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DEN USYNLIGE KOMPONENT I
STRATEGISK LEDEL SE
Der er skrevet meget om strategisk ledelse. Der er ingen mangel på litteratur, der beskæftiger sig
med de dilemmaer og paradokser, ledere med strategisk ansvar må håndtere. Imidlertid er det
forfatterens opfattelse, at alt for meget energi og fokus er blevet rettet mod undersøgelsen af, hvilke
beslutninger en leder med strategisk ansvar må træffe, mens undersøgelsen af, hvordan disse beslutninger træffes, langt hen ad vejen er blevet negligeret.
De beslutninger, en leder skal træffe, varierer i kompleksitet. Faktisk er nøglen til at forstå, hvad
der gør en beslutning strategisk, at vurdere det niveau af kompleksitet, den indebærer. Artiklen
beskriver en både praktisk og teoretisk ramme at foretage denne vurdering efter. Endvidere beskriver artiklen kvalitative forskelle i menneskers evne til at håndtere kompleksitet, populært sagt:
evnen til at vide, hvad man skal gøre, når man ikke kan vide, hvad man skal gøre. Denne forskel i
evnen til at håndtere kompleksitet er helt central for at forstå, hvad det er, der går galt, når strategiske beslutninger ikke bliver truffet på det rigtige niveau.
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