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Jeg vil argumentere for 

 At lederrollerne har ændret karakter, og at vægten i dag 

er en anden end tidligere 

 Mere strategisk, faciliterende og kommunikativ 

 At tillid og værdibaseret ledelse er nøglen 

 At ledelse udspændes mellem en række sameksisteren-

de og delvist konkurrerende styringsparadigmer 

 Bureaukrati, profession, NPM, NPG, NWS 

 At ledelse skal udøves både horisontalt og vertikalt  

 I og mellem det store og det lille fællesskab 

 At det er muligt at forholde sig systematisk og strategisk 

til fremtiden 

 Ved at Fremskrive, Forudse og Forestille 



Fire sameksisterende ledelsesidealer, vedr. det 

man leder og måden man gør det på 

 Faglig ledelse og sparring (mentoring og direkte ledelse 

af arbejdsprocessen)  

 Administrativ ledelse og driftstilrettelæggelse (indirekte 

ledelse af arbejdsprocessen)  

 - Management: ser til fra distancen og 

performanceindikatorer giver feedback (det målbare) 

– styr på kvalitet og økonomi 

 Transformativ ledelse proces og facilitering (selvledelse 

og samskabelse - ledelse fra sidelinien) – fremmer 

nytænkningen - går ved siden af og bagefter 

 Strategisk ledelse (visionær og karismatisk, 

retningsgivende og meningsskabende rolle model) 

 - Leadership: går foran 
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Mellemlederen 

 Er brobygger og oversætter 

 Ministeriet - skolen – medarbejderne 

 Fx politisk dagsorden/økonomistyring overfor dagligt arbejde 

 Fx styrelsestiltag overfor kerneopgaverne 

 Den managerialistiske over for den faglige logik 

 I forhold til en meget forskelligartet medarbejderstab 

 Er tæt på drift, faglighed og kerneopgave 

 Men ikke en forfremmet kollega 

 Oplever en række dilemmaer 

 Personligt: splittet identitet og loyalitet 

 Intra- og interorg.: Konkurrence og samarbejde 

 I og mellem det lille og det store fællesskab 
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Hvis vi ønsker tillid og social kapital 

er værdibaseret ledelse svaret 

 Værdier er normer for god adfærd, og virker i den udstrækning de 

forekommer meningsfulde (internaliseres) 

 Skal etablere en moralsk og følelsesmæssig tilknytning og inklusion 

 En psykologisk kontrakt 

 En forpligtelse og loyalitet, der går begge veje og bygger på respekt, 

egne værdier og en moralsk forpligtelse overfor fællesskabet 

 Gensidig tillid > social kapital og legitimitet 

 Et fælles vi – en kollektiv organisatorisk identitet 

 Der kan kommunikeres som en del af en identitetsfortælling 

 Værdibaseret ledelse er svaret på vore dages udfordring: 

 Fremmedgørelse, hykleri og dekobling 

 en tid præget af postmodernitetens værdirelativisme og et 

konstant forandringspres 











Værdiorienteret ledelse ja! Men hvis 

værdier og hvilke værdier? 

 Knyttes til svaret på de eksistentielle spørgsmål 

 Hvem er vi, hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? 

 Protestantiske værdier (calvinistisk arbejdsmoral) 

 Flid, arbejdsomhed, nøjsomhed, sparsommelighed, disciplin, 

ordholdenhed 

 Faglige værdier 

 Rettidig omhu, faglig etik, kald, Public Service Motivation 

 Bureaukratiske værdier (forvaltningsetik) 

 Neutral, loyal, ikke korrupt, transparent, professionel 

lovmedholdelig sagsbehandling 

 NPM værdier 

 Dokumentation, evidens, produktivitet, effektivitet, responsivitet,  

 NPG værdier 

 Solidaritet, ligeværdighed, inddragelse  





Bureaukrati 
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Høj centralisering 

 

Høj anvendelse 

af værdier i 

styringen 
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anvendelse af 

incitamenter i 

styringen 

Stor vægt på 

inddragelse af det 

omgivende samfund 

New Public 

Mangement 

Kilde: Andersen, Greve, Klausen & Torfing 
(maj 2017 DJØF forlaget) 

Profession 

De ”klassiske” styringsparadigmer 
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Jeg mener at vi kan forholde os strategisk 

rationelt fremtiden med hjælp af de tre F’er 

 Fremskrive (og tilpasse) 

 Tilgængeligt materiale typisk i form SWOT, PEST, 

portfolio, værdikæde / værdiprofiler, arena og five-

forces analyser: megatrends og samtidsdiagnoser 

 Forudse (og reagere) 

 Efterretninger, competitor analyses, erfaringsbaseret 

og intuitiv mønstergenkendelse – lommer af fremtid i 

nutid og fortid: potentiel fremtid 

 Forestille (og skabe) 

 Visioner, scenarier, genopfindelse, innovation? 

 Strategi-innovation-entreprenørskab! 

 Fremtidsværksteder, blå oceaner, the grid, Teori U 
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