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Luther ledelse?

- Eller fokus på fællesskab og forskellighed
Oplæg for Børne- og Kulturchefforeningen

Hovedpointer:

1. Ledelse som samskabelse og følgeskab.

2. Fra ledelse af en kerneopgave til ledelse i et målmylder

3. Ledelse med kompetencer til at håndtere forskellighed



Kommunalpolitikernes oplevelse af ledernes 

ansvar for performance på skoleområdet
PA Nielsen, DP Moynihan - Governance, 2017 Romanticizing bureaucratic leadership? The politics of how elected officials attribute responsibility for 

performance

https://scholar.google.dk/scholar?oi=bibs&cluster=1321690281736517490&btnI=1&hl=da
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Fra universel ledelse til ledelse som en samskabelse af leder- og følgeradfærd

- Hvis ledelsen ikke fungerer kan det være, at det er følgeskabet, der skal ændres (ex 
praksisfællesskaber)



Ledelse med fokus på forskellighed

• Ledelsesforskningen går i retning af ikke at definere god 

ledelse universelt.

• Fra fokus på det personlige lederskab til fokus på forskelle

− variation i kontekst, situation og individuel variation.

• Ledelseseffekter opnås via fleksibilitet og variation.

− Mennesker motiveres forskelligt – også over tid.

− Følgeskabet varierer – også over tid (ex praksisfællesskaber, 

distribueret ledelse)



Et (modsætningsfyldt) målmylder er et vilkår, 

og det har konsekvenser, når der skal skabes 

resultater

• Ex dagtilbud: At passe børnene så forældrene 

kan være på arbejdsmarkedet, børnenes 

udvikling og trivsel, demokrati og integration.

• Men det er legitimt med mange mål, selv i en 

børnehave. Den offentlige værdiskabelse sker 

i forhold til flere forskellige mål.

• Andre eksempler: folkeskolen, forskning, 

hospitaler



Målsætningerne er en styrke og en udfordring

• Mange af målsætningerne i den offentlige sektor handler om 

at gøre noget godt for fællesskabet.

− Potentiale for motivation, innovation og performance

• Men krydspres & værdikonflikter



Ledelse med fokus på fællesskab

• Visionsledelse: Behov for fællesskab i målmylderet – og i 

målingsmylderet. 

− Visioner kan skabe motivation og koordination, hvilket er vigtigt 

for en følgeskabt ledelse.

− Tydeliggørelse af hvad målene er – og af hvad der bare er 

målinger.



Hvem bestemmer hvad performance er: Forskelle i 

målgrupper

Kommunalpolitikernes oplevelse af indflydelse fordelt på udvalg
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Hvem bestemmer hvad performance er – ‘Forvaltningspartiet’ 

eller politikerne ?



Regler og styring tager fokus fra kerneopgaven

- men hvor kommer al papirnusseriet fra (måske laver 

lederne en del af det selv?)
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Graden af nødigt bureaukrati over tid
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Daginstitutionsområdet: Dokumentationskrav fra staten 

opfattes som stigende især i bunden af hierarkiet 

(selvom der ikke er kommet nye de sidste tre år).
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Generelt vurderes dokumentationskravene at have et 

klart formål, men opfattelses varierer med hierarki.
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Administration vs service 
– hvem oplever hvilke individuelle krav som understøttende



 Dokumentationskrav falder ikke ned fra oven som et 

springvand. Der er i høj grad også tale om ‘svampe der 

vokser op i skovbunden’ – især fra det kommunale niveau.

− Men det opfattes stadigt som om regler kommer fra oven.

 Opfattelsen af regler som understøttende er mindre i bunden

− Men faktisk opleves dokumentationskravene ofte at have 

et tydeligt formål når man ser på det absolutte niveau

 De enkelte dokumentationskrav opleves ikke mere positiv 

hvis de er vigtige for pædagogiske fremfor administrative 

opgaver
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1. Ledelse som samskabelse

− Følgeskabet er tættest på resultaterne.

2. Fra ledelse af en kerneopgave til ledelse i et målmylder.

− Forskellen er om man har blik for det, der ikke er i fokus, eller om 

man skriver det ud af ligningen.

3. Ledelse med kompetencer til at håndtere forskellighed

− Målgrupper, hierarkiske positioner.

Når man et ‘målmylder’ med fokus på performance?


