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Side 2 af 38 

Indledning og læsevejledning 

 

I dette dokument opsummeres de vigtigste fund fra Ledelseskommissionens spør-

geskemaundersøgelse. Gennemgangen af fundene er struktureret omkring kom-

missionens tre temaer og behandles i rækkefølgen: ledelsesrum, lederrollen og 

ledelsesudvikling. 

 

Fundene er uddrag fra den samlede rapport ”Offentlige ledere og ledelse anno 

2017”, som udgør den samlede afrapportering af spørgeskemaundersøgelsens 

resultater. Her kan den særligt interesserede læser derfor finde mange flere resul-

tater.  

 

I nærværende dokument er fokus på de 22 fund, som kommissionen finder vig-

tigst. Hvert fund understøttes af en graf, som viser resultaterne fra undersøgelsen, 

hvorefter resultaterne fra denne graf forklares og fortolkes. Til slut efter hvert fund 

præsenteres i en grå boks en opsamling og Ledelseskommissionens fortolkning af 

resultaterne.  

 

Kommissionen blev også i sit kommissorium bedt om at se nærmere på ledernes 

karakteristika. Den første del af den samlede rapport præsenterer denne beskri-

velse, men vi vil ikke inddrage det specifikt her. 
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Ledelsesrum 
De første fund, der bliver behandlet, vedrører ledelsesrum. Ledelsesrummet udgø-

res både af lederens kontekst og lederens fortolkning og ageren i denne. Fokus er 

især på de faktorer, der kan påvirke offentlige lederes mulighed for at levere værdi 

til borgerne.  

1. Fund: Lovgivning påvirker lederne, men meget forskelligt  

Lovgivning er et væsentligt rammevilkår for offentlige ledere, og selvom stort set 

alle regeringer siden starten af 1980’erne har haft et afbureaukratiseringsprogram, 

stiger mængden af formelle regler. I et ledelsesperspektiv er spørgsmålet, hvordan 

lovgivningen påvirker ledelsesrummet, og i hvor høj grad de offentlige ledere føler 

sig begrænset eller understøttet af lovgivningen i deres ledergerning. Opleves 

lovgivning som en sten på vejen i ledergerningen eller som medvind på cykelstien?  

 

 
Note: Gns. grad af påvirkning er et gennemsnit på baggrund af besvarelserne på skalaen 1 (meget lav påvirk-
ning) til 5 (meget høj påvirkning). 
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De fleste ledere oplever, at lovgivning påvirker dem i høj eller meget høj grad som 

ledere, og det gælder særligt på arbejdsmarkeds- og socialområdet. Betydningen 

er markant mindre for ledere på teknik, kultur og erhvervsområdet.  

 

Lederne er ret uenige om, hvorvidt lovgivning er understøttende eller begrænsen-

de for deres ledelse og deler sig i tre grupper med en overvægt af ledere, der ge-

nerelt oplever lovgivning som understøttende (40 pct.) og færre, der har hhv. en 

neutral holdning til lovgivningen eller oplever den som begrænsende. 

 

De samlede tal dækker over ret store områdevariationer. Hvor ældre-, og ung-

doms- og videreuddannelsesområderne i højeste grad oplever lovgivning som 

begrænsende, oplever daginstitutionslederne i højeste grad lovgivning som under-

støttende. 

 

Der er meget variation inden for områderne. Her tjener ungdoms- og videreuddan-

nelsesområdet som et godt eksempel. 38 pct. opfatter lovgivningen på området 

som begrænsende, men 43 pct. oplever den som understøttende. Opfattelsen af, 

om lovgivning er begrænsende eller understøttende, handler altså ikke kun om 

lovgivningens omfang og indhold, men i høj grad også hvordan den enkelte leder 

oplever lovgivningen.  

 

 

Ledelsesopgaven er en oversættelsesopgave. Undersøgelsens resultater il-

lustrerer, at det samme lovgivningsmæssige grundlag kan opfattes meget 

forskelligt. Det er en central ledelsesopgave, at påtage sig ansvaret for at få 

fx lovgivning til at give mening ned i organisationen. Det gør sig gældende for 

alle led i styringskæden. En del af denne opgave består også i løbende som 

leder at konfronterer de myter, der kan opstå fx om, hvad lovgivningsgrund-

laget kræver eller hvordan det ser ud.  Både ledere og medarbejdere skal 

forstå, hvorfor lovgivningen ser ud, som den gør. At forstå dette fører formo-

dentligt ikke af sig selv til, at lovgivningen ses som understøttende, men det 

må formodes, at vi kan lære af de områder, hvor lovgivningen opfattes som 

understøttende og af de ledere, der formår at se lovgivningen som understøt-

tende.  

 

Mens en stor del af ansvaret ligger hos lederne, er det centralt, at det aldrig 

må blive en undskyldning for at lave lovgivning, som vanskeligt kan gives 

mening i forhold til at skabe værdi for borgere og samfund. 

 

Hvis du vil vide mere:  

 Kapitel 7 i den samlede rapport, s. 116-119. 

2. Fund: Offentlig ledelse foregår i politisk styrede organisationer, og der 

er store forskelle på, hvordan lederne oplever netop det  

At der er politikere for bordenden i offentlige organisationer er en uomgængelig og 

demokratisk præmis, men der er stor forskel på, om lederne ser den politiske 

interesse som understøttende eller begrænsende. 
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Note: Gns. grad af påvirkning er et gennemsnit på baggrund af besvarelserne på skalaen 1 (meget lav påvirk-
ning) til 5 (meget høj påvirkning). 

 

Lederne oplever generelt, at politikerne er interesserede i ledernes opgavevareta-

gelse, og ca. halvdelen af lederne oplever også denne interesse som understøt-

tende for deres ledelse. Imidlertid siger 25 pct. af lederne, at de oplever opmærk-

somheden som begrænsende. Særligt inden for forsvar og politi samt på sund-

heds- og psykiatriområdet opleves opmærksomheden som begrænsende. I under-

søgelsen siger lederne fx: 

 ”Politikernes manglende tillid til ledere er i høj grad med til at forringe vilkår og 

arbejdsbetingelser i den offentlige sektor.” 

 ”Det kan være vanskeligt at samarbejde med nogle af de politikere, der tror, at 

de som enkeltperson skal og har ret til at styrte rundt i organisationen og sætte 

folk i arbejde. Det ville være en fordel, hvis man sikrede bedre uddannelse til po-

litikere, når de bliver valgt første gang, men med løbende efteruddannelse.”  

 

At politikerne blander sig i, hvad der sker i offentlige organisationer, er en præmis, 

men både ledere og politikere kan klædes bedre på til at håndtere denne relation. 

Her kan resten af den offentlige sektor lære af dagtilbuds- og ældreområderne, 
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hvor hele 56 pct. af lederne mener, at den politiske interesse understøtter deres 

ledelse. Det kan måske skyldes, at disse områder opprioriteres økonomisk og 

fagligt i disse år. Politiet har imidlertid også fået tilført ressourcer, og her opleves 

opmærksomheden som begrænsende af en stor del af lederne. Variationerne 

inden for givne sektorer tyder også på forskelle i, hvor gode lederne personligt er til 

at håndtere den politiske interesse i deres område.    

  

Mens ledere af medarbejdere gennemsnitligt oplever, at jo større politisk opmærk-

somhed, jo mindre understøttende er det, er tendensen omvendt for toplederne. Jo 

mere politisk interesse, jo mere understøttende oplever toplederne det. Særligt på 

institutionsniveauet blandt ledere af medarbejdere kan der altså være grund til at 

arbejde med, hvordan lederne forholder sig til politisk interesse i deres område.  

 

 

Undersøgelsens resultater gør det klart, at politisk interesse ikke er uvæsent-

ligt i offentlige organisationer. Det kræver kontinuert refleksion og udvikling 

hos både politikere og offentlige ledere, idet de respektive roller kræver både 

udvikling og gensidig respekt. Politisk ledelse er også offentlig ledelse, og po-

litikerne bør påtage sig deres del af lederskabet. Det handler ikke om at 

blande sig udenom, men tværtimod om at tage den politiske lederrolle på sig, 

og om at styre sig selv i forhold til at respektere de ansatte lederes ledelses-

rum til gavn for mulighederne for at levere værdi til borgerne.   
 
Samtidig er det vigtigt at understrege, at som med lovgivning har alle led i 

styringskæden et ansvar for at oversætte politiske dagsordner ned i gennem 

organisationen.  

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 7 i den samlede rapport, side 120-124. 

3. Fund: Både procesmål og resultatmål opleves som understøttende af 

mange ledere   

En del af kritikken af New Public Management har været rettet mod brugen af mål- 

og resultatstyring. Mens formatet for mål- og resultatstyring har varieret over tid, så 

har ideen om at styre på resultater og på den baggrund sætte offentlige organisa-

tioner (mere) fri, været central siden moderniseringsprogrammet fra 1983. Kritik-

ken har været rejst mod omfanget af mål- og resultatstyring, men også mod det 

faktum, at mange offentlige organisationer har følt sig målt på ting, der ikke var 

resultater, men proces- og aktivitetsmål.  

 

 



 
 

 

Side 8 af 38 

 
Note: Gns. grad af påvirkning er et gennemsnit på baggrund af besvarelserne på skalaen 1 (meget lav påvirk-
ning) til 5 (meget høj påvirkning). 

 

Vores undersøgelse viser, at både proces- og aktivitetsmål samt resultat- og ef-

fektmål opfattes som noget, der understøtter ledelse af et flertal af lederne. 50 pct. 

af lederne oplever proces- og aktivitetsmål som understøttende, mens det tilsva-

rende tal for resultat- og effektmål er 48 pct. Tilsvarende synes 20 pct. af lederne, 

at proces- og aktivitetsmål er begrænsende, mens tallet er større for resultat- og 

effektmål, 25 pct. Der er altså mange ledere, der er ret tilfredse med brugen af 

mål, og der er flere, der føler sig begrænset af resultat- og effektmål end af proces- 

og aktivitetsmål.  
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Note: Gns. grad af påvirkning er et gennemsnit på baggrund af besvarelserne på skalaen 1 (meget lav påvirk-
ning) til 5 (meget høj påvirkning). 

 

Tallene viser store forskelle mellem områderne. Proces- og aktivitetsmål opfattes 

som mest understøttende på dagtilbudsområdet og mest begrænsende på sund-

heds- og psykiatriområdet. Tilsvarende opleves resultat- og effektmål som mest 
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resultat- og effektmål som begrænsende, og en del af utilfredsheden kan nok, som 

med proces- og aktivitetsmål, spores til DRG-takstsystemet. Andre områder bør 

være forsigtige med at indføre tilsvarende økonomiske styringssystemer baseret 

på (snævre) aktivitetsmål.  

 

Når proces- og aktivitetsmål set med lederøjne ikke nødvendigvis er et onde, kan 

det måske skyldes, at denne type mål aktuelt understøttes af bedre data end ef-

fektmål.  Tilbage står, at sådan som hhv. resultat- og effektmål og proces- og akti-

vitetsmål ser ud i dag, så oplever lederne sig marginalt bedre understøttet af de 

sidste end de første. 
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Undersøgelsen viser, at mange ledere finder mål nyttige. Det er i sig selv et 

vigtigt fund. Det er centralt, at målene passer til den opgave, der skal vareta-

ges. Her kan både proces- og aktivitetsmål og resultat- og effektmål have de-

res berettigelse, afhængigt af opgaven. Det er en ledelsesopgave at formidle, 

hvordan målingerne giver mening for løsningen af organisationens kerneop-

gave. Det er imidlertid også vigtigt at understege, at anvendelsen af proces- 

og aktivitetsmål ikke må blive en ”stillen sig tilfreds” med mål, der ikke bidra-

ger til at skabe værdi for borgerne.    

 

Hvis du vil vide mere: 

 Vedr. resultat- og effektmål: kapitel 7 i den samlede rapport, s. 130-133. 

 Vedr. proces- og aktivitetsmål: kapitel 7 i den samlede rapport, s. 134-137. 

4. Fund: Dokumentationskrav fylder, og mange oplever det som begræn-

sende  

Dagspressen beretter ofte om fagprofessionelle, der oplever, at krav om (uforståe-

lig) dokumentation tager alt for meget tid fra kerneopgaven; at passe børn, tage sig 

af de syge eller at sikre lov og orden. Ledernes opfattelse af dokumentation er 

imidlertid mere nuanceret, om end flere ser det som begrænsende end som un-

derstøttende.  
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Note: Gns. grad af påvirkning er et gennemsnit på baggrund af besvarelserne på skalaen 1 (meget lav påvirk-
ning) til 5 (meget høj påvirkning). 

 

Dokumentationskravene påvirker lederne, men der er variationer mellem områder-

ne. Særligt på ældre-, social og psykiatri- og arbejdsmarked og socialområdet 

oplever ledere, at de bliver påvirket.   

  

Når vi taler om dokumentationsoverload i den offentlige sektor, er det altså værd at 

huske på, at der er væsentlige forskelle mellem områderne.  

 

Til gengæld er lederne ret enige om, at dokumentation er begrænsende. Hele 46 
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på 20 pct. 
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ner dokumentation på dagtilbudsområdet sammenlignet med politi og forsvar? De 

to grupper oplever stort set lige stor påvirkning fra dokumentation.  Det er altså 

ikke omfanget, der gør udslaget. Det leder os til at se på en lang række andre 

faktorer som fx dokumentationens substantieller karakter: Dokumenterer man 

noget, man kan forstå, hvad skal bruges til? Ledernes kultur: Er der ledere, der er 

mere indstillede på deres rolle og de krav, der stilles i offentlige organisationer? 

Endelig viser undersøgelsen, at en del af forklaringen nok skal findes i lederens 

oplevede handlerum: Ledere, der oplever at have et stort handlerum, er væsentligt 

mere positivt indstillede over for dokumentation end ledere, der oplever at have et 

lille handlerum.   

 

Selvom der skulle være noget at lære på tværs af den offentlige sektor, må dette 

ikke ses som en unuanceret afvisning af at reducere omfanget af dokumentations-

kravene i den offentlige sektor til, hvad der faktisk skaber værdi for borgerne frem-

adrettet, ligesom indholdet i dokumentationskravene også vil have betydning for, 

om det overhovedet er muligt at give decentral mening til kravene.  

 

 

Dokumentation er centralt for at sikre et klart ansvar ned igennem styrings-

kæden og viden, så relevante aktører også kan ansvarliggøres. Men når det 

kommer til dokumentation, er det også vigtigt, at lederen påtager sig rollen 

som oversætter. Dokumentationen skal gøres meningsfuld for medarbejde-

ren. 

 

Vi ved med sikkerhed, at kontrollerende styring eller decentralt uforankrede 

dokumentationskrav kan demotivere både ledere og medarbejdere. Det skal i 

videst muligt omfang forebygges. Det betyder ikke, at styring og dokumenta-

tion skal afskaffes, men derimod at begge dele ultimativt skal kunne begrun-

des i hensynet til værdiskabelsen for borgere og samfund, og at kommunika-

tionen om denne betydning skal føres helt igennem til de udførende led – 

gerne med feedbackmekanismer opad i hierarkiet. 

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 7 i den samlede rapport, s. 138-141. 

5. Fund: Økonomien presser de offentlige ledere  

Mens den økonomiske krise generelt opfattes som værende på retur, påvirker 

besparelser stadig de offentlige ledere. Lederne oplever ikke, at ressourcer og 

serviceforventninger stemmer overens. 86 ledere nævner i et fritekstfelt besparel-

ser som en faktor, der påvirker deres dagligdag. De siger fx:  

 

 ”Der er en disharmoni mellem krav/forventninger og ressourcer til rådighed, 

hvilket gør, at ledelseseffekten ikke er optimal, og at den offentlige leder er 

”brandslukker” fremfor udviklings- og resultatleder.” 

 ”Det er ikke attraktivt, at skulle håndtere besparelser konstant.” 

 ”Jeg oplever, at det er økonomien, der styrer alt.” 
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Vi har i selve spørgeskemaet ikke spurgt til driftsøkonomi/besparelser, men vi ser 

altså, at det påvirker nogle lederes muligheder for at lede. 

 

 

Oplevede og også reelt begrænsede ressourcer er som i de fleste andre sto-

re organisationer et grundvilkår i den danske offentlige sektor, og prioritering 

af ressourcerne er en vigtig ledelsesopgave. Inden for de nuværende res-

sourcer er der imidlertid en række tiltag, der kan gøre økonomiens begræn-

sende virkning mindre. Det gælder fx mere langsigtet klarhed over de res-

sourcemæssige rammer samt øget dispositionsfrihed inden for den samlede 

ramme. Det kan afværge brandslukning og tydeliggøre prioriteringsmulighe-

derne.  

 

Det er vigtigt, at de offentlige ledere gives rum til at gentænke opgaveløsnin-

gen med fokus på, hvad der bidrager med værdi for den enkelte borger eller 

samfundet som sådan. Prioritering betyder ikke bare at vælge mellem opga-

ver, men også at man som leder påtager sig rollen som den, der ser kritisk 

på eksisterende modeller for opgaveløsning.   

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 7 i den samlede rapport, s. 124. 

6. Fund: Mere eksternt samarbejde, tak! På ældreområdet samarbejder 

64 pct. af lederne ud af huset, og de er glade for det  

Den offentlige sektor er i en årrække blevet mødt med krav om at åbne sig mod sin 

omverden i form af fx øget samararbejde med private aktører (fx private udbydere 

af hjemmepleje), frivillige organisationer (som det fx er kravet i folkeskoleloven) og 

interesseorganisationer. Borgere bliver også i højere grad inddraget som medpro-

ducenter af værdi i den offentlige servicelevering. Det er imidlertid et tema, hvor 

der er stor variation mellem forskellige typer offentlige organisationer.  
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Note: Gns. grad af påvirkning er et gennemsnit på baggrund af besvarelserne på skalaen 1 (meget lav påvirk-
ning) til 5 (meget høj påvirkning). 

 

I forhold til graden af samarbejdets påvirkning af ledelsen oplever mange en rela-

tivt lav påvirkning, mens enkelte områder stikker ud, fx ældreområdet. Dagtilbud er 

interessant, fordi lederne deler sig. 39 pct. påvirkes i lav eller meget lav grad, 

mens 34 pct. påvirkes i høj eller meget høj grad, og derfor ender den gennemsnit-

lige påvirkning på 3 på en skala fra 1 til 5. De sektorinterne forskelle kan fx skyldes 

kommunal regulering eller forskelle i konteksten (fx brugernes kapacitet). 

 

Eksternt samarbejde opleves generelt som understøttende. Kun 7 pct. oplever det 

som begrænsende. De, der samarbejder mest, oplever samarbejdet som mest 

understøttende. Det bliver særligt tydeligt på ældreområdet. 
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Ledelse af eksternt samarbejde fremstår som et oplagt sted at tage ved lære 

af de ledere og områder, hvor samarbejdet allerede fungerer. Her kan ældre-

området særligt være en inspiration. Internt i de enkelte sektorer er der tyde-

ligvis også ledere, der mestrer samarbejdet (og har gode lokale betingelser 

for det), mens det er sværere for andre. En vigtig pointe er her, at det faktisk 

kan gøre en positiv forskel for ledelsen og dermed for resultaterne for bor-

gerne, hvis man lykkes med sin prioritering af det eksterne samarbejde. 

Samarbejde kan være en måde at øge de tilgængelige ressourcer på såvel 

som en måde at forbedre kvaliteten af den service, der leveres. 

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 6 i den samlede rapport, s. 109-112. 

7. Fund: Er samarbejdet med personaleorganisationer understøttende? 

Det mener 57 pct. 

I de senere år har der været flere eksempler på sammenstød mellem personaleor-

ganisationer og de offentlige arbejdsgiverrepræsentanter, men der er langt fra de 

centrale forhandlinger til driftslederens hverdag. I de offentlige organisationer er 

samarbejde med den lokale tillidsrepræsentant eller medlemmer af samarbejdsud-

valgene således ofte et centralt element i at løfte ledelsesopgaven.  
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Note: Gns. grad af påvirkning er et gennemsnit på baggrund af besvarelserne på skalaen 1 (meget lav påvirk-
ning) til 5 (meget høj påvirkning). 

 

Ledernes oplevelser af at blive påvirket af samarbejdet med personaleorganisatio-

ner varierer ret meget. 57 pct. oplever samarbejdet som understøttende, mens 11 

pct. oplever det som begrænsende og 33 pct. forholder sig neutralt til betydningen 

af samarbejdet. Hvis vi ser på tværs af ledere på de forskellige hierarkiske niveau-

er, finder vi små forskelle. Der er lidt flere topledere, der finder samarbejdet både 

begrænsende og understøttende sammenlignet med ledere af medarbejdere. 

 

 

Undersøgelsen viser, at samarbejdet med personaleorganisationerne for en 

del er velfungerende. Men den viser også, at det for en del ikke direkte opfat-

tes understøttende og for en gruppe, er direkte begrænsende. Det er centralt, 

at også samarbejdet med personaleorganisationerne understøtter det fælles 

mål om at levere værdi til borgerne og samfundet som sådan.  

 

Undersøgelsen understreger, at der stadig er potentiale for at udvikle og for-

enkle rammerne for den institutionaliserede medarbejderinddragelse, så det 

lokale samarbejde kan komme til at virke endnu bedre.   
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Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 7 i den samlede rapport, s. 125-129. 

8. Fund: Det oplevede handlerum føles større, når lederen er tilpas med 

organisationens krav. Det påvirker synet på styringstiltag positivt  

En væsentlig del af ledernes ledelsesrum er deres oplevelse af, at de faktisk har et 

handlerum til at træffe beslutninger, løbe risici og tilpasse centrale tiltag til de loka-

le forhold i deres organisation. Lederens oplevede handlerum er relativt stort for de 

fleste. På en skala fra 0-10 ligger 35 pct. fra 8-10, og gennemsnittet er 7,2. 

 

 
Note: ”Påvirkning af styring” er et indeks lavet pba. af i hvilken grad lederne oplever, at den lovgivningsmæssige 
ramme, resultat- og effektmål, aktivitets- og procesmål samt dokumentationsprocedurer påvirker deres arbejde, 
jf. også figur på s. 16. Målet for handlerum er et samlet mål for, om lederen oplever at have opbakning til at løbe 
risici, at kunne oversætte centrale tiltag, træffe beslutninger inden for sit ansvarsområde, og bliver inddraget i 
organisationens udvikling. Målet for handlerum er skaleret fra 0-10, hvor 10 angiver et meget stort handlerum.  

 

Der er en tæt sammenhæng mellem at opleve at have et stort handlerum og at 

opleve, at organisationens krav er tilpas og tydelige. Ledere med et stort oplevet 

handlerum er markant mere positivt indstillede over for styringstiltag som fx resul-

tat- og effektmål. I modsætning til ledere med et mindre oplevet handlerum oplever 

ledere med et stort handlerum heller ikke, at styringen bliver begrænsende, når 

den stiger over et vist niveau i omfang. Hvis ledere oplever at have handlerum til fx 

at tilpasse deres ledelse til styringen, opleves den som understøttende. Hvis le-

Sammenhæng mellem grad af påvirkning fra samlet styring,  betydningen af 
resultat- og effektmål og ledernes handlerum
Betydningen af resultat- og effektmål (Y-akse): -3=Meget begrænsende; 3=Meget 

understøttende
Påvirkning af styring (X-akse): 0=Styring påvirker meget lidt; 10=Styring påvirker i 

meget høj grad
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derne derimod ikke oplever at have et råderum til tilpasning, ses styringen som 

kontrollerende.      

 

Dertil kommer, at ledere, der ser rammevilkårene som understøttende, er mere 

tilbøjelige til at se det som attraktivt at være offentlig leder. De er mere stolte, de 

udøver mere visionsledelse og anerkendelse, de ser sig selv som mere kompeten-

te, og de oplever det at samarbejde med andre interne og eksterne aktører som 

understøttende. Det peger på, at understøttende rammevilkår er vigtige for at kun-

ne lykkes som leder, og her er oplevelsen af at have et handlerum helt central. 

Ledergerningen opleves især positivt af ledere med længere erfaring, lederuddan-

nelse, stillinger højt i lederhierarkiet og stærk lederidentitet. 

 

 

Styring er både nødvendig og legitim i en politisk ledet offentlig sektor, og re-

sultaterne understreger vigtigheden af at kombinere klart kommunikeret, til-

pas regulerende styring med lokalt handlerum, så lederne rent faktisk har 

mulighed for at lede til gavn for borgere og samfund. 

 

Sammenholdt med undersøgelsens øvrige fund betyder det, at systematisk 

ledelsesudvikling (fx lederuddannelse) kræves for at undgå oplevelser af le-

dergerningen som svær og udfordrende. Det oplevede ledelsesrum skal sy-

stematisk udvides gennem den lokale praksis. Refleksion og læring fra mere 

erfarne ledere kan tydeliggøre det understøttende i rammevilkårene, og op-

timering af disse rammevilkår er også vigtigt for, at offentlig ledelse i endnu 

højere grad kan bidrage til værdiskabelse for borgerne. 

 

Hvis du vil vide mere: 

 Vedr. handlerum og styring: kapitel 7 i den samlede rapport, s. 142-148. 

 Vedr. handlerum specifikt: kapitel 8 i den samlede rapport, s. 151-162. 

9. Fund: Selvsikre ledere delegerer til deres medarbejdere 

Forskningen har vist, at det kan understøtte offentlige organisationers evne til at 

skabe resultater til gavn for borgere og samfund, når lederne inddrager medarbej-

dere i løsningen af ledelsesopgaver. Det er derfor centralt at skabe de rammebe-

tingelser i offentlige organisationer, der gør, at lederne rent faktisk tør og vil dele-

gere ansvar for fx arbejdsplanlægning til deres medarbejdere. 
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Vores undersøgelse viser, at både lederens oplevelse af at være tilpas med orga-

nisationens krav til vedkommende og lederens oplevelse af, at der er opbakning til 

at løbe risici, hænger positivt sammen med lederens villighed til at delegere opga-

ver til medarbejderne. 

 

 

Det er interessant her at se, at lederens egen oplevelse af at have opbakning 

så at sige går i arv til medarbejderne. Ledere, der oplever opbakning oppefra 

og føler sig trygge, tør i næste led i styringskæden også i højere grad at give 

slip. Opbakning skal gennemsyre alle niveauer fra den politiske ledelse og 

nedad for at sikre delegation og en passende risikovillighed. Det er et fælles 

ansvar i styringskædens led.  

 

Hvis du vil vide mere: 

 Vedr. ledelsesadfærd, herunder distribueret ledelse: kapitel 5 i den samlede 

rapport, s. 73-96. 

 Vedr. handlerum og styring: kapitel 7 i den samlede rapport, s. 142-148. 

 Vedr. handlerum specifikt: kapitel 8 i den samlede rapport, s. 151-162. 

10. Fund: Offentlige ledere har opbakning til at løbe risici: Det gælder 

særligt ledere, der føler sig kompetente og trygge med organisationens 

krav  

Med øgede krav om innovation i offentlige organisationer følger også et tydeligt 

behov for, at offentlige ledere tør løbe risici og får mulighed for at gøre det i deres 

organisationer.  

 

Sammenhæng mellem brug af distribueret ledelse og krav i organisationen
Andele.
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Generelt oplever lederne, at de har opbakning til at løbe risici i deres organisation. 

58 pct. erklærer sig således enige eller helt enige i, at de har opbakning til at løbe 

risici, mens kun 2 pct. er helt uenige og 11 pct. er uenige i udsagnet. Ledere, der 

oplever at have et højt kompetenceniveau og er tilpas med de krav, der stilles til 

dem i deres organisation, oplever større opbakning til at løbe risici. Lederens følel-

se af opbakning hænger altså sammen med oplevelsen af egen kompetence og 

oplevelsen af at forstå den kontekst, man befinder sig i. 

 

 

Den vigtigste implikation af resultaterne er, at opbakning til risiko skal ses i 

sammenhæng med matchet mellem lederen og de krav, der stilles til lederrol-

len i en given kontekst. For at sikre kontinuert forandring i retning af mere 

værdiskabelse i alle led er det vigtigt at sikre begge dele som led af en kon-

struktiv styringsdialog.   

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 8 i den samlede rapport, s. 163-168. 

Lederrollen  
De næste fund, der bliver behandlet, vedrører lederrollen. Lederrollen indeholder 

både lederens identitet og adfærd.   

11. Fund: De fleste ledere har overvejende en lederidentitet  

I disse år bølger debatten frem og tilbage mellem dem, der ønsker generelle lede-

re, og dem, der fremhæver betydningen af også at have en faglig identitet. Stort 

set alle lederne ser lederidentiteten som vigtigst: Alle grupper scorer i gennemsnit 

over fem på vores skala fra 0 (rendyrket faglig identitet) til 10 (rendyrket lederiden-

titet). Det er bemærkelsesværdigt, at gennemsnitligt 27 pct. af besvarelserne pla-

cerer sig på 5 – lige midt i mellem den faglige og ledelsesmæssige identitet. Der er 

”Jeg føler mig godt tilpas, med de krav der stilles til lederrollen i min 
organisation”

Sammenhæng mellem  at være tilpas med krav og mulighed for at løbe risici
Andele. ”Oplever du at have opbakning fra din organisation til at løbe risici?”
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altså en stor gruppe, særligt af ledere af medarbejdere, der ser sig selv midt mel-

lem de to identiteter.   

 

 
 

Samfundets markante investeringer i ledelsesudvikling har således givet de offent-

lige ledere en klar lederidentitet, og den stigende opmærksomhed på faglig ledelse 

tilsiger, at mange ledere også har brug for at have blik for den faglige virkelighed, 

de skal lede i. Som figuren viser, balancerer den typiske leder mellem de to identi-

teter med tyngde i retning af ledelsesidentiteten. 

 

Den uddannelsesmæssige gruppe, der har den markant laveste lederidentitet, er 

ledere med en lang sundhedsfaglig uddannelse (dvs. bl.a. ledende overlæger). 

Denne gruppe scorer 5,3. I den anden ende finder vi ledere med lange samfunds-

videnskabelige uddannelser (Djøf’erne) og ledere med en mellemlang sundheds-

videnskabelig uddannelse (ofte sygeplejersker).   

 

En række af de store velfærdsområder ligger i top mht. lederidentitet: ældreområ-

det, arbejdsmarkeds- og socialområdet og ungdoms- og videreuddannelsesområ-
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det scorer alle 7 eller over. I den anden ende finder vi sundhedsområdet, dagtilbud 

og øvrige områder. Her ligger lederidentiteten på 6,5. Udsvingene er ikke vold-

somme, men dog synlige. 

 

Endelig har topledere stærkere lederidentitet end driftsledere. Mens toplederne i 

gennemsnit scorer 7,8, ligger ledere af medarbejdere noget lavere på 6,5. Derud-

over viser undersøgelsen, at lederidentiteten bliver stærkere, jo højere anciennitet 

lederen har som leder. 

 

Sammenfattende er lederidentitet kommet på landkortet blandt de offentlige lede-

re, selv om den faglige identitet stadig er relevant. Dertil viser vores undersøgelse, 

at lederidentitet er noget, der opbygges over tid i karriereren og i takt med, at man 

stiger i de hierarkiske grader.    

 

 

Undersøgelsen viser, at mange offentlige ledere ser sig selv i spændingsfel-

tet mellem en faglig identitet og en lederidentitet. Lederrollen er noget, man 

som leder skal være villig til at påtage sig. Hvis ikke man er det, skal leder-

identitet enten udvikles, eller man må vælge et job uden personaleledelse. 

Alle medarbejdere skal have en leder, der påtager sig sit ledelsesansvar, så 

organisationerne kan levere bedst mulig værdi for borgerne. Når det er sagt, 

er det også vigtigt at understrege, at det også er et organisatorisk ansvar at 

facilitere, at lederne får rum og udviklingsmuligheder til at tage lederrollen på 

sig.  

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 3 i den samlede rapport, s. 42-46. 

12. Fund: Hvor mange kan man egentlig være direkte leder for? Der er 

store variationer i ledelsesspænd mellem sektorer 

Ledelsesspænd er, hvor mange mennesker en person er direkte personaleleder 

for, her afgrænset som antallet af personer hver leder, holder MUS eller LUS med. 

Eksisterende dansk forskning viser, at store ledelsesspænd gør det sværere for 

daginstitutionsledere at optræde som reelle personaleledere. Tilsvarende kan et 

lille ledelsesspænd gøre, at disse ledere får sværere ved at optræde i lederrollen, 

bl.a. fordi relationerne til personalet kan blive for tætte.
1
 Forskellige organisationer 

har forskellige grænseværdier, men det er en tværgående hovedpointe, at både for 

store og for små ledelsesspænd kan reducere mulighederne for at lykkes som 

personaleleder.  

 

 

 

                                                        
1
 Se: https://www.kora.dk/media/3482255/10731_rapport_ledelsespaend.pdf, s. 110 

https://www.kora.dk/media/3482255/10731_rapport_ledelsespaend.pdf
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Det gennemsnitlige ledelsesspænd varierer mellem områderne. Ældreområdet har 

det største spænd, mens forsvar og politi har det laveste. Både ældreområdet, 

sundheds- og psykiatriområdet, grundskoleområdet og arbejdsmarkeds- og social-

området har et gennemsnitligt ledelsesspænd på over 20 medarbejdere per leder. 

Størrelsen af ledelsesspændet kan på nogle af disse områder med fordel genover-

vejes i lyset af, at tid til direkte personaleledelse kan være særligt vigtig på områ-

der, hvor medarbejderne har relativt kortvarige uddannelser.   

 

Typisk har ledere af ledere og toplederne i gennemsnit har mindre ledelsesspænd 

end ledere af medarbejdere. Samtidig viser undersøgelsen, at jo højere ledelses-

spænd en leder har, jo højere scorer lederen også på lederidentitet.  

 

Undersøgelsens resultater understreger behovet for at se nærmere på størrelsen 

af ledelsesspændet i en række af velfærdsstatens kernesektorer. Tærskelværdier-

ne afhænger af opgavernes karakter, men de helt store ledelsesspænd kan ikke 

undgå at reducere mulighederne for at udøve nærværende personaleledelse. Til 

gengæld kan et lavere ledelsesspænd også betyde stejlere organisationer og give 

mindre rum for direkte kontakt mellem top og bund i organisationen.  
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Ledelsesspændets størrelse skal tilpasses i de organisationer, hvor det i ly-

set af opgavernes karakter enten er uhensigtsmæssigt lille eller alt for stort til 

at kunne bedrive nærværende ledelse. Her skal fokus både rettes mod opga-

ven og den lokale organisering. Der skal være de ledelsesressourcer til stede 

i organisationen, som ledelsesopgaven kræver i forhold til at levere værdi til 

borgerne. 

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 4 i den samlede rapport, s. 60-70. 

13. Fund: Topledere og ledere med stærk lederidentitet sætter mere ret-

ning 

Både dansk og international forskning viser positive resultater af visionsledelse, 

dvs. når lederen skaber klarhed og forståelse for enhedens fælles vision. I vores 

undersøgelse har vi spurgt lederne, i hvilket omfang de leder med visioner. Visi-

onsledelse hænger sammen med at have en identitet som leder. Det handler om 

aktivt at påtage sig lederrollen. 

 
Topledere udøver mere visionsledelse end leder af ledere og ledere af medarbej-

dere, og ledere med en masteruddannelse i ledelse udøver mere visionsledelse 

end ledere med andre former for efteruddannelse i ledelse. Det samme gør sig 

gældende for ledere med en stærk lederidentitet.  

 

Det kan både være udtryk for, at ledere, der allerede arbejder med visionsledelse, 

oftere opsøger muligheder for uddannelse, og at lederne ”uddanner” sig til at blive 

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

Brug af ledelsesadfærd

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

Distribueret
ledelse

Faglig ledelse

Anerkendelse

Visionsledelse*

Meget stærk lederidentitet (8-10)

Stærk faglig identitet (0-4) Stærk lederidentiet (6-7)

Lige stærk faglig og lederidentitet (5)
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visionære ledere. Vi ved i hvert fald fra danske undersøgelser, at visionsledelse 

kan læres.   

 

 

Alle ledere skal kunne tydeliggøre, hvordan deres del af organisationen kon-

kret skal skabe værdi for borgere og samfund. Det behøver ikke være højtra-

vende visioner, for ledelsen skal passe til området. Men alle ledere skal ska-

be retning og mening, så organisationens målsætninger kan opnås ved fæl-

les indsats. De skal kunne fortælle deres organisations lokale fortælling som 

en del af den samlede organisations fortælling. 

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 5 i den samlede rapport, s. 78-85. 

14. Fund: Inddrager du dine medarbejdere i løsningen af ledelsesopga-

verne? Det afhænger af, hvor længe du har været leder  

I en del organisationer deles medarbejderne og den formelle ledelse om ledelses-

opgaverne, hvilket også kaldes distribueret ledelse. Særligt når medarbejdere har 

et højt ekspertiseniveau eller arbejder meget selvstændigt, kan det være menings-

fuldt at uddelegere en del af ledelsesopgaven. Det kan også sikre ejerskab til de 

organisatoriske målsætninger blandt medarbejderne. Det er især de mere erfarne 

ledere, der anvender denne type ledelsesadfærd. 

 

 
 

Når især erfarne ledere inddrager deres medarbejdere i ledelsesopgaverne, kan 

det skyldes, at ledere skal føle sig trygge i organisationen. Ledere, som føler sig 

tilpas med de krav, organisationen stiller til dem, inddrager således i højere grad 

deres medarbejdere. 

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

Brug af ledelsesadfærd

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

Faglig ledelse

Anerkendelse*

Visionsledelse

Distribueret
Ledelse*

10-19 år 20+ år0-4 års erfaring 5-9 år
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Især når medarbejderne både ønsker og evner at bidrage til ledelsesopga-

verne, skal lederne være klar til at inddrage dem på velovervejet vis. Her kan 

især yngre ledere med fordel klædes bedre på til at inddrage medarbejderne, 

når dette er til gavn for den værdi, organisationen skaber for borgere og sam-

fund. 

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 5 i den samlede rapport, s. 78-85. 

15. Fund: Lederne motiveres af borgerne, opgaven og deres medarbejde-

re 

Motivation er den energi, en leder vil lægge i at opnå et bestemt mål. Motivation 

har vist sig at have stor betydning for arbejdsindsats og performance, og offentligt 

ansatte kan motiveres af mange forskellige ting. Forståelsen for, hvordan ledere 

motiveres, er central, hvis offentlige lederjobs skal opfattes som attraktive. Hele 20 

pct. af ledere af medarbejdere, dvs. driftslederne i den offentlige sektor, finder det 

uattraktivt at være offentlig leder. 

 

Grundlæggende motiveres de adspurgte lederne i høj grad af at gøre noget godt 

for borgerne. 260 offentlige ledere har skrevet kommentarer, der kan ses som et 

udtryk for det. Dernæst kommer begejstringen for at kunne udøve god personale-

ledelse. Det nævnes af 197 ledere. Selve den organisatoriske opgave er også 

vigtig for lederne, både den løbende drift og de mere udviklingsorienterede opga-

ver. Lidt længere nede af listen finder vi motivation, der kommer fra egen arbejds-

situation (indflydelse og autonomi). At kunne påvirke samfundet i positiv retning 

kommer også ind på top 10 blandt de begrundelser, lederne selv formulerer som 

vigtige for deres motivation, og det skal forstås i sammenhæng med motivationen 

for at gøre noget godt for borgerne, eftersom begge dele handler om at gøre en 

positiv forskel for andre end en selv. 
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Lederne siger fx, at det motiverer dem… 

 

 ”At gøre en forskel for medarbejdere, patienter og samfund som helhed.” 

 ”At give børn den bedste uddannelse.” 

 

 

Hvis det skal være attraktivt at være offentlig leder, er det centralt, at lederne 

har tid til at løse deres kerneopgave, oplever bidraget til borgerne og har mu-

lighed for at indtage rollen som personaleleder. Det kræver et tilpas stort le-

delsesrum og gode mulighed for at rette blikket mod borgerne og kerneopga-

ven. 

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 3 i den samlede rapport, s. 47-53. 

Ledelsesudvikling  
Den tredje del af notatet behandler fund, der vedrører ledelsesudvikling. Hvis lede-

re ikke kontinuert prioriterer udviklingen af deres egen og ledelsesteamets udvik-

ling, vil ledelsen over tid fremstå som mindre og mindre aktiv, hvilket hæmmer 

mulighederne for at realisere organisationens målsætninger. Ledelsesudvikling er 

nødvendig – både generelt og specifikt i organisationer, hvor ledelsesopgaven ikke 

bliver løst. I sidstnævnte tilfælde er omplacering eller afskedigelse logiske konse-

kvenser, hvis der ikke sker en udvikling.  

Top 5 motivationsfaktorer

1
At gøre noget godt for borgerne

252 ledere

2
Ledelsen af mine medarbejdere

251 ledere

3
Arbejdet med min kerneopgave

224 ledere 

4
Udvikling af min kerneopgave

175 ledere 

5
At få mine medarbejdere til at levere

152 ledere 
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16. Fund: Offentlige ledere oplever ikke, at der er tradition for at afskedi-

ge ledere, der ikke præsterer  

Første spørgsmål er, hvad status er i forhold til offentlige ledere, der ikke præste-

rer. I en årrække har vi diskuteret, hvordan offentlige organisationer kan blive bed-

re til at udvikle eller afvikle ledere, der ikke præsterer. Fra en situation, hvor mange 

offentligt ansatte var tjenestemænd, har vi siden begyndelsen af 1980’erme i stør-

re og større omfang anvendt mere fleksible ansættelsesformer, ikke mindst for 

offentlige ledere. Lederne i undersøgelsen oplever imidlertid kun i meget begræn-

set omfang, at deres organisation har tradition for at afskedige ledere, der ikke 

præsterer. 39 pct. er uenige eller helt uenige i, at det er tilfældet. Dertil kommer 40 

pct., der hverken er enige eller uenige. Kun 21 pct. erklærer sig enige eller helt 

enige i, at der er tradition for at afskedige ledere, der ikke præsterer, i deres orga-

nisation. 

  

 
 

De samlede tal dækker over relevante variationer vertikalt og horisontal i den of-

fentlige sektor. Mens kun 17 pct. af ledere af medarbejdere er enige eller helt eni-

ge i, at der er tradition for at afskedige ledere, der ikke præsterer, er tallet 46 pct. 

for toplederne. Det kan være udtryk for, at omsætningshastigheden især har været 

stigende i de øverste ledelseslag, hvilket også kan ses i forbindelse med brugen af 

fx åremålskontrakter. De horisontale forskelle er især tydelige mellem på den ene 

side forsvar og politi, hvor hele 72 pct. af lederne angiver, at der ikke er tradition 

for afskedigelse, og på den anden side ældreområdet og generel offentlig admini-

stration, hvor de tilsvarende andele er hhv. 27 og 26 pct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling af lederes opfattelse af, hvorvidt der er en tradition i deres organisation 
for at afskedige ledere, som ikke præsterer
Andele. ”I min organisation er der tradition for at afskedige ledere, som ikke præsterer.”

40%
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Undersøgelsen viser, at mange offentlige ledere oplever, at der ikke er tradi-

tion for at afskedige ledere, der ikke præsterer. Medmindre det er udtryk for, 

at disse ledere i stedet med det samme systematisk udvikles til at kunne løse 

ledelsesopgaven eller omplaceres til en funktion, der matcher deres kompe-

tencer til gavn for opgavevaretagelsen, er dette problematisk. Både for med-

arbejdere, lederkolleger og opgavevaretagelsen. Hvis en leder ikke løser le-

delsesopgaven, skal der øjeblikkeligt gøres noget, og ansvaret for at sikre 

udvikling, omplacering eller ultimativt udskiftning påhviler især lederens leder.  

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 11 i den samlede rapport, s. 225-232. 

17. Fund: Ledelsesinformation om personale anvendes mere end andre 

typer af ledelsesinformation, fx om resultater og effekter  

Ledelser, der lykkes med at indfri målsætningerne til gavn for borgere og samfund, 

kræver viden om, hvordan det går med butikken. Hvis offentlige ledere skal kunne 

lede efter få, men vigtige mål, kræver det, at de har adgang til information om dis-

se mål, og at de anvender data.  

 

 
 

Der er flere typer relevant ledelsesinformation. 86 pct. af lederne anvender fx le-

delsesinformation om personale. Et eksempel er sygefraværstal. Det er klart den 

form for information, der anvendes mest. Derefter kommer information om økono-

mi. Mens mellem 73 og 88 pct. af lederne på alle øvrige områder anvender ledel-

sesinformation om økonomi, skiller lederne fra politi og forsvar sig markant ud – 

her er det kun 48 pct. af lederne, der siger, at de anvender ledelsesinformation om 

økonomi.    

Brug af ledelsesinformation
Andele. ”Som leder træffer jeg beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om…”
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I den anden ende af skalaen finder vi ledelsesinformation om hhv. aktiviteter og 

produktion samt resultater og effekter. Her ser vi, at kun 51 pct. af lederne anven-

der disse typer af ledelsesinformation. Trods det øgede fokus på vigtigheden af 

datainformeret ledelse er der altså stadig et stort potential for at forbedre anven-

delsen af ledelsesinformationen relateret til organisationernes målopfyldelse. 

 

Udviklingspotentialet knytter sig især til ledelse af medarbejdere. Mens hele 72 pct. 

af toplederne bruger ledelsesinformation om resultater og effekter, gælder det kun 

for 46 pct. af ledere af medarbejdere. Ledere, der opfatter hhv. resultat og effekt-

mål og proces- og aktivitetsmål som understøttende, er mere tilbøjelige til at an-

vende ledelsesinformation om hhv. resultater og effekter og aktiviteter og produkti-

on, så en vej til øget anvendelse kan gå igennem det systematiske arbejde med at 

sikre styring, som opfattes understøttende.  

 

Sammenligner vi de forskellige dele af den offentlige sektor, anvender 61 pct. af 

lederne på social- og arbejdsmarkedsområdet ledelsesinformation om resultater 

og effekter, mens det kun gælder for 41 pct. af lederne på dagtilbudsområdet. De 

markante forskelle mellem områderne tyder på, at der er et læringspotentiale på 

tværs af den offentlige sektor i forhold til at sikre information, som faktisk er an-

vendelig, og understøtte en praksis, hvor informationen indgår som en naturlig del 

af udøvelsen af ledelse.  

 

Den mangelfulde anvendelse af vigtige typer ledelsesinformation kan skyldes så-

vel tradition som mangler i ledernes uddannelsesniveau eller dårlig datakvalitet. Et 

første skridt på vejen til anvendelse er tal, som er retvisende og giver mening for 

lederne, særligt for lederne i det yderste led af styringskæden. Hvis man spørger 

lederne, er der to svar: De finder ikke ledelsesinformationen relevant, og de ople-

ver at datakvaliteten er for ringe.  

 



 
 

 

Side 31 af 38 

 
Note: Analysen inkluderer kun respondenter, som angiver, at de modtager, men ikke bruger den givne type 
ledelsesinformation. 

 

51 pct. af dem, der ikke anvender information om aktiviteter og produktion oplever 

at ledelsesinformationen ikke er relevant. Det samme gør sig gældende for 40 pct. 

af de ledere, der siger, at de ikke anvender ledelsesinformation om økonomi. Der 

kan være ledere, for hvem ledelsesinformation om fx økonomi ikke er relevant, 

men der er næppe tale om 40 pct. af de ledere, der ikke anvender den type ledel-

sesinformation. Her viser vores fund, at der er potentiale for forbedring. 

  

En del ledere oplever også, at datakvaliteten af den ledelsesinformation, de får 

stillet til rådighed, er utilfredsstillende. Det gør sig gældende for 20 pct. af de lede-

re, der ikke anvender ledelsesinformation om brugertilfredshed, og for 17 pct. af 

lederne, der ikke anvender ledelsesinformation om resultater og effekter. Ledelse 

uden data er uhensigtsmæssigt på langt de fleste områder, men det er ofte mindst 

lige så problematisk, hvis ledelse foregår på baggrund af ”dårlige” data.  
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Årsager til, at lederne ikke bruger ledelsesinformation
Andele.  ”Hvorfor anvender du ikke disse typer ledelsesinformation til at træffe beslutninger?”
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Der er ofte mange aspekter af målopnåelsen i offentlige organisationer, og 

mange af dem kan være vanskelige at måle på gyldig vis, men det må ikke 

blive en undskyldning for ikke at forsøge at forbedre såvel kvalitet som an-

vendelse af ledelsesinformation. Datainformeret ledelse med fokus på effekt, 

særligt informationer om resultater og brugertilfredshed, er afgørende, når 

ambitionen er en offentlig sektor, der er mere rettet mod at skabe resultater til 

gavn for borgerne. Lederne skal have data af ordentlig kvalitet, der belyser 

disse ting, og fremskaffelsen er såvel en lokal som en central opgave. Det er 

i samspillet mellem ledelseskædens niveauer, at det sikres, at ledelsesinfor-

mation er både meningsfuld og anvendelig. Det betyder også, at data skal la-

ves med henblik på dem, der skal bruge det og fx også kan bygge på kvalita-

tive kilder. Lederne, særligt ledere af medarbejdere, skal sikres kompetencer, 

så de kan anvende og forstå ledelsesinformation.  

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 10 i den samlede rapport, s. 187-211. 

18. Fund: Bliver brugernes meninger hørt og brugt? Ja, men mest af le-

derne på ungdoms- og videreuddannelsesområdet og mindst af ledere i 

forsvar og politi  

Som mange andre vestlige velfærdsstater har vi også i Danmark set en stigende 

anvendelse af forskellige former for bruger- og borgerinddragelse lige fra bestyrel-

sen i den lokale børnehave over ældreråd til diverse brugertilfredshedsundersø-

gelser. På langt de fleste områder arbejdes der i dag med at måle brugernes ople-

velse af den offentlige service. Der bliver genereret data om alt fra børns trivsel i 

folkeskolen til ældres livskvalitet og tilfredshed med hjemmeplejen. Men bruger 

lederne den type ledelsesinformation?  
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I gennemsnit anvender 60 pct. af lederne ledelsesinformation om brugertilfreds-

hed, men dette tal dækker over ret store variationer mellem områderne. Denne 

variation kan delvist forklares med i hvilket omfang, der er direkte, identificerbare 

brugere. Hos lederne i forsvar og politi er det kun 43 pct. af lederne, der anvender 

denne type information, mens vi i den anden ende kan se, at hele 76 pct. af leder-

ne på ungdoms- og videreuddannelsesområdet bruger ledelsesinformation om 

brugertilfredshed. På nogle områder er det relativt nemt at skabe troværdige og 

meningsfulde data – fx evalueringer fra unge og voksne i uddannelsessystemet – 

mens det på andre områder kan være sværere. Det må ikke blive en undskyldning 

for områder med mindre direkte kobling til specifikke brugere, selvom det er min-

dre oplagt at lave brugertilfredshedsundersøgelser for forsvaret sammenlignet med 

dagtilbudsområdet.  

 

 

Selv blandt ledere med direkte brugerkontakt er anvendelsen af brugertil-

fredshedsundersøgelserne som drivkraft for bedre værdi for borgeren ikke 

optimal, og der er et klart potentiale for forbedring. Hvis borgernes oplevelser 

af ydelserne og deres meninger herom skal have betydning for leverancerne 

af offentlig service, kræver det, at lederne har både mulighed for og interesse 

i at lytte til dem.   

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 10 i den samlede rapport, s. 204-206. 
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Brug af ledelsesinformation om brugertilfredshed på tværs af områder
Andele. ”Som leder træffer jeg beslutninger på baggrund af ledelsesinformation 
om brugertilfredshed.”
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19. Fund: 21 pct. af de offentlige ledere med tidligere lederjob har leder-

erfaring fra den private sektor  

I en årrække har mobilitet været en prioritet i den offentlige sektor, bl.a. for at sikre 

bedre vidensdeling i mellem sektorer. De fleste offentlige ledere har dog stadig 

primært ledererfaring fra andre offentlige organisationer. Samlet set har fx 20 pct. 

af kommunale ledere ledelseserfaring private organisationer. Tallet for statslige 

ledere er lidt højere, 24 pct. 

 

 

Note: figuren viser kun tal for ledere, der har haft tidligere lederjobs. 

 

Hvis vi ser specifikt på erfaring fra den private sektor, kan vi se, at ledere på tek-

nik, kultur, erhverv- og øvrige områder har størst andel med erfaring fra den priva-

te sektor (44 pct.), derefter er der et ret stort spring ned til sundheds- og psykiatri-

området, hvor det gør sig gældende for 20 pct. af lederne.  

 

 

En af grundene til, at mobilitet ofte har været fremhævet som ønskværdigt, 

er, at der er en implicit forventning om, at mobile ledere videndeler mere og 

på den måde er med til at sprede gode ideer mellem privat og offentlig sek-

tor. Vores undersøgelse viser, at det langt fra altid er tilfældet. De mobile le-

dere i vores undersøgelse videndeler ikke mere end de ikke-mobile ledere. 

Det understreger, at hvis man gerne vil sikre, at gode ideer spredes, så er 

mobilitet mellem offentlig og privat sektor ikke i sig selv tilstrækkeligt.   

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 9 i den samlede rapport, s. 171-184. 

20. Fund: Ledere med lederuddannelse oplever sig selv som mere kom-

petente 

I en årrække har offentlige organisationer investeret massivt i lederudvikling. Ge-

nerelt er de danske offentlige ledere ret veluddannede. Over 90 pct. har en eller 

anden form for lederuddannelse, heraf har 37 pct. en diplomuddannelse og 15 pct. 

Andel offentlige ledere med ledelseserfaring fra andre steder end den offentlige 
sektor
I pct. af det samlede antal ledere med tidligere lederjob

Samlet
7%

4%
21%

Statslige ledere
17%

5%
24%

Regionale ledere
4%
4%

19%

Kommunale ledere
2%

4%
20%

Udlandet

Interesseorganisationer, 
NGO’er og lignende

Private organisationer
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en master. Lederne med lederuddannelse oplever sig som mere kompetente, jo 

mere lederuddannelse de har. Det gælder alle typerne af ledelse. 

 
 

Diplom- og masteruddannelser hænger sammen med lederens syn på egne evner 

som personaleleder. Ledere uden en lederuddannelse oplever således i mindre 

grad end andre, at de har kompetencer inden for personaleledelse, mens ledere 

med master angiver, at de i højest grad har tilstrækkelige kompetencer. Tilsvaren-

de oplever ledere med en master i markant højere grad at have kompetencer rettet 

opad. Samme tendens er tydelig, når vi ser på ledelse udad organisationen. Det 

bør bemærkes, at det særligt virker til at være kompetencer inden for ledelse rettet 

udad og opad, som hænger sammen med en master i ledelse. 

 

Vores undersøgelse viser også, at lederuddannelse hænger positivt sammen med 

brugen af ledelsesinformation; særligt ledelsesinformation om økonomi, resultater 

og effekter og brugertilfredshed anvendes mere af ledere med lederuddannelse. 

Særligt en master øger sandsynligheden for anvendelse af ledelsesinformation.   

 

Fundene understreger, at lederuddannelse hænger sammen med ledernes kom-

petencer. Vi skal dog huske, at det er ledernes oplevelser af egne kompetencer og 

hverken medarbejdere eller lederes vurdering. Imidlertid ved vi, at oplevelsen af 

egen kompetence er et centralt element for at sikre performance. Dertil viser vores 

undersøgelse, at mens ledere med diplomuddannelser oplever sig mere kompe-

tente inden for personaleledelse, så oplever de samme ledere sig ikke væsentligt 

mere kompetente til at lede opad i organisationen eller ud af den. 

 

Kompetencer inden for ledelsesopgave

Sammenhæng mellem  lederuddannelse og oplevelse af kompetencer
Gennemsnit. ”I hvilken grad er dine kompetencer inden for følgende ledelsesopgaver 
tilstrækkelige til, at du kan skabe resultater med din enhed?”

Ledelse rettet opad*

Ledelse rettet udad*

I meget
høj grad

I høj gradI nogen gradI meget
lav grad

I lav grad

Driftsledelse*

Personaleledelse*

Faglig *ledelse

MasterDiplomØvrigIngen
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Resultaterne indikerer, at ledernes lederudvikling med fordel kan sammen-

sættes, så den passer med selve ledelsesopgaven: Mens alle personalelede-

re får større ledelsesmæssig selvtillid af såvel diplom- som masteruddannel-

ser, er sidstnævnte særligt nyttige i forhold til ledelse rettet udad og opad. 

Det kan forstås i lyset af, at mange af masteruddannelserne går på tværs af 

forskellige områder af den offentlige sektor og dermed udruster lederne til in-

teraktionen med ledere fra andre områder. Imidlertid er det vigtigt at huske, 

at øget fokus på personaleledelse ikke må ske på bekostning af fokus på 

borgerne, og at lederuddannelser også skal ruste lederne til at have dette fo-

kus. 

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 11 i den samlede rapport, s. 215-224. 

21. Fund: Vi skal klæde ledere af medarbejdere bedre på  

Ledere af medarbejdere er en kritisk ressource i den offentlige sektor. God ledelse 

sikrer, at medarbejderne i det yderste led af styringskæden leverer kvalitet til bor-

gerne. Gruppen af ledere af medarbejdere har det imidlertid sværest i lederjobbet. 

Det er i denne gruppe, vi finder flest, der oplever at bruge for lidt tid på ledelse 

rettet opad og udad. Konsekvent oplever toplederne oftest at bruge en tilpas 

mængde tid på de undersøgte ledelsesaktiviteter.  

 

 
 

Dette fund skal ses i lyset af, at ledere af medarbejdere også er den gruppe, der 

oftest oplever ikke at have tilstrækkelige kompetencer. Mens lederne generelt 

vurderer, at de er kompetente, oplever ledere af medarbejdere særligt at være 

udfordret på kompetencerne til at lede opad og udad organisationen.  

Kompetencer inden for ledelsesopgave

Sammenhæng mellem hierarkisk niveau og oplevelse af egne kompetencer
Gennemsnit. ”I hvilken grad er dine kompetencer inden for følgende ledelsesopgaver 
tilstrækkelige til, at du kan skabe resultater med din enhed?”

Driftsledelse

Faglig ledelse

Personaleledelse

I meget 
høj grad

I høj gradI nogen grad

Ledelse rettet opad*

Ledelse rettet udad*

I lav gradI meget
lav grad

TopledereLedere af ledereLedere af medarbejdere
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Det er en fælles organisatorisk opgave at sikre, at ledere af medarbejdere 

bliver klædt ordentlig på til ledelsesopgaven. Når vi i større og større omfang 

forventer af ledere af medarbejdere, at de skal kunne lede opad og samar-

bejde med eksterne aktører, skal vi blive bedre til at klæde dem på til opga-

ven og give dem rum, så de har bedst mulige betingelser for at løse denne 

opgave. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at denne gruppe også har det 

største ledelsesspænd. Den organisatoriske kontekst spiller en væsentlig rol-

le, ligesom det er centralt, at den ledelsesuddannelse, som lederne tager, 

også bliver gjort nyttig i den enkelte organisation. Her spiller særligt 

strategisk HR en væsentlig rolle. 

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 2 i den samlede rapport, s. 32-38. 

22. Fund: De første fem år af lederkarriereren fortjener særlig opmærk-

somhed 

Lederrekruttering er vigtigt, men til tider glemmer vi, hvad der sker med lederne, 

når først de er kommet ind i organisationen. En del organisationer arbejder med 

on-boarding, og vores undersøgelse understøtter et sådant fokus. 

 

 
Anm.: Bemærk at figuren er redigeret den 8. februar 2018. Den adskiller sig fra tidligere version i det y-aksen i 
figuren er rettet til at beskrive typer af ledelsesaktiviteter fremfor ledelsesadfærd. 
 

18 pct. af lederne i vores undersøgelse har 0-4 års erfaring som leder. Samtidig 

viser vores undersøgelse, at ledere med 0-4 års anciennitet systematisk føler sig 

mindre kompetente end deres lederkolleger med længere erfaring. Mange ledere i 

den offentlige sektor starter som leder af medarbejdere, og vi står potentielt over 
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for en giftig cocktail af stort ledelsesspænd samt oplevelse af manglende kompe-

tencer og tid til at varetage ledelsesopgaven. Når vi dertil lægger manglende erfa-

ring og lederidentitet, bliver det potentielt en stor opgave at påtage sig sit første 

lederjob.  

 

 

Lederuddannelse hænger positivt sammen med oplevelsen af egne kompe-

tencer som leder, hvilket peger i retning af at sætte tidligt ind med lederudvik-

ling og sikre en ledelsesfaglig opgradering, når lederkarrieren starter. Det kan 

både tage form af lederuddannelse, men også af fx en mentorordning i egen 

organisation. Lederudvikling handler også om refleksion internt i organisatio-

nerne, og det har de mere erfarne og de mere overordnede ledere et særligt 

ansvar for at facilitere. Det kræver en organisatorisk kontekst med god dialog 

og et godt samarbejdsklima mellem styringskædens niveauer. Mere struktu-

relt er det værd at overveje, om ledelsesspændet nogle steder i den offentli-

ge sektor bør være mindre, særligt for nye ledere.  

 

Hovedpointen er, at nye ledere skal tilbydes systematisk, praksis- og akti-

onsorienteret ledelsesudvikling, så de hurtigst muligt kommer til at kunne un-

derstøtte, at deres organisation skaber de bedst mulige resultater for borger-

ne. 

 

Hvis du vil vide mere: 

 Kapitel 2 i den samlede rapport, s. 32-38. 
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