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Ledere mellem 

selvtillid og selvværd

Den moderne leder kan begå fejl
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Problemstilling

• Medarbejdere i det offentlige har ofte 

vanskeligheder med at forstå og tilegne sig 

forandringer

• Skal udvikle en ny serviceorienteret 

professionalisme og svække traditionelle 

fagligheder 

• Er det kun medarbejdere der har problemer? 

• Ledelseskommissionen antyder (måske) et 

(klart) nej

• Har ledere nemmere ved at slippe 

fagligheden?

• Og kan de nemmere fange det nye? 
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Pejlemærker 

• Velfærdsstatens udvikling

• Samspillet mellem borgere og det 

offentlige – individualiseringens 

uoverskuelighed  

• Komplekst pres på ledere – skal pejle i 

det uoverskuelige og dynamiske 

• Indholdsmæssigt – og med autoritet 
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Velfærdsstaten

• Solidaritet – fælles om at nyde og betale 

• Omsorg – hvis du har problemer 

• Faguddannede folk 

• Et sikkerhedsnet 

• Almen dannelse og uddannelse 

• Fundament for medborgerskab

• Kultur og engagement – forskellighed 
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Velfærdsstaten

• Service – af professionelle

• Med ledere i spidsen

• Problemopfattelse: flere gamle, kronisk 

syge, færre hænder og færre ressourcer 

• Problemløsning: Mægtiggørelse / bl.a. via 

teknologi og uddannelse 

• Innovation, samskabelse og individuelle 

valg som prioritering af ressourcer

• Individuel ansvarlighed 
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Borgerinddragelse

Input Output
Withinput

Innovation

Samskabelse

Vælger 

institutioner / 

evalueringer

Medlem af 

parti / 

tilslutning 

til idealer  



7

Borgerinddragelse

Input Output
Withinput

Innovation

Samskabelse

Vælger 

institutioner / 

evalueringer

Medlem af 

parti / 

tilslutning 

til idealer  

Opprioriteret 

Nedprioriteret 
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Den traditionelle, den forbrugeristiske

og den innovative medborger

• Den 

traditionelle 

velfærdsstøtte 

• Betaler sin skat 

med glæde 

• Vægter omsorg 

og pleje

• Fokus på 

tryghed 

• Aktivitet som 

fælles pligt 

• Forbrugeren

• Stiller krav 

• Og vælger nye 

institutioner 

• Uforudsigelig 

adfærd

• Fokus på at 

medarbejderne 

opper sig 

• Aktiv gennem 

til- og fravalg 

• Den innovative

• Kan være 

medproducent

• Frivillighed –

svær at stoppe

• Fokus på 

udvikling og 

modernisering 

• Aktiv når det 

betaler sig  
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Ledelsens horisont

• Forskellige medborgerstrategier og 

aktiviteter 

• Skal opveje og pejle gennem 

uoverskueligheder:

• Oplevelser af manglende velfærd og tryghed 

• Økonomiske ubalancer som resultat af 

begrænset målopfyldelse og/eller 

individuelle prioriteringer 

• Omfavne innovative samskabelsesformer 

med kreative medborgeres individuelle 

ønsker 
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Pres på meningsskabelse

• Hos borgere – er der tilstrækkelig tryghed 

og individuelle udfoldelsesmuligheder 

• Hos ansatte – skal rumme trygheden og det 

individuelle – ex. det patientnære forløb 

• Hos politikere - skal agere med 

ansvarlighed gennem ledere der kan skabe 

mening og sikre legitimitet 
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Lederens udfordringer

• Begrænset autoritet i kraft af 

faglighed 

• Fokus på offensive budgetter, 

forandringer og strategiske valg

• Skal internt kommunikere om 

‘brændende platforme’

• Skal eksternt undgå kriser og sikre 

ressourceoptimering og fremvise 

effektivitet  
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Jagten på selvtillid

• Vælger at styrke egne analytiske 

kompetencer – ex. uddannelse

• Instrumentel tilgang til ledelse 

• Resultatet er (overdreven) beslutsomhed 

• Evne til at formulere strategiske valg 

• Og udvikle kommunikative egenskaber 

• Vægter forandringer 

• For at undgå at komme under pres ……? 
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Ledelse forudsætter også selvværd

• Selvværd – troen på egne værdier, 

ståsteder og (selv)kritiske sans

• Ikke bange for at dumme sig 

• Vigtige kompetencer til opbygning af 

tillid – centralt for at kunne overbevise i 

meningsskabelse 

• Her er ledere ikke bange for dialog – ikke 

bare for at høre men også for at lytte 

• En besværlig leder der pejler retning 



14

Moderne ledelsesprofiler

Stor selvværd

Begrænset 

selvværd 

Begrænset 

selvtillid 

Stor selvtillid 

Den tillidsskabende 

leder – identifikation og 

afvejning af det 

strategiske og konkrete 

Den faglige leder –

skaber stabilitet 

gennem faglig indsigt 

og autoritet  

Den tilbagetrukne leder –

leder på afstand uden 

faglighed eller konkret 

indsigt 

Den forandrende leder 

– leder gennem 

systemer med fokus på 

forandringer 
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En bedre leder 

• En nærværende leder 

• Kommunikere internt med blik for de ansatte 

• Og eksternt med blik for demokratiet 

• Ser efter muligheder og nødvendigheder 

• Ved at politikere har brug for spillerum – de er 

amatører der skal støttes 

• Ved at ansatte har brug for spillerum og 

forståelige spilleregler – de skal udvikle deres 

professionalisme 

• Bruger eksempelvis ikke ordet evidens – det 

lukker alt 


