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Hvad vil jeg tale om? 

• Reform, styring og ledelsesrum 

 

• Hvad er offentlig værdi ?  

 

• På vej mod et hybridt lederskab 



REFORM, STYRING OG 
LEDELSESRUM 
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Strukturreform 

Globaliseringsreform 

Kvalitetsreform 

Gymnasiereform 

Politireform 

Universitetsreform… 

 

Folkeskolereform 

Beskæftigelsesreform 

Forsvarsreform 

Tillidsreform 

Erhvervsskolereform 

Digitaliseringsreform 
(fortsat fra 2001)… 

Beredskabsreform 

Museumsudredning 

Barnets reform 

Sammenhængsreform 

Ledelseskommission 

Digitaliseringsreform 
(forsat…) 

Reformer gennem de seneste 15 år 



Aktuel reformdagsorden i en 

nøddeskal 
 

 
 

” Indenfor et reduceret råderum skal 

der sættes fokus på kerneopgaven 

og skabes mest mulig offentlig 

værdi for og med borgerne !” 

 
 

  



Aktuelt: Ledelseskommission 
 

”Vi har rigtig mange dygtige og engagerede ledere i den offentlige sektor. 
Dem vil vi gerne have flere af, for bedre ledelse giver ganske enkelt bedre 

velfærd. Vi har brug for ledere, der skaber rum for fagligheden, sætter fokus 
på kerneopgaven og skaber sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. 

 
I den offentlige sektor har vi en tendens til at styre for meget og lede for lidt….  

 
Men vi skal også blive bedre til at tale åbent om, at der er forskelle og hvorfor. 

Og dermed at der er potentiale for mere og bedre velfærd for pengene. 
Ledelse betyder noget, og derfor er bedre ledelse helt afgørende i arbejdet 

med at løfte og forny den offentlige sektor.” 
 

  
   Innovationsminister, Sophie Løhde, marts 2017  



Fri - og omringet af styring 

LOV 

BEKENDTGØRELSER 

REGELTILSYN 

KVALITETTILSYN  

RESULTATINDIKATORER 

MÅLBILLEDE FOR GOD 
ARBEJDSGIVER- 

ADFÆRD 

AFTALER OG  

OVER-
ENSKOMSTER 

 

TAXAMETERSTYRING 

 ØKONOMISK TILSYN 
 

 

SIP, LIP 
LÆRINGSKONSULENTER 

DATAVAREHUS 

SKOLENS LEDELSE 
SKOLENS 
BESTYRELSE 



De 4 klare mål for 
erhvervsuddannelsernes udvikling 

• Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse 

direkte efter 9. eller 10. klasse. 

 

• Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 

 

• Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, 

så de bliver så dygtige som muligt. 

 

• Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne 

skal styrkes. 



Det statslige kvalitetstilsyn  
– ‘top down’ or ‘both ways’ 

 

”Kvalitetstilsynet, der supplerer regeltilsynet og det økonomiske tilsyn, har 
som mål at monitorere og forbedre undervisningens kvalitet og navnlig 

institutionernes opfyldelse af deres forpligtelse til at bidrage til at opfylde  

de klare mål.  

Denne forpligtelse skal klart fremgå af institutionslovgivningen. 
Aftalepartierne er enige om, at tilsynet skal være baseret på nøgletal og en 
vurdering af indikatorer for skolernes faglige niveau og kvalitet med henblik 
på løbende screeninger, hvor blandt andet skoler med vedvarende dårlige 

resultater identificeres.  

Nøgletal på opstillede resultatmål ..(….) kan give grundlag for systematisk 
opfølgning over for de enkelte skoler.”  



Ledelsesudvikling I Praksis (LIP) – 
‘bottom up or both ways’  

 

”Det er afgørende for reformens succes, at lederne kan 
udnytte det nye ledelsesrum, der er tilvejebragt med 

de nye arbejdstidsregler, til at gennemføre de centrale 
initiativer i reformen, herunder et kvalitetsløft af 

undervisningen, en ændret struktur og en styrkelse af 
skolens ungdomsmiljøer.”  



Forventninger til ledelse  

”IMPLEMENTERING I BUND” 

• Mål og resultatstyring 

• Fikseret output/outcome 

• Objektivitet 

• Adfærdsmodificering 
(kontrol, incitamenter) 

• Effektiv og målrationel  

”SKOLEUDVIKLING” 

• Mobilisering af ressourcer 

• Oplevet værdi og udvikling 

• (Inter)subjektivitet 

• Lærer- og elevinvolvering 
(dialog, team og netværk)  

• Mulighedsafsøgende  



HVAD ER OFFENTLIG VÆRDI? 



OFFENTLIG VÆRDI – lang historie 

• Retsstaten: offentligt gode og 
almeninteressen (‘pligter/rettigheder’) 

• Velfærdsstaten:  velfærdsgoder og 
professionsetik (‘faglige normer’) 

• Managementstaten/NPM: markedgørelse 
og neoliberalisme (‘frit valg’ ) 

• Netværksstaten/NPG: kerneopgave og 
offentlig værdiskabelse (‘public value’) 

 

 



To hovedspor i forskningen om 
offentlig værdi (public value litt.) 

Offentlige værdier (i flertal!): Fokus er at definere, 
beskytte og genopfinde klassiske demokratiske og 
administrative værdier i offentlig forvaltning - og at 
undgå ‘public value failures’! 
 
Offentlig værdiskabelse (i ental!): Fokus er på 
‘offentlig værdiledelse’, som kan respondere på 
komplekse samfundsudfordringer ved hjælp af en 
offentlig værditænkning, der overskrider klassiske 
skel mellem den offentlige, private og civile sektor, 
forskellige styringsniveauer, sektor- og faggrænser, 
såvel som leverandør og  brugerroller (samskabelse).   

 



Public Value Management  

  
“[Offentlige ledere] er udforskere ‘udpeget’ af 

samfundet til at søge efter offentlig værdi”  
(Moore, 1995: 299, min oversættelse) 

 

“(...) Begrebet strategisk ledelse i den offentlige 
sektor synes at ophøje offentlige ledere fra rollen 

som ‘teknikere’, der vælger mellem velkendte 
administrative metoder for at opnå formål 

formuleret andetsteds, til rollen som strateger, der 
scanner deres politiske miljø og opgave-kontekst 

for muligheder for at  få deres organisationer til at 
skabe offentlig værdi“      

  (Moore, 1995: 76, min oversættelse) 
      

 

 Mark Moore, Harvard 
 Business School 



Moores ‘Strategiske trekant’   

Legitimitet og 
opbakning 

Offentlig 
værdiskabelse 

Operationel 
kapacitet 
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Definition af offentlig værdi  

• ”Offentlig værdi er hvad, 
der værdsættes af 
offentligheden/borgerne”  
 

OG: 
 

• ”Hvad der tilføjer værdi til 
det offentlige” (den 
offentlige sfære)!  

 
(Benington, 2011, min oversættelse)   



Hvad betyder den brede definition? 

• At offentlig værdi må forstås bredt og multi-dimensionelt -  
omfatter både økonomiske, sociale, kulturelle og økologiske 
dimensioner – endda det pontentielle og mulighedsskabende 

 

• Værdi skabes i ‘et forhandlet møde’ mellem forskellige typer af 
interessenter, viden, bedømmelser og institutionelle logikker  

 

• Værdi er ikke noget vi har, men noget vi stræber efter – en 
fortsat søgeproces 

 

Eksempel: Inkluderende læringsmiljø for børn og unge; 

  = brede mål om trivsel, fastholdelse, samarbejde, stærkere 
involvering, øget kapacitet (selvledelse) og udvikling … 

 



Hvad er offentlig værdi? 
 (spænde-vidden) 

SYSTEM  

STYRKE* 

INVOLVERING 

(DELIBERATION) 

OFFENTLIGT
/ FAGLIGT 

ETOS 

OUTCOME 

EFFEKTER / 
RESULTATER 

LEVERENCE 

(DELIVERY) 

SAM-
SKABELSE 

NETVÆRK
/OPP 



Hvordan arbejde med værdiskabelse? 

 

Hvordan sikres  
bærdygtighed 

på længere sigt 

? 

INVOLVERING 

(RESPONSIVITET) 

Hvilke 
faglige/ 

professionelle 
værdier? 

Hvordan 
måles 

resultat og 
effekt? 

LEVERENCE 

(EKSEKVERING) 

Hvem 
samarbejder 
om opgaven? 

Hvordan 
inddrages 
elever (behov, 

ress…)? 

  
 



21 

1. Hvad er offentlig værdi for dig?  

2. Hvilke samtaler føres på din 
skole om værdiskabelse (fx 

faglighed, undervisningskvalitet, søgetal, 
samarbejde, trivsel, talentspor, gennemførsel, 
resultater, beskæftigelsesfrekvens…) ? 

3. Hvordan evalueres og måles 
på værdiskabelse?  

 

 

Refleksionsspørgsmål 



 
PÅ VEJ MOD ET HYBRIDT LEDERSKAB 

? 
 



På vej mod et hybridt lederskab   

 
Den nye værdiorientering forudsætter en 
‘fordobling’ af værdi’ ind i offentligt fomål         

(jf. ‘kerneopgave-perspektiv’; ‘kvalitetsstyring‘, ‘outcome’…) 

 
 Der skabes et nyt spændingsfelt om at definere, 

dømme og retfærdiggøre værdiskabelse, som 
offentlige lederne skal kunne agere i! 

 
 
(D. Pedersen, 2017) 



 
Kerneopgaven og fordobling af offentlig værdi  

Når det offentlige formål (lov) bliver oversat til 
‘kerneopgaven’ sker der ikke en forenkling, men en 
abstraktgørelse! Målet er at åbne for engagement, viden 
og ideer fra forskellige fagligheder og bidragsydere (fx 
team af lærer, elever, virksomheder…). Kerneopgaven er 
mao. ‘kerneløs’ eller ‘a continously, contested common 
concern’!  

 

Konsekvensen er, at værdi kan hævdes og tilskrives fra 
mange i princippet sidestillede perspektiver, hvilket 
indebærer spændinger og ambivalens i forhold til at 
definere, dømme og retfærdiggøre hvad værdi er; hvilke 
typer af mål, data, standarder, normer og viden, der kan 
gøres gældende i en konkret sammenhæng. 

 

 



Når kerneopgaven er læring (eksempel) 

 
• Hvad sker der, når undervisning bliver til ‘målstyret læring’ 

og indskrives i både lokale evaluerings- og feed back-
processer og i nationale kvalitetsindikatorer, nøgletal og 
‘intelligente data’ ? 

 
• Hvis vi ikke kan forudsætte kausalitet mellem prægivne mål, 

en kontrolleret professionel indsats og synliggjorte resultater 
– hvordan så tage professionelt og organisatorisk ansvar? 
 

• Hvilken rolle får I som ledere? Hvordan definere, dømme og 
retfærdiggøre resultater ? Hvordan iagttage ‘de andres’ 
iagttagelse? 
 



VÆRDISKABENDE HYBRID LEDELSE 

Det handler om evnen til at: 

- skifte og oversætte mellem forskellige værdiperspektiver, og dermed: 

- repræsentere flere værdier og helheder (uden af være nogen af dem helt); 

- Kommunikere en fælles værdihorisont for opgave, ansvar, ‘outcome’; 

- Forbinde konkurrerende kontekster ved at adressere, involvere og mobilisere 
relevante parter! 

 

• Ledelse må forstås som en distribueret og hybrid praksis, formet omkring en 
løbende afsøgning af offentlig værdiskabelse via mobilisering af aktuelle og 
potentielle  ressourcer mhp. løsning af komplekse problemer (fx ‘klare mål’!) 

 

• Hybriditet handler om at skabe mulighed for ‘dobbelt attribuering’, dvs. 
værditilskrivning på tværs af forskellige institutionelle kontekster! 

 

 

 

 

 

(D. Pedersen, 2017)  



Hvordan navigere i det dobbelte 
ledelsesrum ?   

KERNE-
OPGAVE 

Involvering/ 
mobilisering 

(Fler)fagligt 
samspil 

Outcome/data/ 

måling 

 Hybrid 

linedanser? 
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Hvilke udfordringer indebærer 
det for dig at agere som hybrid 
leder?  

 

Hvilke håndteringsstrategier har 
du erfaringer med virker 
hensigtsmæssigt ?  

 

 

Refleksionsspørgsmål 


