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PRÆSENTATION 

Lektor i offentlig ledelse, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for 
Statskundskab, Aarhus Universitet, tdl. Lektor i offentlig ledelse, Institut for Statskundskab, 
Københavns Universitet 

Forsker i offentlig ledelse og styring, organisation og motivation; herunder 
lederkompetencer og lederens betydning for medarbejdermotivation  

Gæsteforsker hos Ledelseskommissionen

Pt. Forskningsleder på udvikling af et fællesoffentligt ledelsesevalueringsværktøj sammen 
med Regeringen, KL og Danske Regioner 
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HVAD SKAL JEG TALE OM?

Ledelseskommissionens 
udgangspunkt 

Betydningen af ledelsesidentitet 

Ledelsesrummet 

Og tilbage til udgangspunktet 



DATE TITLE

EVENT NAMEDEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
AARHUS UNIVERSITY

LEDELSESLYST OG 
LEDELSESGLÆDE – HVOR 
KOMMER DET FRA? 





Side 6

Forudsætninger for Ledelseskommissionens arbejde

Offentlig ledelse er 
en særlig disciplin

Øget økonomisk 
ansvarlighed giver plads

til at løsne på 
styringshåndtaget

Offentlig ledelse skal 
skabe værdi for 

borgerne

Ledelse gør en 
forskel



Side 8

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
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HVIS LEDELSE SKAL GØRE VELFÆRDEN BEDRE, SÅ… 

”Det kalder på stærk ledelse og stærke ledere. Ledere, som kan 

tackle de vanskelige og komplekse sammenhænge, som gør sig 

gældende i store og politiske systemer. 

Ledere, som både kan acceptere de dominerende rammevilkår, 

og som formår at kæmpe for deres ledelsesrum. 

Men det kræver også ordentlige vilkår for at bedrive ledelse, 

herunder stærk støtte fra ens egen leder og et ledelsesspænd, der 

gør aktiv ledelse mulig.” (Ledelseslyst og ledelsesglæde, 

Ledelseskommissionen, 2018, p. 3) 
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AT PÅTAGE SIG 
LEDELSESROLLEN 



Side 11

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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Side 13

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. 





Ledelsesidentitet – at finde balancen mellem faglig- og lederidentitet 

0 Ren faglig identitet 10 Ren lederidentitetKombineret leder- og faglig identitet
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ET NÆRMERE KIG PÅ LEDELSESIDENTITETEN

Bagvedliggende:
Ledelsesspænd

Hierarkisk 
position

Erfaring

Lederuddannelse

Effekter:
Visionsledelse

Faglig ledelse
Ledelses-
identitet
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ET FORNYET (ELLER KONSTANT) FOKUS PÅ 
DET PERSONLIGE LEDERSKAB



DATO TITEL

EVENT NAVNINSTITUT FOR STATSKUNDSKAB
AARHUS UNIVERSITET



DATE TITLE

EVENT NAMEDEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
AARHUS UNIVERSITY

MEN LEDELSE FOREGÅR IKKE 
I ET TOMRUM…. 



Side 21

Pladsen til ledelse er trang
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HVORFOR TALER VI OM LEDELSESRUM?
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Kodeks for god offentlig topledelse (2005):
• Forholdet mellem politiker og topembedsmand 
• Afklar ledelsesrummet, dvs. bliv enige om 

arbejdsdeling  
• Find balancen mellem politiske krav og 

organisationens rammer 

Men det er ikke kun for 
topembedsmænd 
længere…
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LEDELSESKOMMISSIONEN ER PÆNT 
INTERESSERET I LEDELSESRUMMET…. 

23



Side 24

Forudsætninger for Ledelseskommissionens arbejde

Offentlig ledelse er 
en særlig disciplin

Øget økonomisk 
ansvarlighed giver plads

til at løsne på 
styringshåndtaget

Offentlig ledelse skal 
skabe værdi for 

borgerne

Ledelse gør en 
forskel
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DEFINITIONEN AF LEDELSESRUMMET 

Det område, hvori lederen legitimt kan udøve skøn og handle. (Brødsgaard et al, 2016). 

25

Ledelses
-rum 

Lederens 
karakteristika

Den interne 
organiseringKonteksten

Ledelsesidentitet 

Ekstern styring 

Medarbejderkompetencer
Ledelsesspænd 



Side 28

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. 
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MEN DET ER IKKE KUN POLITIKERNE, DER 
SKAL LØSNE PÅ STYRINGEN 



Side 30

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. 
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HVORNÅR KAN MAN SÆTTE RETNING? 
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HVOR EFTERLADER DET 
LEDEREN? 
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DET ER (STADIG) IKKE LET AT VÆRE OFFENTLIG LEDER…. 

Som leder skal du arbejde med din identitet 
og  påtage dig lederjobbet med lyst og 
glæde! 

Men du har også både ret og pligt til at 
påberåbe dig dit ledelsesrum, din faglighed 
og en reel mulighed for at lede

God ledelse kommer af arbejde med både 
lederens egen ledelsesidentitet, med 
konteksten (fx ekstern styring) og med den 
lokale organisering (fx ledelsesspænd) 

- God ledelseslyst!

Ledelses
-rum 

Lederens 
karakteristika

Den interne 
organiseringKonteksten
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Hvis du vil vide mere om os, så find os på Twitter eller LinkedIn –
eller følg vores nyhedsbrev: http://ps.au.dk/cpl/nyhedsbrev/ 

Hvis du er interesseret i den fællesoffentlige ledelsesevalueirng, 
så skriv til mig på cg@ps.au.dk  
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