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Ledelseskommissionen har forfattet 13 teser til styrkelse af den offent-

lige ledelse. De 13 teser er et godt udgangspunkt, men der er behov for 

at nedtone den underliggende forestilling om heroiske individuelle lede-

re, der tager medarbejderne på ryggen og skaber store bedrifter. 
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Allerførst vil vi gerne rose Ledelseskommissionen for ideen med at udvikle et 

sæt af foreløbige teser. Teserne bidrager til at udstikke en retning for arbejdet 

og rummer samtidig en åbenhed, som inviterer til dialog og refleksion. Her 

følger vores kommentarer til teserne samt et blik på de blinde vinkler. 

Tese 1: 

Denne tese etablerer en klar årsag-virkningskæde, der går fra ledelse via 

medarbejdernes indsats til borgernes tilfredshed. Dermed skabes der et klart 

fokus for lederne på medarbejdernes indsats for at skabe gode løsninger for 

borgene. Det er jo sådan set et centralt fokus, men det er samtidig vigtigt at 

understrege, at medarbejderledelse kun er én ud af mange opgaver for offent-

lige ledere. De skal også spille sammen med den politiske ledelse, lede andre 

ledere, holde øje med budgettet og målopfyldelsen, udvikle organisationen, 

indgå i et eksternt samarbejde med andre organisationer, borgergrupper og 

kommunikere med omgivelserne. 

 

Medarbejderledelse er en af driftsledernes kerneopgaver, men man skal passe 

på ikke at skabe et billede af, at det er de offentlige ledere, der skaber medar-

bejdernes motivation og stolthed. Medarbejderne i den offentlige sektor har 

masser af motivation, endda rigtig meget af den gode motivation, som handler 

om, at de kan lide at bruge deres faglige kompetencer og gerne vil gøre noget 

godt for borgerne og samfundet. Medarbejderne har i kraft af deres fagprofes-

sionelle identitet også masser af stolthed. Hverken motivation eller stolthed 

skabes af lederne.  

 

Lederne kan imidlertid godt være med til at styrke medarbejdernes motivation 

ved at rose dem og fejre gode resultater. Blot skal de generelt passe på ikke at 

bruge pekuniære belønninger, som tenderer til at skabe den berømte ’søløve-

effekt’, hvor det er forventningen om en belønning, der bliver drivende for ind-

satsen. Man kommer heller ikke langt med at overvåge, irettesætte og straffe 

medarbejderne, fordi det i mange tilfælde medfører, at de positive motivations-

former fortrænges. Ledernes vigtigste indsats består derfor først og fremmest i 

at angive retningen for medarbejdernes indsats og give medarbejderne tiltro til, 

at de sammen kan nå målet. Hvis lederne sætter retningen i en tæt dialog med 

medarbejderne, vil ejerskabet til retning og mål forøges. 

Tese 2:  

Ligesom den første tese italesætter tese 2 behovet for transformationsledelse, 

der sigter på at påvirke medarbejdernes opfattelse af deres arbejde på en 

måde, der motiverer til at gøre en ekstra indsats. Udvikling, kommunikation og 

fastholdelse af vision og strategi har stor vigtighed, fordi det præger den måde, 

hvorpå medarbejderne tænker og handler, og bidrager til at undgå de konflik-

ter og den utilfredshed, der ofte følger i kølvandet på overdreven brug af pisk 

og gulerod. Udfordringen er at få den transformative ledelsesform til at gen-
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nemsyre alle ledelsesniveauer. Transformationsledelse udøves typisk på top-

lederniveau og kun sjældent på driftslederniveau. Med lidt held og omtanke 

kan denne udfordring måske godt overvindes, men det kræver, at driftslederne 

udvikler et sprog og en facon, der ikke er alt for pompøs og akavet. Ølkasseta-

ler virker ikke supergodt i børnehaven Grønne Myre.  

 

Tilbage står imidlertid det problem, at transformationsledelse som regel bunder 

i en oven-fra-og-ned-ledelsestænkning, hvor lederne antages at vide præcis, 

hvad målet er, og hvordan det nås. De skal bare finde ud af, hvordan de bedst 

får medarbejderne med sig. Denne gammeldags, hierarkiske ledelsestænk-

ning overser imidlertid, at lederne ofte først og fremmest har en temmelig ge-

nerel viden om budgetstyring, målstyring, organisationsudvikling, medarbej-

derpleje mv. og derfor mangler en konkret viden om, hvad der er behov for, 

hvad der kan lade sig gøre, hvad der virker, og hvordan indsatsen bør tilrette-

lægges.  

 

Det er derfor afgørende, at lederne har en tæt dialog med medarbejderne og 

forsøger at mobilisere den faglige, praksisfunderede viden, som de fagprofes-

sionelle besidder og til stadighed udvikler i deres daglige praksisfællesskaber. 

Det betyder naturligvis ikke, at medarbejderne har facitlisten, men snarere, at 

ledelse skal samskabes. 

Tese 3: 

Ledernes nærvær og tilgængelighed er helt essentiel for at få arbejdet i vel-

færdsstatens frontlinje-institutioner til at fungere optimalt. Vi må nemlig ikke i al 

denne snak om behovet for, at medarbejderne ledes, glemme, at medarbej-

derne ofte selv efterspørger ledelse. De har behov for faglig sparring, for at 

diskutere prioriteringen af arbejdsopgaverne, for at afklare og få rygdækning 

for fortolkningen af nye love og regler og for at få taget hånd om diverse triv-

selsproblemer. Vi skal derfor holde op med at tænke ledelse som et spørgsmål 

om at få medarbejderne til at bestille noget og yde en ordentlig indsats og i 

stedet se ledelse som udtryk for et fælles behov for at afstemme problemer, 

løsninger, ressourcer og aktiviteter med hinanden. 

Tese 4: 

Ledere skal ikke kun kigge ’nedad’ på medarbejderne, men også ’udad’ på de 

mange forskellige offentlige og private aktører, der kan tilføre den offentlige 

sektor viden og ressourcer og bidrage til at samskabe nye løsninger. Den of-

fentlige sektor er langsomt, men sikkert, ved at forandre sig fra primært at 

være en myndighed og serviceleverandør til at være en arena for samskabel-

se, og det kalder på en lang række nye ledelsesformer, der er kæmpestor 

efterspørgsmål på ude i kommunerne og de enkelte institutioner, men som kun 

sjældent italesættes af de toneangivende kræfter i Finansministeriet. Ledelse 

af samskabelse kræver, at offentlige ledere – og specielt driftslederne – er 
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gode til relationel koordinering, distributiv ledelse, mobiliseringsledelse, inte-

grerende ledelse, frivillig ledelse og innovationsledelse. Desuden skal de være 

gode til at håndtere paradokser og konflikter. Kort sagt: vi står over for en ek-

splosiv udvidelse af ledelsestænkningen og et stort behov for kompetenceud-

vikling på dette område. 

Tese 5: 

Der er en god pointe i at styre mindre og lede mere og i, at ledelse i højere 

grad skal bygge på tillid end på kontrol. Spørgsmålet er dog ikke, hvorvidt 

lederne skal vise tillid til eller kontrollere deres medarbejdere. Vi er blevet klo-

gere, siden tillidsreformen i sin tid blev lanceret, og udfordringen kan således 

formuleres som et spørgsmål om, hvordan det legitime behov for kontrol med 

budget, legalitet og målopfyldelse forenes med en vidstrakt tillid til medarbej-

dernes villen og kunnen.  

 

Forskningen viser både, at nogle former for kontrol rent faktisk kan fremme 

tillidsbaseret ledelse, og at tillidsbaseret ledelse øger medarbejdernes enga-

gement, motivation og kompetenceudnyttelse. Forskningen viser imidlertid 

også, at medarbejderne ikke uden videre kan forventes at udnytte det rum, 

som den tillidsbaserede ledelse skaber. Medarbejderne frygter nogle gange at 

få et hak i tuden, hvis de handler mere selvstændigt og fejler. Udnyttelse af det 

tillidsbaserede rum kræver derfor, at medarbejderne har tillid til, at deres nær-

meste leder vil hjælpe dem på vej og ikke straffe dem, hvis deres gode intenti-

oner ikke realiseres fuldt ud. I den forstand går tillidsbaseret ledelse begge 

veje: lederne skal udvise en vidstrakt tillid til medarbejdernes villen og kunnen, 

og medarbejderne skal have tillid til lederne. 

 

Pointen om, at opgaver er bedre end opskrifter, er rigtig god. Opskrifter demo-

tiverer og hindrer innovation, mens opgaver giver energi og kalder på kreativ 

tænkning i forhold til, hvordan de kan løses bedst muligt. Måske kunne man 

tilføje, at vi ikke kun skal give opgaver i stedet for opskrifter, men også lade 

opgaven sætte holdet. Når opgaven er defineret, er det ofte en god ide at 

spørge: hvem kan hjælpe med at løse denne opgave? Når spørgsmålet formu-

leres på den måde, vil der ofte være mange forskellige offentlige og/eller priva-

te aktører, der kommer ind i synsfeltet, fordi de har en vigtig viden eller værdi-

fulde erfaringer, ressourcer eller ideer, der kan styrke opgaveløsningen. Når 

aktører på kryds og tværs inddrages som en del af det hold, der skal løse op-

gaven, bores der huller i den alt for siloopdelte offentlige sektor, ligesom rele-

vante samfundsaktører gøres til en del af løsningen. 

Tese 6: 

Den offentlige sektor befinder sig i et krydspres mellem stigende forventninger 

og knappe ressourcer. Derfor er det vigtigt at tænke langt mere i ressource-

mobilisering, end vi har gjort tidligere, og satse på at skabe mere innovation i 
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den offentlige sektor. Innovationsprocesser er ofte komplekse og kaotiske, 

men der er stadigvæk brug for ledelse. Innovationsforskningen har således 

peget på behovet for, at offentlige ledere træder i karakter som igangsættere, 

facilitatorer og katalysatorer af samarbejdsdrevet innovation. Det er en ledel-

sesopgave at bringe de rigtige aktører sammen, skabe et tillidsfuldt og kon-

struktivt samarbejde og samtidig skabe en passende forstyrrelse, der gør, at 

innovationsteamet tænker ud af boksen.  

 

Offentlige ledere skal også tænke nyt rent organisatorisk, fordi innovation 

bedst skabes ’uden for men tæt på driften’. Det er hverken en god ide at etab-

lere innovationsafdelinger, der ofte er alt for langt fra problemstillingerne og 

opgaverne, eller at tage medarbejderne ud af driften og placere dem i særlige 

projektgrupper, der efterfølgende har svært ved at skabe ejerskab til deres 

innovative løsninger. I stedet skal lederne have blik for, hvilke medarbejdere 

der har en god forståelse af problemer, ideer til nye løsninger og mod på at 

prøve noget nyt. Medarbejderne skal fastholdes i driften, men gives tid og 

plads i hverdagen til at udvikle og teste nye løsninger direkte i driften, gerne 

gennem involvering af brugere og andre interessenter.  

Tese 7:  

Der er helt bestemt behov for at skabe større gensidig respekt for arbejdsde-

lingen mellem det politiske og administrative niveau. I mange kommuner har 

politikere og administratorer nemlig nærmest byttet roller, sådan at politikerne 

laver administrativ sagsbehandling og administrationen udvikler politik. Der er 

derfor behov for at genetablere den klassiske arbejdsdeling mellem politikud-

vikling og administrativ implementering. Tiden skriger på en styrkelse af den 

politiske ledelse, som i bund og grund handler om: 1) at definere de problemer 

og udfordringer, der kalder på kollektiv handling, 2) give retning til og udvikle 

nye brugbare løsninger og 3) skabe støtte og opbakning til realiseringen af 

disse løsninger.  

 

Det er imidlertid ikke nok at sige til politikerne, at de skal udøve politisk ledel-

se. Politikerne skal klædes på til det ved at indgå i en tæt dialog med ledere, 

medarbejdere, borgere og lokale interessenter, der kan give dem input til for-

ståelse af problemerne og inspirere udviklingen af nye løsninger. Vi kalder det 

interaktiv politisk ledelse, fordi den politiske ledelse styrkes gennem interaktion 

med relevante og berørte parter. Interaktiv politisk ledelse gør, at politikerne 

får fokus på politikudvikling, og administrationen får ro til at lave effektiv admi-

nistration, samtidig med at kommunikationen mellem politikere og administra-

torer styrkes. 

Tese 8:  

Personlig integritet, engagement og ordentlighed er vigtige kvaliteter, som 

hjælper lederne til at opnå den fornødne respekt, anerkendelse og lydhørhed 
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hos medarbejderne. Ofte handler det personlige lederskab om at stå ved det, 

man gør, og den man er, og ikke puste sig unødigt op og foregive, at man er 

noget, man har læst i en bog. Det er imidlertid vigtigt ikke at dyrke det person-

lige lederskab og fremelskningen af bestemte personlige kvaliteter som en 

trylleformular, der åbner porten for store individuelle ledelsesbedrifter. Leder-

skab er ofte kollektivt og teambaseret, og de kvaliteter, som den ene leder ikke 

har, er der ofte andre ledere, der besidder. I lederteams skal man således 

stræbe efter at komplementere hinanden. 

Tese 9: 

Det er bestemt godt, at ledere får udviklet deres lederevner gennem dialog og 

refleksion. Kollegial feedback er i denne forbindelse meget vigtig, og ligesom 

medarbejderne løbende får feedback fra deres ledere, bør lederne også mod-

tage regelmæssigt feedback fra medarbejderne. Hvem er bedre til at evaluere 

ledelsesindsatsen end medarbejderne? 

Tese 10: 

Udsyn og gensidig læring er altid godt, også når det gælder udvikling af ledel-

sesindsatsen.  Derfor er det fortsat vigtigt at skabe rammer for deltagelse i 

diverse lederuddannelser og tage på ekskursioner til andre kommuner, organi-

sationer og lande. Mobilitet inden for ens egen organisation er også vigtig. 

Transformativ læring kan desuden skabes gennem kortere eller længere prak-

tikophold, hvor man som leder enten tager en tørn i frontlinjen eller i en anden 

del af den offentlige sektor. 

Tese 11: 

At finde det rette match mellem lederjobbets krav og karakter og de personlige 

kompetencer og kvalifikationer er helt afgørende for at lykkes som leder. Det 

sikres heldigvis gennem den meritokratiske ansættelsesprocedure og de 

grundige rekrutteringsforløb. I lederrekrutteringen har der i de senere år været 

stort fokus på de forskellige krav til ledere på forskellige niveauer. Lederpipe-

linetænkningen har grebet om sig på godt og ondt. På den positive side tæller 

den øgede bevidsthed om, at der er forskel på at være medarbejder, persona-

leleder eller leder for andre ledere. På den negative side er der imidlertid en 

tendens til, at der skabes nogle næsten vandtætte skodder mellem lederne på 

forskellige organisationsniveauer. Det hindrer en god og smidig kommunikati-

on op og ned i styringskæden og særligt mellem topledere og driftsledere. 

Tese 12: 

Vi kan bestemt ikke leve med, at den offentlige sektor kun kan tiltrække de 

næstbedste ledere, og tilbuddet om at udleve sin indre public service-

motivation rækker ikke altid til at tiltrække de allerbedste. Derfor skal løn og 

ansættelsesforhold være konkurrencedygtige. Samtidig er det dog vigtigt ikke 

at ligge under for myten om, at de private ledere er meget bedre og dygtigere 
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end de offentlige. Det er der ikke forskningsmæssigt belæg for. Forskellen er 

som regel bare, at der er mere bevågenhed om offentlige ledere end om priva-

te ledere. Hvis det går galt for en plejehjemsleder, skal vi nok høre om det.  

Tese 13: 

Vi skal bestemt ikke acceptere, at dårlige eller uformående ledere får lov at 

blive på posten til skade for medarbejderne og den borgerrettede indsats. 

Omvendt skal vi undgå, at ’jagten på low performing medarbejdere’, som blev 

lanceret for nylig i kølvandet på Moderniseringsstyrelsens opskrift på ’God 

statslig arbejdsgiveradfærd’, nu følges op af ’jagten på low performing ledere’.  

Det vil være til stor skade for lederudviklingen i den offentlige sektor, hvis man 

ender med at kanonisere en bestemt opskrift på god offentlig ledelse og bru-

ger den til at drive klapjagt på dem, der ikke leverer. I sidste ende er det godt 

at huske på, at den bedste ledelse ofte udøves af den leder, der ikke behøver 

at lede, samt at offentlige organisationer er ’organiserede anarkier’, hvor den 

individuelle lederbedrift ofte betyder meget lidt (selvom vi alle kan finde ek-

sempler på heroiske indsatser – om ikke andet så vores egne!). 

Blinde vinkler: 

Som der står i oplægget til den nye sammenhængsreform kan man ikke disku-

tere ledelse uden at snakke om styring. Ledelsestænkningen er i stadig foran-

dring og ændrer sig i takt med de skiftende styringsparadigmer. Det klassiske 

bureaukrati, New Public Management og New Public Governance eksisterer i 

dag side om side i en stadig konflikt, konkurrence og symbiose med hinanden. 

Det stiller store krav om situationsbestemt ledelse, hvor man som leder hele 

tiden tager bestik af situationen og leder på den måde, som situationen fore-

skriver. 

 

I det hele taget skal styringsvinklen nok tages mere alvorligt, end der lægges 

op til i de 13 teser. Fx bør tillidsbaseret ledelse på velfærdsinstitutionerne gå 

hånd i hånd med en tillidsbaseret institutionsstyring. Her er der et interessant 

nybrud på vej, idet kontrollerende styring med afsæt i principal/agent-teorien er 

ved at blive afløst af en mere tillidsbaseret styring med udgangspunkt i den 

nye stewardship-teori. Her indvarsles et fundamentalt skift i styringstænknin-

gen, i og med at den nye stewardship-teori gør op med forestillingen om med-

arbejderne som egennyttemaksimerende slackere, og i stedet antager, at 

medarbejderne ofte deler den politiske og administrative topledelses forestil-

ling om, at den offentlige indsats handler om at skabe det gode børneliv, det 

værdige ældreliv, sikkerhed i det offentlige rum mv. Går man først ned af den 

nye og lovende sti, ændrer hele styrings- og ledelsestænkningen sig. 

 


