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Offentlige organisationer skal lykkes (endnu) bedre 
med at nå deres målsætninger – og dermed skabe 
værdi for borgere og samfund

Tre gensidigt afhængige aktiviteter i Kronprins 

Frederiks Center for offentlig ledelse

1. Forskning inden for offentlig ledelse

2. Udvikling af nuværende og kommende ledere 

(og de uformelle ledere)

3. Skabelse og deling af relevant viden i dialog 

med praksis
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Indhold

› Grænser for motivation

› Grænser mellem fagligheder og mellem organisationer

› Grænseløs ledelse

› Ledelseskommissionens anbefalinger
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Grænser for motivation
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Motivationsformerne

› Motivation som den potentielle energi, en person er villig til at lægge bag opnåelsen af et 
givent mål. 

› Hvad er målet:

› At gavne sig selv (incitamenter) eller undgå straf (regulering): Ydre motivation

› At nyde opgaven i selv: Indre opgavemotivation

› At gøre godt for andre eller samfundet: Public service motivation
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Hvorfor vigtigt at interessere sig for motivation? 

Folkeskolelærernes

public service 

motivation

Afgangsprøvekaraktererne

for eleverne i det

pågældende fag

N=24.360

+

Alle elev-, skole- og kommune

specifikke forhold
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› FOA medlemmer (medlemspanel)
› Sygefravær (registeroplysninger)
› Indre opgavemotivation målt (spørgeskema)
› Opfattelse af, hvor kontrollerende krav om dokumentation er (spørgeskema)
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Opfattelse af

dokumentationskrav

som kontrollerende

Mindre indre

opgavemotivation Større sygefravær

Eksempel på, hvor indre opgavemotivation er vigtig: 
Sygefravær
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Ikke lutter sødsuppe: Sygenærvær og 
stressrisiko som ”Dark sides of public service 
motivation”?
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Public service
motivation

Sygefravær

Sygenærvær

Stress

Udbrændthed
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Grænser mellem fagligheder og 
mellem organisationer
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Bagtæppet (New public governance)

› Øget fokus på tillidsbaseret styring og ledelse
› Fremme koordination og kompleks problemløsning gennem netværksbaseret 

samarbejde
› Ledelse på tværs med fokus på proces og effekt
› Innovation 
› Mobilisering af nye ressourcer
› Kultivering af aktivt medborgerskab
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Relationsskabende ledelse

Relationsskabende ledelse som ledelsen tiltag rettet mod at støtte og 
udvikle værdifulde relationer.

Eksempelvis opbygning af relationer:
- Mellem leder og medarbejder
- Mellem medarbejdere inden for enheder
- Mellem medarbejdere på tværs af organisatoriske skel



AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB

11/12/201808/05/2018

Vigtigheden af, at det er koblet op på en fælles retning – relationsskabelsen
skal understøtte værdiskabelsen i organisationen.

Mange forskellige tiltag til at udøve relationsskabende visionsledelse, 
eksempelvis: Etablering af mødestrukturer, afhjælpe pressede relationer, 
opbygge samarbejdsformer, udvikle kendskab og respekt

Relationsskabende ledelse kan ikke stå alene
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Grænseløs ledelse
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INTENDERET, FAKTISK OG OPFATTET 
LEDELSE

SLIDE 14

Intenderet 
ledelse

Faktisk 
ledelse

Opfattet 
ledelse

Medarbejder-
adfærd

Målopfyldelse

Inspireret af Wright &Nishii, 2007
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Distribueret ledelse – hvorfor? 

1. Distribueret ledelse bidrager til at opfylde medarbejderes behov for kompetence, autonomi 
og relationer og beriger dermed jobindhold og fremmer trivsel

2. Distribueret ledelse fremmer koordinationsprocesser, hvormed medarbejdernes 
færdigheder og kompetencer bringes i spil

3. Distribueret ledelse fremmer læringsprocesser og bidrager til udbredelsen af gode normer, 
effektiv praksis og innovativ adfærd rettet mod at finde nye løsninger

4. Distribueret ledelse bidrager samlet set til bedre offentlige services og højere 
brugertilfredshed
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Distribueret ledelse – hvad?

• Hvad er distribueret ledelse?
• Når flere (medarbejdere og formelle ledere) deler ledelsesopgaverne, 

herunder tager fælles ansvar for beslutninger, processer og indsatser, med 
henblik på, at enheden opnår de ønskede målsætninger

• Et ledelsesplusfænomen – IKKE delegation
• Udspiller sig og kan variere på flere dimensioner: 

• Opgavemæssigt – hvor mange ledelsesopgaver er distribueret?
• Aktørmæssigt – hvor stor en andel medarbejdere har påtaget sig 

ledelsesopgaver?
• Intensitetsmæssigt – graden hvormed medarbejderne er involveret i at 

udføre ledelsesopgaverne?
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At lykkes med distribueret ledelse

• Afstemthed – at medarbejdere og ledere ”sejler i samme retning”

• Koordineret deling – planlagt eller spontant? Begge dele kan fungere på kort sigt, men størst 
succes med distribueret ledelse på lang sigt, hvis der er tale om planlagt deling af 
ledelsesopgaverne

• Respekt og tillid mellem leder-medarbejder og medarbejder-medarbejder

• En organisationskultur, der bakker op om distribueret ledelse 
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Afstemt distribueret ledelse

Afstemthed
• At medarbejdere kan og vil tage ledelsesopgaver på sig på en måde, der fremmer 

organisationens vision
• Forudsætter, at de formelle ledere understøtter, at medarbejderne er kompetente og villige 

til at udøve ledelsesopgaver på en måde, der er i overensstemmelse med organisationens 
vision

Afstemthed i forhold til:

• Fælles retning, målsætninger og værdier

• Rammer og ressourcer til de enkelte ledelsesopgaver 

• Rollefordeling

• Arbejdsprocesser 



Side 19

1. Borgeren skal i centrum                
Anbefaling 1-4

2. Politikerne skal have tillid til ledelse                       
Anbefaling 5-8

3. Samarbejdssystemet skal forenkles                         
Anbefaling 9 -10

4. Forvaltningscheferne skal lede driften 
og udviklingen af driften                    
Anbefaling 11-14

5. Ledere skal sætte retning             
Anbefaling 15-20

6. Ledere skal sætte holdet               
Anbefaling 21-23

7. Ledere skal udvikle sig                
Anbefaling 24 -28



Side 20

Borgeren skal i centrum1



Side 21

1. De offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen for 
borgere og samfundet er det centrale 
omdrejningspunkt for organisationen. 

2. Offentlige ledere skal sikre, at borgerorienteringen er 
så stærk, at medarbejderne udlever det i det daglige 
arbejde. 

3. Politikere og offentlige ledere på alle niveauer skal 
skabe klare og sammenhængende forløb på tværs af 
relevante enheder til gavn for borgerne. 

4. De offentlige ledere skal tænke borgere og det 
omkringliggende samfund ind som aktive partnere i 
opgaveløsningen. 

1. Borgeren skal i centrum
Anbefaling 1-4



Overblik

Styringstiltag Målopfyldelse: 
Værdiskabelse
for borgere og
samfund

Medarbejdermotivation

Ledelse

Værdier og retning: 
Enighed om det
ønskværdige

Ledelsesspænd

Medarbejdernes
opfattelse af
styringen

Passende balance ml. 
faglig identitet og 

lederidentitet

Ledelses-
udvikling



Side 23

Ledere skal sætte retning:  
Et spørgsmål om 
ledelsesidentitet

2



0 Ren faglig identitet 10 Ren lederidentitetKombineret leder- og faglig identitet
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Ledelseskommissionen: Alle ledere skal 
påtage sig lederidentitet og sætte retning

 Der er brug for at styrke lederidentiteten flere steder. 

 Den faglige identitet skal balanceres med den 
ledelsesmæssige – og sidstnævnte skal fylde mindst lige 
så meget som den faglige identitet.

 Arbejdet med personlige ledelsesgrundlag indlejret i 
organisatoriske ledelsesgrundlag

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Anerkendelse

Distribueret
ledelse

Faglig ledelse

Visionsledelse*

Meget stærk lederidentitet (8-10)
Stærk faglig identitet (0-4)
Lige stærk faglig og lederidentitet (5)

Stærk lederidentiet (6-7)

Sammenhæng mellem ledelsesadfærd og lederidentitet
Gennemsnit. Ledelsesadfærd: 0=meget lav brug; 10=Meget høj brug
Lederidentitet: 0 angiver stærk faglig identitet, 10 stærk lederidentitet

Anm.: n=1819. 112 ledere har en stærk faglig identitet; 493 ledere har lige stærk faglig 
og lederidentitet; 517 ledere har en stærk lederidentitet; 697 ledere har en meget
stærk lederidentitet.

*: p<0,05 (estimeret vha. OLS-regression)
Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 40-52 og 94

Brug af ledelsesadfærd
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15. Alle offentlige ledere skal først og fremmest have 
en stærk lederidentitet. Lederidentiteten kan 
kombineres med en faglig indsigt, men 
ledelsesarbejdet er det afgørende.

16. Den rolle og det ansvar, som de offentlige ledere 
har, skal betones stærkere. Det kan opnås ved, at 
arbejdsmarkedets parter indgår nye aftaler om 
ledernes løn- og ansættelsesvilkår.

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. 

5. Ledere skal sætte retning
Anbefaling 15-17
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5. Ledere skal sætte retning
Anbefaling 18-20

18. At sprede og forankre værdierne er blandt lederens 
allervigtigste opgaver. Det konkrete arbejde med 
værdier skal være omdrejningspunktet både i at 
motivere medarbejderne og i styringsdialogen med 
egen leder.

19. Offentlige ledere skal være synlige indadtil og 
udadtil. Indadtil for medarbejdere gennem nærvær 
og tilstedeværelse. Udadtil for borgere og 
interessenter ved at være tilgængelig og 
opsøgende.

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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Det er svært at sætte retning, hvis 
ledelsesadfærden bliver smurt ud over 
mange skiver brød

 Mange ledere har et meget stort ledelsesspænd – især 
ældreområdet,  sundhedsvæsenet og grundskolerne.

 Nærværende og aktiv ledelse er svært at bedrive i de store 
enheder. 

 Der er flere steder brug for at se kritisk på ledelsesspændets 
størrelse. 

 Men også opmærksomhed på udfordringer ved flere 
hierarkiske niveauer samt risiko for lav ledelsesidentitet ved 
små ledelsesspænd 0 25 50 75 100 125 150 175 200 

Ældre

Sundhed &
psykiatri

Grundskole

Arbejdsmarked
& social

Ungdoms & 
videreuddannelse

Teknik, kultur,
erhverv & øvrige

Generel off.
administration

Forsvar og politi

Dagtilbud

32

24

24

Enkelte lederes ledelsesspænd på tværs af fagområder samt områdernes 
gennemsnit
Gennemsnit er markeret med lodret streg. Enkelte ledere er markeret med kryds.

21

19

16

15

14

19

Antal medarbejdere, som lederen holder MUS/LUS med

Anm.: n=1819. 
Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 15 og 18.
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Ledere skal udvikle sig3



Side 30

7. Ledere skal udvikle sig
Anbefaling 24-28
24. Der skal gennemføres en dyberegående analyse af indhold, 

metode og læringseffekt på de formelle offentlige 
lederuddannelser.

25. De formelle lederuddannelser skal styrke udviklingen af ledernes 
personlige praksis og træne ledernes evne til at gribe ind – også 
når det er svært.

26. Al ledelsesudvikling skal med udgangspunkt i konkrete 
organisatoriske målsætninger kombinere viden, refleksion og 
handling. Ledelsesudvikling skal ikke gives som et 
personalegode.

27. Topledere og ledere af ledere skal gøre en særlig indsats for at 
udvikle lederidentiteten hos kommende og nye ledere.

28. Offentlige ledere skal tydeliggøre, hvordan de baseret på 
organisationens ledelsesgrundlag selv bedriver god ledelse, 
hvordan de oversætter organisationens strategi, og hvilke 
personlige værdier deres ledelse bygger på. 
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7. Ledere skal udvikle sig

 Mange skal træne deres personlige 
lederskab - fx ved at udarbejde og 
fremlægge sit personlige ledelsesgrundlag.

 En særlig indsats for at udvikle 
lederidentiteten hos nye ledere vil gøre 
ledelse mere attraktivt og smitte positivt af 
på driften 

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Visionsledelse

Anerkendelse*

Faglig ledelse

Distribueret
Ledelse*

20+ år10-19 år5-9 år0-4 års erfaring

Brug af ledelsesadfærd

Sammenhæng mellem ledelsesadfærd og samlet ledererfaring
Gennemsnit. 0=meget lav brug af ledelsesform; 10=Meget høj brug

Anm.: n=1819. 333 har 0-4 års erfaring; 374 har 5-9 år; 687 har 10-19 år; 425 har 20+.
*: p<0,05 (estimeret OLS-regression) (sammenhæng mellem erfaring og distribueret 

ledelse p=0,056).
Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse, 2017, spm. 10 og 40-52



Side 32

Politikere skal have tillid til 
ledelse
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Side 33

 Politikerne har legitimiteten til at 
interesse sig for alt i den offentlige sektor.   

 Ledelse bør oftere være svaret på politisk 
utilfredshed med opgaveløsningen - ikke 
lovgivning.

 Politikerne skal være bevidste om, at 
forandring og innovation kræver 
ledelsesmæssig opbakning – også når 
det blæser. 

Samspillet med den politiske ledelse skal 
styrkes
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2. Politikerne skal have tillid til ledelse
Anbefaling 5-8

5. Politikerne skal betragte sig selv som den 
offentlige sektors bestyrelse og være tydelige i 
at fastlægge mål og retning for den offentlige 
sektors virke til gavn for borgerne. 

6. Politikerne skal være bevidste om, at 
forandring og innovation kræver 
ledelsesmæssig opbakning 

7. Politikerne skal anerkende, at ledelse ofte vil 
være et bedre instrument til at løse 
enkeltsager end nye regler og procedurer.

8. Politikerne skal have respekt for 
implementeringsopgaven og give den 
fornødne tid til gennemførelse af politiske 
beslutninger. 



Side 35

Samarbejdssystemet skal 
forenkles
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Side 36

3. Samarbejdssystemet skal forenkles
Anbefaling 9-10

9. De faglige organisationer skal bidrage til, at aftaler og 
dialog i samarbejdssystemet primært handler om at skabe 
værdi for borgerne. Vi foreslår et serviceeftersyn af MED-
systemet med det sigte. 

10. De faglige organisationer skal bidrage til at modernisere 
og forenkle overenskomster og arbejdstidsregler for 
dermed at muliggøre en lokalt forankret, tværfaglig, 
fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet til gavn for 
borgerne



Side 37

Medarbejderne skal i højere grad inddrages

Medarbejderoplevet ledelseskvalitet
Andele. ” Hvor ofte ... 
…..forklarer din nærmeste leder dig virksomhedens mål, så du forstår, hvad de betyder for 

dine opgaver?” (visionsledelse)  
…..bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen?” (anerkendelse)
…..involverer din nærmeste leder dig i tilrettelæggelsen af dit arbejde?” (medinddragelse) 

15,9%

13,8%

12,8%

24,7%

26,7%

31,4%

25,9%

32,8%

32,8%

23,1%

19,8%

17,5%

10,4%

6,8%

5,5%

Medinddragelse

Anerkendelse

Visionsledelse

Altid Ofte

Anm.: Svar fra medarbejdere ansat i den offentlige sektor.
Kilde: Notat til Ledelseskommissionen, Det Nationale Center Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 

resultater fra spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ 2016. 

 Inddragelse af medarbejdere er afgørende 
– bl.a. for at skærpe organisationens blik 
for at skabe værdi for borgerne.

 Vi bruger mange ressourcer i MED- og SU-
systemer. Det skal der komme værdi ud af.  

 Er systemerne tidssvarende ift. 
medarbejderinddragelse? 



Side 38

Medarbejderne skal i højere 
grad inddrages ” Der er MED-folk i min 

organisation, som ikke har været 
på lønningslisten i 15 år, og det 
giver en del udfordringer med at 

være i kontakt med 
virkeligheden” (Topleder)

”Dialog, tidlig inddragelse, 
fokus på fælles udvikling af 

opgaverne og gode relationer 
er vigtige. Det er vigtigt, at 
medarbejderforeningerne 
bliver hørt, og at dialogen 

foregår tæt på 
arbejdspladsen”

(Følgegruppemøde)



Side 39

Forvaltningscheferne skal 
lede driften og udviklingen af 
driften
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Side 40

 Politisk og ikke mindst administrativ 
detailstyring skal mindskes. 

 De faglige fællesskaber skal i højere grad 
påtage sig et helhedsansvar og udvikle 
faglighederne – med afsæt i samfundets 
behov.

 Forvaltningscheferne skal bruge flere 
kræfter på at lede nedad og gå i dialog 
om driften.

Forvaltningscheferne skal lede udviklingen 
af driften



Side 41

4. Forvaltningscheferne skal lede 
driften og udviklingen af driften
Anbefaling 11-14

11. Topledere og ledere af ledere skal sikre en løbende dialog 
om driftsnære resultater for borgerne, og de skal styrke 
ledelse rettet mod driften og faglighederne. 

12. Ledere af fagprofessionelle skal i dialog med 
medarbejderne udøve faglig ledelse baseret på evidens. 

13. Ledere af medarbejdere skal styrke deres ledelseskraft på 
basis af lokale relevante kvantitative og kvalitative data 
om effekten af kerneopgaven. 

14. Topledere og ledere af ledere skal afstå fra detaljeret 
styring, fx via dokumentations- og proceskrav, for at styrke 
ledelsesrummet. Der skal være fokus på resultater. 



Side 42

 Dokumentationskrav opleves af mange 
som begrænsende for at skabe 
resultater.

 Dokumentation kan være vigtigt for at 
sikre transparens og mulighed for 
ledelsesopfølgning.

 Fokus på proces må ikke stå i vejen for 
at gøre det rigtige for borgeren.

4. Forvaltningscheferne skal lede 
driften og udviklingen af driften

Anm.: n=1786. Lederne har haft mulighed for at svare ”ikke relevant.” Disse ledere er 
sorteret fra. 

Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm. 15 og 68

49%

33%

43%

55%

49%

47%

50%

38%

36%

46%

25%

21%

28%

15%

17%

14%

25%

39%

36%

24%

26%

46%

29%

30%

34%

40%

25%

23%

29%

31%

Grundskole

Ungdoms- & 
videreuddannelse

Dagtilbud

Samlet

Teknik, kultur, erhverv 
& øvrige

Generel off. adm.

Forsvar & politi

Arbejdsmarked 
& social

Sundhed & psykiatri

Ældre

Sammenhæng mellem fagområde og opfattelse af betydning af 
dokumentationsprocedurer
Andele. ”Vurderer du dokumentationsprocedurer som understøttende eller 
begrænsende for, at du kan opnå resultater med din enhed?”

NeutralBegrænsende Understøttende



Side 43

 Ledelseskæden skal hænge sammen fra 
top til bund – fælles ansvar.  

 Dialogerne skal bygge på systematisk viden 
om, hvad der skaber reel værdi for 
borgeren.

”Hold op med at tale om kolde 
og varme hænder – kolde 

hænder kan spille de varme 
gode og forbedre kvaliteten for 

borgerne” 
Emma Winther

4. Forvaltningscheferne skal lede 
driften og udviklingen af driften



Side 44

Ledere skal sætte holdet7



Side 45

Ledere skal sætte holdet

 Et større ledelsesrum betyder et større 
ledelsesansvar. Det betyder også at man har 
pligt til at gribe ind over for dårlig ledelse. 

 Der er brug for at styrke 
rekrutteringsgrundlaget og mobiliteten i 
offentlig ledelse.



Side 46

 Det er afgørende at ledere får de rigtige 
profiler ind for at skabe resultater og 
udvikling.

 Lederen skal entydigt have ansvar for at 
ansætte, udvikle og afvikle ledere på 
næste niveau. 

 Indblanding fra politisk hold og 
partsinteresser skal begrænses. Store 
ansættelsesudvalg må begrænses.

Ledere skal sætte holdet

”Ansættelsesudvalgene plejer at 
vokse i antal medlemmer jo 

højere op i hierarkiet, stillingen 
er placeret – senest 14 

personer til en 
kommunaldirektørstilling, heraf 
9 politikere og 2 tillidsvalgte”
(Citat fra kommissionens HR 

undersøgelse)



Side 47

6. Ledere skal sætte holdet
Anbefaling 21-23

21. Politikerne skal ansætte den øverste 
administrative chef, som får 
ansvaret for at sætte sit eget hold. 

22. Rekrutteringsprocessen skal være 
professionel med små 
ansættelsesudvalg. 

23. Ledere og medarbejdere, der ikke 
kan bringes til at præstere 
tilfredsstillende, skal afskediges. 



Side 48

 Det er afgørende at ledere får de rigtige 
profiler ind for at skabe resultater og 
udvikling.

 Lederen skal entydigt have ansvar for at 
ansætte, udvikle og afvikle ledere på 
næste niveau. 

 Indblanding fra politisk hold og faglige 
organisationer skal begrænses. Store 
ansættelsesudvalg må begrænses.

6. Ledere skal sætte holdet

”Ansættelsesudvalgene plejer at 
vokse i antal medlemmer jo højere 
op i hierarkiet, stillingen er placeret 

– senest 14 personer til en 
kommunaldirektørstilling, heraf 9 

politikere og 2 tillidsvalgte”
(Citat fra kommissionens HR 

undersøgelse)
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6. Ledere skal sætte holdet
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13%
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13%

32%

16%

5%

6%

7%

8%

6%

5%

1%

Grundskole 5%

Arbejdsmarked 
& social

Ældre 5%

Sundhed & psykiatri

Ungdoms- & 
videreuddannelse

Dagtilbud 3%

Forsvar & politi

Samlet

Generel off. adm.

Teknik, kultur, erhverv 
& øvrige

Sammenhæng mellem fagområde og tradition for at afskedige ledere, der ikke 
præsterer
Andele. ”I min organisation er der tradition for at afskedige ledere, som ikke præsterer”

Helt enigEnigHverken ellerUenigHelt uenig

Anm.: n=1819. 
Kilde: Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse,  2017, spm.,15 og 63

”Eksempler på berøringsangst er, når 
man ikke gør noget for omplacering eller 

outplacement, men venter på naturlig 
afgang”

(Citat fra kommissionens HR 
undersøgelse)

 Hvis en leder ikke løser ledelsesopgaven, 
skal der øjeblikkeligt gøres noget.
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Ledelseslyst og ledelsesglæde
til dig der er leder i det offentlige

 Du skal sætte borgeren i centrum

 Du skal være tydelig som leder

 Du skal lade ledelse fylde mere og styring mindre

 Du skal styrke dine medarbejdere

 Du skal bringe fagligheden videre

 Du skal forbedre driften

 Du skal altid arbejde med din egen ledelsesudvikling
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www.LEAP-projekt.dk
http://pure.au.dk/portal/da/lotte@ps.au.dk

… og en mail er altid 
velkommen!
lotte@ps.au.dk

Hvis I vil vide mere…

http://politica.dk/tidsskriftet/udgivelser/aargang-48-nr-2-ledelse-i-den-offentlige-forvaltning/
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Tak for opmærksomheden!
Kommentarer og spørgsmål er altid velkomne på lotte@ps.au.dk
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