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AGENDA
• Udvalgte anbefalinger fra Ledelseskommissionen

• Relevante for TRIO-samarbejdets fokusområder 

• Relevante ift. LEAP-projektets forskningsresultater

• Motivation – det, som giver os arbejdslyst og arbejdsglæde
• Afstemning 

• Ledelse, der virker 
• Visionsledelse (og verbal anerkendelse) 

• Hvad påvirker muligheden for at lykkes som visionsleder?
• ledelsesidentitet, ledelsesspænd og værdikonflikt 

• Forstærk effekten af visionsledelse – synliggør medarbejdernes bidrag

• Praktiske anbefalinger 
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UDVALGTE ANBEFALINGER 
LEDERE SKAL SÆTTE RETNING 

• #17: ”Alle offentlige ledere skal kunne sætte meningsfuld retning via en klar 

vision for deres organisation. Hvis ikke du vil og kan det, skal du ikke være 

leder” 

• #15: ”Alle offentlige ledere skal først og fremmest have en stærk lederidentitet. 

Lederidentiteten kan kombineres med faglig indsigt, men ledelsesarbejdet er 

det afgørende” 

• #18: At sprede og forankre værdierne er blandt lederens allervigtigste opgaver. 

Det konkrete arbejde med værdier skal være omdrejningspunktet i at motivere 

medarbejderne (…)” 

• #20: Offentlige ledere skal være i kontakt med det de leder. Mange steder er 

ledelsesspændet alt for stort og skal gøres mindre ved at indsætte flere ledere 

eller arbejde med organiseringen på andre måder” 
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MOTIVATION – DET, SOM GIVER 
OS ARBEJDSLYST OG 

ARBEJDSGLÆDE



Motiveret af mere end én ting?

MOTIVATIONSFORMERNE
Definition af ”motivation” 

”Den potentielle energi, en person er villig til at lægge bag opnåelsen af et givent mål” 
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At gavne sig selv eller 

undgå straf

Ydre motivation

At gøre godt for andre 

eller samfundet

Public service 

motivation

At nyde 

arbejdet/opgaven i sig 

selv

Indre opgavemotivation



MOTIVERET AF AT ”GØRE GODT” FOR SAMFUNDET?
Hvad er public service motivation (PSM)?

• En altruistisk motivationsform, hvor man glædes over/motiveres af at gavne samfundet eller andre mennesker i 

forbindelse med udøvelsen af sit arbejde 
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”At gøre godt for andre/samfundet” – hvordan? 

• Instrumentelle motiver

• At forbedre beslutninger/ydelser

• DJØF’eren der motiveres af, at bidrage til en mere effektiv offentlig sektor 

• Følelsesmæssige motiver

• Empatisk indlevelse med andre samt direkte relation med brugerne 

• Sygeplejersken, der motiveres af at yde omsorg for svage/syge mennesker 

• Normative motiver

• Samfundsorienteret pligt- eller loyalitetsfølelse – ”tjene samfundet/sit land”

• Politibetjenten, der motiveres af at bidrage til borgernes tryghed og sikkerhed 



HVORFOR INTERESSERE OS FOR PSM?
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• Fordi PSM kan rumme et stort potentiale for højere performance 
i den offentlige sektor

• … men PSM-motiverede individer ligger kun mere energi i 

arbejdet, hvis omgivelserne giver dem en oplevelse af, at de rent 

faktisk kan gøre en forskel 

• Overensstemmelse ml. organisatoriske målsætninger og individets 

opfattelse af, hvordan man gør den største forskel?

• Nogle barrierer (fx unødige regler eller dokumentationskrav), der 

hindrer, at man rent faktisk har tid/mulighed for at gøre en forskel?



PSM PÅVIRKER PERFORMANCE
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• Folkeskolen som eksempel

• Der er en positiv sammenhæng mellem 

lærerens PSM og de eksamenskarakterer, 

eleverne opnår

• Sammenhængen er stærkere, jo længere 

eleverne er blevet undervist af en lærer 

med høj PSM



AFSTEMNING
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HVAD ER I MOTIVERET AF?

www.menti.com



LEDELSE, DER VIRKER



Ledelse forstået ud fra to hoveddimensioner

Visionsledelse
• Tydeliggørelse, deling og fastholdelse af organisationens vision 

Verbal anerkendelse
• Fx ros af god indsats eller af gode resultater

HVILKEN LEDELSE?

Definition af ”ledelse” 

”At skabe resultater via og sammen med andre” 
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VISIONSLEDELSE

Hvordan udøves denne ledelsesadfærd?

• tydeliggøre, dele og fastholde visionen –

storytelling om ideal fremtidstilstand

• Skal bidrage til, at arbejdet får en større 

mening, vise retning og fungere som 

evaluerende målestok for målopnåelse

• Kommunikationen skal ske som ansigt-til-

ansigt tovejskommunikation

Barrierer 

• Tydelig lederidentitet? 

• Stort ledelsesspænd

• Potentielle værdikonflikter – kan 

ledere/medarbejdere ”se sig selv” i visionen?

... MEN store gevinster, når det lykkes!
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VERBAL ANERKENDELSE

Hvordan udøves denne ledelsesadfærd?

• Ros (positiv feedback) konkret knyttet til 

indsats og resultater 

• Giver retning (særligt i kombination med 

visionsledelse)

• Styrker medarbejdernes behov for at føle sig 

kompetente

Barrierer 

• Rosen skal være konkret og knyttet til 

indsats/resultater – ellers bliver rosen 

tom/udtyndet

• Lederen skal have dybdegående kendskab til 

medarbejdernes indsats – det er tidskrævende

• Lederens personlige og faglige troværdighed 

er vigtig 

… MEN bred anvendelighed i mange 

forskellige organisationer 
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VISIONSLEDELSE ILLUSTRERET I INTERVIEWS

Visionen som retningsgiver… 

• ”Hun er styrmand her i huset…Vi er ikke i små både længere, og det er egenskab hun har i 

at fange os.”

• ”Det at [institutionslederen] er så engageret i sit arbejde, og hun er god til både at motivere 

os og udvikle os, det gør altså også bare, at man har gejst. Altså du, man bliver ikke træt på 

en eller anden måde bare af at være pædagog, fordi man føler hele tiden, at der er nye 

tiltag, og der er nye ideer.” 

• ”[Institutionslederen] gør, at man er pavestolt af at være i [institutionens navn], og man er 

stolt af at være pædagog, og man føler, man kan bidrage med noget.”
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VERBAL ANERKENDELSE ILLUSTRERET I INTERVIEWS

Viser successer… 

• ”Rent personligt så dur guleroden rigtig godt på mig. Guleroden 

kan jo også være anerkendelse fra ens leder, at man får det der 

skulderklap: ”Det der, det tacklede du godt” eller ”der var du lige i 

dit es, da du gjorde det der”, eller ”hvor var det fedt, du gjorde det 

der sammen med børnene,” eller ”der var du en god kollega eller 

en god ansat”. 
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SUMMEØVELSE MED SIDEMANDEN – 4 MINUTTER I ALT
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2 MINUTTERS ”INTERVIEW” AF SIDEMANDEN – HEREFTER SKIFTER I RUNDT

LEDERE INTERVIEWER HINANDEN:

• I hvilken grad vil du beskrive dig selv som en leder, der anvender 

henholdsvis visionsledelse og verbal anerkendelse? Giv gerne 

eksempler. 

TR/AMR INTERVIEWER HINANDEN: 

• I hvilken grad oplever du, at din leder udøver visionsledelse og verbal 

anerkendelse? Giv gerne eksempler. 



HVAD PÅVIRKER MULIGHEDEN 
FOR AT LYKKES SOM 

VISIONSLEDER?

LEDELSESIDENTITET, LEDELSESSPÆND OG 
VÆRDIKONFLIKT



LEDELSESIDENTITET – HVILKEN KASKET HAR DU PÅ?
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• Ledelsesidentitet – fagprofessionel 

identitet vs. generel lederidentitet 



LEDELSESIDENTITET – HVILKEN KASKET HAR DU PÅ?
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Medarbejderopfattet 

visionsledelse

Ledelses-

identitet

• Positiv dokumenteret sammenhæng mellem ledelsesidentitet og visionsledelse 

Bro (2016) 

• … skal du lykkes som visionsleder, skal du 

have en stærk lederidentitet 

• i medarbejdernes øjne 

• i dine egne øjne 



LEDELSESSPÆND – OPTIMAL STØRRELSE? 
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• Ledelsesspænd
• ”Det antal medarbejdere, som en leder har 

ledelsesretten over/er personaleleder for” 

• I praksis = antal medarbejdere man holder 

MUS for 

• Ledelsesspændets størrelse
• Småt: Under 9

• Mellemstort: 10-22 

• Stort: Over 23 

• Optimal størrelse er kontekstafhængig

Komplekse opgaver og 

uerfarent personale 

Autonom opgaveløsning 

og erfarent personale 

Lille ledelsesspænd

Stort ledelsesspænd 



LEDELSESSPÆND – OPTIMAL STØRRELSE? 
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FORDELE

• Føling med 

medarbejderne

• Mulighed for effektiv 

visionsledelse

ULEMPER

• ”Familiære” relationer kan 

hindre nødvendig ledelse

• Fagprofessionel identitet 

dominerer lederidentitet

LILLE LEDELSESSPÆND

FORDELE

• Reducerede ”familiære” 

relationer 

• Mere fokus på 

ledelsesstrategisk arbejde

ULEMPER

• Mindre tid til den enkelte -

dette hindrer effektiv 

visionsledelse 

STORT LEDELSESSPÆND

• Kombinerer prioritering af 

ledelsesstrategisk 

visionsarbejde og en 

fastholdt identitet som 

generel leder, samtidig med 

en vis nærhed til 

medarbejderne, der 

bidrager til effektiv ledelse

MELLEMSTORT 
LEDELSESSPÆND



VÆRDIKONFLIKT – I HVILKEN GRAD ER DEN TIL STEDE?

Illustration af sammenhæng mellem visionsledelse hos den øverste ledelse og undervisernes PSM 

for udvalgte niveauer af generel værdikonflikt. 

Gul: Høj værdikonflikt

Blå: Middel værdikonflikt

Grøn: Lav værdikonflikt

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

P
u

b
li

c 
se

rv
ie

m
ot

iv
at

io
n

Opfattet visionsledelse, overordnede ledelse
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… SÅ HVORDAN OPNÅS ENIGHED OM VÆRDIERNE?

19

… Ved at udøve visionsledelse på en bestemt måde
• Give tilstrækkelig information om visionen/målene, til at budskabet kan forstås 

• Give mulighed for umiddelbar feedback ved tvivlsspørgsmål/undren/uenigheder

• Personliggøre kommunikationen af budskabet ift. den enkeltes bidrag

1) Kommunikationsformer: 
• Ansigt-til-ansigt dialog/tovejskommunikation 

• formelle møder med dialog, udviklingssamtaler, de uformelle samtaler 

• Envejskommunikation

• Lederpræsentationer på møder uden dialog

• Skriftlig kommunikation med mulighed for dialog 

• Intranet, mailkorrespondancer 

• Skriftlig kommunikation uden mulighed for dialog

• Nyhedsbreve  



FORSTÆRK EFFEKTEN AF 
VISIONSLEDELSE – SYNLIGGØR 

MEDARBEJDERNES BIDRAG



JOBDESIGNS, DER FREMMER PERFORMANCE

Hvad?

• 138 italienske sygeplejersker inddeles i 6 grupper af 23 sygeplejersker i hver gruppe 

• Alle 6 grupper skal løse den samme opgave i løbet af deres kommende 3 timers vagt 

• Inden eksperimentet starter, bliver grupperne påvirket på 6 forskellige måder
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Formål: 

• Undersøge, hvordan…

• visionsledelse, og

• Forskellige jobdesigns…

• påvirker den enkelte sygeplejerskes performance

• Performance = antal korrekt pakkede nødhjælpskasser



JOBDESIGNS, DER FREMMER PERFORMANCE

Tre typer forskellig påvirkning af de 6 grupper –

kombineret på forskellig vis 

• Visionsledelse 

• 15 minutters peptalk/storytelling fra sygehusdirektøren
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• Brugerkontakt 

• 15 minutters møde med en tidligere patient fra 

kriseområdet, som blev reddet grundet bl.a. en 

nødhjælpskasse

• Individuel brainstorming 

• 30 minutters skriftlig refleksion over, hvordan de gennem 

deres arbejde gør en forskel for andre mennesker  



JOBDESIGNS, DER FREMMER PERFORMANCE

6 forskellige måder at påvirke grupperne inden opgavestart 

Gruppe 1:             Gruppe 2:               Gruppe 3:             Gruppe 4:            Gruppe 5:            Gruppe 6:
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Ingen 

påvirkning –

kun 

instruktion til 

opgaven 

(kontrol-

gruppe)

38,26 64,74 45,78 63,4342,91 47,04



PRAKTISKE ANBEFALINGER – HVAD SKAL LEDERE SÅ GØRE? 

1. Vær opmærksom på, hvad der motiverer DINE medarbejdere og tilpas din ledelse derefter  

2. Kombinér et fokus på organisationens vision med konkret, positiv feedback/anerkendelse knyttet til 

dine medarbejderes gode indsatser og resultater, som understøtter visionen

3. Bliv bevidst om din egen ledelsesidentitet – særligt hvis du har et lille ledelsesspænd 

4. Læg mærke til, om der er værdioverensstemmelse i din organisation. Hvis det ikke er tilfældet, kan du 

skabe det igennem visionsledelse udøvet via ansigt-til-ansigt tovejskommunikation 

5. Sørg for at gøre de bidrag som dine medarbejdere leverer igennem deres arbejde, bliver synliggjort 

mest muligt for dem (fx gennem brugerkontakt eller ved refleksion over deres bidrag)

6. MEN HUSK: ONE SIZE DOES FIT ALL!
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HVIS DU VIL VIDE MERE…
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• Ledelseskonference i Aarhus d. 23.-25.maj 2019

• www.col.au.dk

• @ledelsescenter

• Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse  



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

kommentarer og spørgsmål er altid velkomne på 
cnq@ps.au.dk


