA (Volatilility, Uncertainty, Complexity og Ambiguity) (Sørensen &
Kaiser, 2017; Sørensen & Grøn, 2015). Akronymet beskriver, hvordan omskiftelighed, usikkerhed,
kompleksitet og tvetydighed er det hypermoderne samfunds kendetegn og vilkår, som ledere må
kunne navigere i. Med afsæt i forskning og vores praktiske erfaringer vil vi i artiklen give et praksisnært og forskningsbaseret bud på, hvordan den versatile ledelsesmodel kan hjælpe både den enkelte
leder og samlede ledelseskæder til at udvikle mere effektiv ledelse i en VUCA-verden.
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