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Executive Summary
Master’s Thesis
Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School – 2008
Written by Celina Borup – student of MSocSc Political Communication and Management
Title: Communicative Conditions for Welfare Management

The theme of this Master’s Thesis takes its point of departure in the questioning of the concept of
Welfare Management in Denmark and how different forms of communicating about this concept
constitute specific conditions for the practice of Welfare Management, specifically targeted towards
the Public Health Care Sector.
In mid 2007 the Danish government presented a new reform to improve the quality of the Danish
Public Sector as a whole – The Danish Quality Reform. The key issues dealt with were the development of a more innovative work force as well as the improvement of Welfare Management, in order
to improve the overall quality of public service.
The Danish Quality Reform thus encompassed a Welfare Management Reform (WMR). The
process, which led to the WMR, was based on the Danish government inviting 49 organisations and
experts to contribute with their thoughts and ideas on the subject. These written contributions, the
WMR, management policies as well as qualitative interviews conducted in the Health Care Sector
are the empirical foundations of this thesis.
The thesis is in sum a political discourse analysis, which focuses on the social implications of communication and sense making. The analytical strategy and concepts chosen to conduct and structure the
analysis are primarily derived from Ernesto Laclau’s political discourse theory. Secondly, I have drawn
upon the concepts of Desperate Governance, Games of Negotiation and Re-regulation put forth by
Dorthe Pedersen.
The key findings of the analysis show that seven competing discourses politicize and attempt to
hegemonize the sense of the concept Welfare Management at different levels of policy and organisation as well as help form the identity of the managers in question. The multiple discourses result in
diverging and even conflicting conditions and demands for welfare managers, which in turn may
result in subtle strategies to avoid confrontation and most importantly offset responsibility.
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1. Indledning
1.1 Velfærdsledelse
Velfærdsledelse er kommet på dagsorden som det middel, der skal fremme kvalitet i offentlige
velfærds- og serviceydelser. Det slog regeringen fast med den ledelsesreform, der udsprang af den storstilede kvalitetsreform for hele den offentlige sektor i august 2007.
Velfærdsledelse kan karakteriseres som et vidtfavnende relativt nyt begreb, som blandt andet handler
om ”hvordan de forskellige velfærdsydelser – såsom sundhed, ældrepleje,socialrådgivning, børneomsorg,
uddannelse, jobtræning osv. – konkret tilvejebringes og gives indhold i forhold til borgeren.” (Sløk &
Villadsen, 2008: 9). Men hvordan, den konkrete organisering af velfærden skal foregå gennem
forskellige ledelsesformer, må være politisk i den forstand, at det må være til forhandling og debat,
hvordan velfærdsledelse skal forstås og bedrives ved forskellige til- og fravalg af ledelsesformer.
”At de ledelses- og styringsinstrumenter, der vælges for at tilvejebringe velfærd, i sig selv frembærer bestemte værdier, er en vigtig men ofte overset pointe.” (Sløk & Villadsen, 2008: 9) Ledelsesformer er således
ikke neutrale redskaber. De har indbyggede værdier og rationaler, som producerer bestemte betingelser for, hvordan blandt andre ledere kan træde frem, konstituere sig selv og bedrive ledelse. ”Betingelserne er således i høj grad retningsgivende for det rum, hvori ledere skal udføre deres ledelse.” (Sløk &
Villadsen, 2008: 7)
Derfor finder jeg det interessant og relevant at analysere, hvordan velfærdsledelse gøres til en politisk
kamp om at frembringe bestemte ledelsesformer og værdier og dermed særlige betingelser og krav til
ledere om at agere på bestemte måder.
1.2 Den politiske kamp om velfærdsledelse
Med kvalitets- og ledelsesreformen igangsatte regeringen en debat om god ledelse, som resulterede i en
lang række debatoplæg fra relevante aktører; bruger–, pårørende– og faglige organisationer samt
private virksomheder og eksperter – til regeringens temamøde V om ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation” som optakt til Kvalitets- og ledelsesreformen.1 Her blev der delt erfaringer og
givet forskellige bud på de problemstillinger, ledere skulle håndtere og bud på de ledelsestiltag, der
kunne igangsættes for at håndtere disse for i sidste led at tilvejebringe mere kvalitet til borgerne.
Ledelsesreformen skabte således et behov for at genformulere udfordringer og løsninger indenfor
1 Processen, der ledte til kvalitetsreformen bestod i, at regeringen inviterede aktører fra centrale organisationer
(se bilag 3) for at give deres input til hver af de fem temamøder, som reformarbejdet var struktureret omkring,
nemlig I. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar; II. Sammenhængende service med respekt for
borgerne; III. Klare mål og ansvar for resultater; IV: Nytænkning og konkurrence; V. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation.
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ledelsesfeltet på bestemte måder. Debatoplæggene kan i den optik iagttages som den politiske kamp
om at give velfærdsledelse fornyet mening og indhold og er samlet set en enestående mulighed for at
komme begrebet god ledelse nærmere set i lyset af de mange aktører, der bidrog med synspunkter til
temaet.
1.3 Ledelsesbegrebets historie i den offentlige sektor
Betina Wolfgang Rennison, lektor og phd. på Copenhagen Business School, har forsket i ledelse i den
offentlige sektor og har analyseret sig frem til, at ledelse har gennemgået en række semantiske forskydninger i det seneste århundrede med betydning for ledelse som praksis og lederens rolle (Rennison,
2004). Ledelsens historiske former er ifølge Rennison gået fra administrativ kontrol over effektiv
rationalisering videre igennem faglig planlægning. I dag er ledelse i høj grad blevet professionaliseret
og dagens ledelses-ideal er den strategiske og professionelle leder. Der er sket et skift fra, at fagligheden var i hovedsædet, til at selve ledelseskvalifikationerne nu tilsyneladende vægter højere hos lederen
i den offentlige sektor. Der er sket en forskydning i de personkvaliteter, som en leder forventes at
besidde for at bedrive god ledelse. Ifølge Rennisson kommer ledelse i højere grad til at handle ”om
konstitueringen af sine egne mulighedsbetingelser” (Rennison, 2004: 97). Spørgsmålet er dermed,
hvordan denne konstituering muliggøres.
1.4 Problemfelt
Jeg har valgt at beskæftige mig mere dybdegående med sygehussektoren og forklarer i det følgende,
hvorfor jeg finder netop denne sektor spændende at fordybe mig i.
1.4.1 Ledelse i sygehussektoren
Sygehussektoren er karakteriseret ved at producere højt specialiserede velfærdsydelser, som hovedsageligt består i at diagnosticere, behandle og drage omsorg for syge mennesker – om liv og død.
Sektoren er generelt præget af en meget høj og specialiseret faglighed, og hospitaler er i sig selv
vidensproducerende som ofte internationalt orienterede forskerinstitutioner. Samtidig er hospitaler
kendetegnet ved at være større centralistiske og hierarkisk prægede organisationer, der er underlagt
utallige og stigende krav om dokumentation, effektivitet og kvalitet fra politisk side. Sektoren er
præget af akuthed og ventelister og er blandt andet ofte offer for stor mediebevågenhed.
Med strukturreformen2 har hospitaler oplevet massive organisatoriske forandringer med de nye
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regionsdannelser, som har medført større fusionsprocesser på kryds og tværs. Disse karakteristika må
forventes at stille helt særlige krav til ledere om at fungere i spændingsfeltet mellem høj lægelig og
professionsfaglighed, omsorg overfor medarbejdere og patienter, økonomiske rationaler om effektivitet, medieindsigt, forandringshåndtering, dokumentationsstyring etc. Umiddelbart synes listen lang
over de kompetencer, som en leder i sygehussektoren skal mestre. Netop fordi sygehussektoren er
karakteriseret ved ledere med høj faglighed, kan man forestille sig, at ledere må opleve væsentlige
udfordringer med stigende krav til deres personlige ledelse (Klausen, 2006: 210).
Derfor finder jeg det interessant mere dybdegående at undersøge det styringspres ledere i netop
sygehussektoren udsættes for igennem italesættelserne af begrebet god velfærdsledelse, og hvordan
disse skaber konkurrerende vilkår for og bestemte mulighedsrum, som ledere kan træde frem i.
Ovenstående indledning og problemfelt leder mig frem til følgende problemformulering, som
rammesættende for kandidatafhandlingen:
1.5 Problemformulering
Hvordan producerer kommunikationen om god velfærdsledelse materialiseret i debatoplæg,
ledelsesreform og ledelsespolitikker særlige divergerende og konstitutive betingelser og krav for
offentlige ledere med henblik på sygehussektoren?

Nedenfor opstiller jeg fem arbejdsspørgsmål, som løbende skal fungere som pejlemærker i analysen
og til besvarelsen af problemformuleringen:
1. Hvordan og hvorfor opstår ledelsesreformen som en del af kvalitetsreformen?
2. Hvordan artikuleres god velfærdsledelse i debatoplæggene til ledelsesreformen, og
hvordan etablerer artikulationerne særlige roller og positioner, som ledere kan træde frem igennem?
3. Hvordan inkluderer og ekskluderer regeringen bestemte meningssammenhænge fra debatoplæggene i ledelsesreformen i et forsøg på at stabilisere og hegemonisere ledelsens betydning?
2 Strukturreformen er den mest omfangsrige reform i nyere tid, som medførte en radikal
omorganisering af den offentlige sektor med 98 nye kommuner og fem nye regioner, som erstattede 275 kommuner og 13 amter 1. januar 2007.
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4. Hvordan artikuleres god ledelse i sygehussektoren, og hvilke betingelser skaber det for lederne i
form af krav, forventninger og roller?
5. Hvilke konsekvenser har konkurrerende og eventuelt modsatrettede diskursiveringer af god ledelse
for ledere i sygehussektoren?
1.6 Motivation
Jeg har på uddannelsen i Politisk Kommunikation og Ledelse haft stor interesse for de ledelses- og
styringsmæssige udfordringer særligt den offentlige sektor gennemgår. Jeg har haft blik for styring,
mere specifikt hvordan forskellige ledelsesredskaber er udtryk for incitamenter til øget selvstyring
med afsæt i Foucaults teori om governmentality. Samtidig har jeg været opslugt af kontingens begrebet – at alt altid kunne være anderledes. Hvad er det, der får et bestemt fænomen til at opstå som
løsningen eller svaret på et problem? Her fangede den højaktuelle kvalitetsreform min interesse, og
jeg begyndte at stille spørgsmål ved brugen af kvalitetsbegrebet. Jo dybere jeg kom ned i reformen,
desto mere opdagede jeg, at god ledelse blev gjort til et super potent udtryk – en mirakelkur på mange
af sektorens problemer. Det, der slog mig, var imidlertid, at det nærmest var umuligt at finde en
entydig definition på, hvad god velfærdsledelse bestod i og egentlig omfattede. Derfor satte jeg mig
for at undersøge begrebet nærmere gennem de artikulationer, som begrebet gennemgik i henholdsvis
debatoplæg, ledelsesreform og videre i sygehussektoren.
1.7 Positionering i afhandlingen
Litteraturen om ledelse i både den private og offentlige sektor er eksploderet de seneste 10-20 år i den
akademiske verden såvel som i den mere mainstream del af litteraturen. Som jeg berørte i indledningen har ledelse i den offentlige sektor gennemgået en række semantiske skift, særligt er dette bragt i
fokus i Rennisons afhandling om ledelsens udvikling i det 20. århundrede (Renisson, 2007). Hun
kommer frem til at ledelse i dag i høj grad handler om en fokusering på strategisk og professionel
ledelse. At ledelse i dag er blevet en selvstændig disciplin, som man kontinuerligt kan udvikle og
dygtiggøre sig indenfor. I denne afhandling indskriver jeg mig i rækken af forskere og skribenter, som
ønsker at bidrage med et øjebliksbillede af ledelse i den offentlige sektor igennem anskueliggørelsen
af de kampe, der foregår aktuelt om at indholdsudfylde ledelsens betydning. Jeg ønsker dermed at
tilføre ny viden om de skiftende betingelser, som kendetegner ledelse og iagttage disse ved hjælp af
den empiri, jeg har indsamlet med særligt fokus på sygehussektoren. Denne afhandling adskiller sig
fra øvrige forskningspapirer om kvalitetsreformen (Lindeberg, 2007; Greve, Pedersen & Højlund,
2008; Dahler–Larsen, 2008) ved at iagttage de debatoplæg, der førte til ledelsesreformen og sammenholde dem med lederes egne oplevelser af god ledelse i sygehussektoren. Samtidig er det ved at
iagttage artikulationerne af god ledelse i disse dokumenter, at jeg foretager et skift i forhold til den
gængse analysestrategiske metode, der har fokuseret på kvalitetsreformens samlede styringsmæssige udtryk.
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1.8 Afhandlingens disposition
Nedenfor skitserer jeg for overblikkets skyld en oversigt over afhandlingens disposition.

indledning og problemfelt

side 4 – 5

problemformulering

side 5 – 6

motivation og positionering

side 7

analysestrategi og metode

side 9 – 19

empiri og afgrænsning

side 20 – 26

moderniseringen af den offentlige sektor

side 27 – 31

diskursanalyse 1 – debatoplæg

side 32 – 46

diskursanalyse 2 – ledelsesreform

side 47 – 51

diskursanalyse 3 – sygehussektor

side 52 – 68

diskussion

side 69 – 72

konklusion

side 73 – 74

perspektivering

side 76

figur 1

Efter at have præsenteret kandidatafhandlingens tema, problemformulering, motivation og positionering, vil jeg i det følgende redegøre for konstruktionen af analyserne.
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2. Analysestrategi og metode
Første del af dette kapitel består af en redegørelse af det valgte videnskabsteoretiske paradigme, og
hvordan valget af socialkonstruktivisme og analysestrategi som tilgang påvirker analysen. I anden del
skitserer jeg den teoretiske forståelsesramme, der danner udgangspunktet for analysen og forklarer
den diskursteoretiske forståelse, der ligger til grund for afhandlingen. I tredje del redegør jeg for de
centrale begreber, som jeg bruger til at konditionere empirien og analysen med i en begrebsafklaring.
I fjerde del præsenterer jeg det empiriske grundlag for afhandlingen samt begrunder de valg og
fravalg, jeg har truffet. Jeg afrunder kapitlet med en kort redegørelse for, hvordan jeg praktisk anvender begreberne i de forskellige analysedele.
2.1 Socialkonstruktivismen som videnskabsteoretisk paradigme
I nærværende afhandling bygger analysen på det socialkonstruktivistiske paradigme, som grundlæggende antager ”at virkeligheden er et socialt konstrueret fænomen” (Esmark, 2005: 16). Nærmere
betegnet konstrueres viden om det sociale ikke gennem traditionel teori med et på forhånd afgrænset
og struktureret apparat, men derimod gennem forskerens egen konstruktion og samling af stringente
begreber, som bliver styrende for det blik, der anlægges på en given genstand. Dermed vælger forskeren at spørge til et fænomen frem for at spørge fra et fænomen. Socialkonstruktivisten tager således
afstand fra at pålægge empirien en kausal årsagssammenhæng med en given teori. ”Enhver socialkonstruktivistisk erkendelsesteori starter med forestillingen om, at (sand) viden er et socialt fænomen.”
(Esmark, 2005: 11) Tværtimod argumenterer socialkonstruktivismen for, at virkeligheden og den
genstand, der iagttages, skabes gennem det eller de blikke, der rettes imod den.
Socialkonstruktivismens bærende idéer om kontingens og skabelse af mening er grundlæggende for
at forstå det potentiale en socialkonstruktivistisk analyse åbner for. Kontingens refererer til, at det
sociale konstrueres gennem iagttagelser, og at iagttagelser er afhængige af blikkets konditionering.
Når dette gælder, kan man samtidig konkludere at et blik – en analyse – altid kunne være konstrueret
anderledes. Da det sociale er kontingent og foranderligt, kan man aldrig påstå, at ens eget blik er det
eneste sande. Der vil altid være mange potentielle blikke og ’sandheder’ at vælge imellem. Formålet
med analysen er altså ikke at påpege en eneste given sandhed, men netop at bryde med selvfølgeligheder som sandheder og udfolde et kritisk blik på det fænomen, man studerer. ”Socialkonstruktivismen
betragter ikke virkelighed som et spørgsmål om objektets eller subjektets eksistens i sig selv, men som et
spørgsmål om den mening, objekter og subjekter opnår gennem deres relationer.” (Esmark, 2005: 18)

9

Analysens formål bliver således at kortlægge den mening, der skabes gennem stabiliseringen og
udbredelsen af relationer mellem subjekter (Esmark, 2005: 19). Friheden til selv at konstruere sin
analyse er derfor forbundet med et væsentligt ansvar, som forskeren må påtage sig for at forblive loyal
overfor empirien. Med socialkonstruktivismen som afsæt for analyse, bliver det væsentlige derfor at
redegøre og argumentere for den konditionering af genstanden, forskeren vælger at strukturere sit
blik og sin analyse efter. Konditioneringen af empirien bliver afhængig af den begrebskonstruktion,
som analysen opbygges ud fra – også kaldet analysestrategien. Nedenfor redegør jeg for begrebet
analysestrategi og dens potentiale i nærværende afhandling.
2.2 Analysestrategi som konstruktion
Analysestrategi adskiller sig fra klassisk metode ved, at man ikke iagttager et på forhånd givet objekt,
men at man konstruerer både iagttagelsen og den genstand, der analyseres, ved hjælp af et konstrueret
begrebsapparat. Ved at benytte epistemologiske spørgsmål kan vi iagttage, hvordan genstanden
emergerer. Det kaldes en analysestrategi, fordi de valg, man træffer, har konsekvenser for den iagttagede genstand såvel som for iagttagelsen selv. Det gælder som nævnt ikke om at producere sand viden
om en given genstand, men om at problematisere selvfølgeligheder og opnå en erkendelse, der
forholder sig kritisk anderledes end en given meningsfuldhed (Andersen, 1999: 14).
Ved at lægge en analysestrategi kan jeg således problematisere nogle af de opstillede selvfølgeligheder
om god ledelse, som de involverede parter potentielt er blinde overfor. Ved hjælp af det analysestrategiske blik kan jeg desuden lægge den nødvendige distance til genstanden, hvorfor jeg kan stille mig
mere kritisk overfor den. ”I et epistemologisk perspektiv er det perspektivet, der konstruerer både iagttageren og det iagttagede. Det hedder derfor analysestrategi netop for at understrege, at der er tale om et
valg med konsekvenser, og at dette valg kunne være truffet anderledes med andre konsekvenser for hvilken
genstand, der emergerede for iagttageren.” (Andersen, 1999: 14) Som anden ordens iagttager må man
iagttage, hvordan andre iagttager. Det er i forlængelse heraf vigtigt at huske, at den måde vi iagttager
verden på gør en forskel, som man som analysestrateg må forholde os til. Man må med andre ord
konditionere det blik, der sætter rammerne for anden ordens iagttagelserne. Jeg stiller mig derfor i
nærværende kandidatafhandling som en anden ordens iagttager, da jeg bevidst konstruerer både
genstanden og det blik, jeg vælger at anlægge på genstanden. Det gør jeg ved at udvælge en række
forklaringstunge begreber til at konditionere analysen og besvare problemformuleringen.
Processen at konstruere en analysestrategi er en refleksiv proces, hvor der i samspillet mellem empiri
og ledende begreber må findes argumenter for de valg, man træffer. De vil således være styrende for
samtlige analysedele, og vil blive uddybet og redegjort for nedenfor.
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2.3 Teoretisk forståelsesramme
Til at besvare problemformuleringen har jeg valgt primært at benytte Ernesto Laclaus politiske
diskursteori3, som kan ses som en del af den sproglige vending i samfundsvidenskaberne og socialkonstruktivismen. Udover Laclaus begreber har jeg sekundært valgt at inddrage Dorthe Pedersens
begreber om desperate governance, forhandlingsspil og re-regulering (Pedersen, 2008).
Kandidatafhandlingen indskriver sig udover socialkonstruktivismen mere specifikt i det poststrukturalistiske paradigme. Poststrukturalismen er kendetegnet ved at ville gøre op med strukturalismens
faste orden, som er repræsenteret ved især Ferdinand de Saussures idé om sproget forstået som et
fuldendt system med faste relationer mellem tegn ( Jørgensen & Phillips, 1999: 18). Poststrukturalismens udgangspunkt er omvendt, at strukturen er decentreret. Det betyder, at tegn er flydende, og at
der ikke kan tilskrives en fast mening eller relation imellem dem. Det bliver kontingent og til stadig
forhandling, hvordan mening skabes, og hvordan tegn tilskrives mening. Den analytiske ambition
ændrer sig således fra at afdække stabile og vedvarende strukturer til at undersøge, hvordan der
alligevel opstår en (midlertidig) fiksering af mening ud af de flydende betegneres altid mislykkede
forsøg på at etablere et centrum. Diskurs gøres til synonym for en åben struktur, fordi i fraværet af et
centrum bliver alt til diskurs ( Jørgensen & Phillips, 1999: 20).
2.3.1 Diskursteorien som iagttagelsesblik
Diskursteoriens formål er overordnet at kortlægge de processer, hvori der kæmpes om at tillægge
mening til bestemte tegn gennem deres indbyrdes relationer til hinanden. ”...discourse theory investigates the way social practices systematically form the identities of subjects and objects by articulating
together a series of contingent signifying elements available in a dicursive field.” (Howarth, 2000: 7) I
det følgende vil jeg redegøre for, hvorfor og hvordan Laclaus politiske diskursteori er en frugtbar
tilgang, der kan komme med interessante udsigelser om empirien. Laclaus diskursteori er kendetegnet ved at benytte sig af mange forskellige begreber, som bevæger sig på et højt abstraktionsniveau.
Fordi begreberne nemmest lader sig forstå i relation til hinanden, vil jeg introducere Laclaus teori om
det politiske, samt det politiskes rolle i meningsskabende processer. Efterfølgende vil jeg mere dybdegående præsentere de begreber fra Laclaus begrebsapparat, som jeg har udvalgt til at gennemføre
analyserne.

3 Ernesto Laclau har særligt i de tidligere år samarbejdet med Chantal Mouffe og har blandt andet
udgivet ”Det radikale demokrati – diskursteoriens politiske begreber” 2002, som blandt andre udgivelser
danner grundlag for afhandlingens teoretiske blik og analysestrategi. Jeg har imidlertid valgt at
fokusere på begreberne fra Laclaus politiske diskursteori, men vil dog lade mig inspirere af Mouffes
agonismebegreb, som vil blive uddybet i afsnit 2.3.1.7.
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2.3.1.1 Politik i sociale processer
Laclau forstår hele det sociale felt som et væv af menings- og identitetsdannelsesprocesser, der fortløbende fastlægges og udfordres gennem konflikter, konventioner og forhandlinger i et socialt rum.
Dannelsen er en social og politisk proces, hvis mål er at fiksere betydning ved at sætte bestemte tegn i
et bestemt forhold til hinanden. Dette er ifølge Laclau imidlertid et utopisk projekt, fordi den
konkrete fiksering af mening altid vil være kontingent og dermed til genstand for politisk kamp og
forskydning. ”...den er mulig men ikke nødvendig, og det er netop disse stadig forsøg, som aldrig fuldkommen lykkes, der giver indgang til analysen.” ( Jørgensen & Phillips, 1999: 36) At al meningsdannelse er
kontingent, og at intet dermed er fastlagt på forhånd eller kan fastlægges endeligt, udspringer af
Laclaus begreb om det politiske, som havende en særlig privilegeret status i sociale processer. Sociale
processer er grundlæggende og gennemsyret politiske, idet de handler om at inkludere og ekskludere
betydningselementer i deres forsøg på at indholdsudfylde bestemte sociale fænomener (Laclau &
Mouffe, 2002: 13–14). Således er det politiske afgørende for samfundets indretning og kommer til
udtryk gennem diskursive kampe om at tillægge mening og er konstituerende for alle diskurser
( Jørgensen & Phillips, 1999: 47). Diskursteorien søger dermed at iagttage diskursive kampe og
konflikter i deres bestræbelse på hegemoni og fiksering af mening (Laclau & Mouffe, 2002: 13).
2.3.1.2 Diskurs og det diskursive felt
Diskurser omfatter med Laclau alle sociale praksisser og relationer, og der skelnes ikke mellem
sproglige og ikke-sproglige objekter. Diskurser er ikke begrænsede til mentale fænomener, men er de
offentligt tilgængelige og grundlæggende ufuldstændige betydningsrammer, der gør det muligt at
praktisere det sociale liv. De kan beskrives som ’verdener’ af relaterede objekter og praksisser, der
former sociale aktørers identiteter ved at lade dem træde frem på bestemte måder. Diskurser er altid
åbne med delvise fikseringer af social mening, som tilstræber at skabe orden og nødvendighed i et
meningsfelt. De er afhængige af og konstitueres af et diskursivt ydre, det diskursive felt, for at trække
forskellige betydningselementer ind i diskursen. Grundet strukturens åbenhed vil der altid være et
overskud af mening, som undslipper fikseringsforsøgene (Laclau & Mouffe, 2002: 24–25). Diskurser
er samtidig relationelle strukturer, som afhænger af deres relation og differentiering fra andre diskurser. Disse andre diskurser og overskuddet af mening udgør det diskursive felt. Det diskursive felt er
således alle de mulige meningstilskrivelser, som tegn i bredeste forstand har eller har haft i andre
diskurser. I meningsdannelsesprocesser vil sociale aktører således forsøge at trække på elementer fra
andre diskurser, fra det diskursive felt, ind i en given diskurs, for at forsøge at forskyde betydningen af
en bestemt social handling eller praksis. Diskursteorien har fokus på diskursive kampe og konflikter i
deres tilstræbelse på at opnå hegemoni, da diskursernes åbne struktur betyder, at der altid er mulighed for fremtidige kampe om en ny fiksering af mening (Laclau & Mouffe, 2002: 24).
12

2.3.1.3 Artikulation
Artikulation er et centralt begreb i diskursteorien, som analysestrategisk gør det muligt at iagttage
meningsdannelsesprocessen (Laclau & Mouffe, 2002: 63–64). Artikulation er enhver praksis, der
etablerer en relation mellem elementer, således at deres identitet gensidigt modificeres som et resultat
af den artikulatoriske praksis og omdannes til momenter i en diskurs (Howarth, 2000: 7; Laclau &
Mouffe, 2002: 52). Etableringen af en diskursiv struktur kan altså betegnes som en artikulatorisk
praksis, som konstituerer og organiserer sociale relationer ved at trække bestemte elementer fra det
diskursive felt ind i en given diskurs. Mening etableres således, når et element sættes i relation til
andre elementer, og det er denne proces, som artikulation er et begreb for. Artikulationer er kontingente interventioner, som hele tiden griber ind i og former betydningsstrukturerne på uforudsete
måder enten ved reproduktion eller forandring ( Jørgensen & Phillips, 1999: 40). Det interessante
bliver med diskursanalysen derfor at iagttage, hvordan konkrete artikulationer enten reproducerer,
udfordrer eller omformer en diskurs. Den artikulatoriske praksis bliver iagttagelig gennem konstruktionen af knudepunkter og ækvivalenskæder i diskursen, som jeg uddyber nedenfor.
2.3.1.4 Nodalpunkt, flydende betegner og tomt udtryk
Fiksering af mening forekommer, når momenter relateres til et privilegeret tegn i diskursen – et
nodalpunkt. Nodalpunktet er det moment, der gøres til ovennævnte knudepunkt i en diskurs, som
øvrige momenter samler sig omkring i en ækvivalenskæde for at tillægge nodalpunktet mening.
Nodalpunktet virker således som et krystalliseringspunkt i diskursen og som en entydighed af
meningsfikseringen. En ækvivalenskæde får funktion af en samlet betydningskæde, der sætter rammerne for diskursen i kraft af sin differentiering fra andre diskurser. Ækvivalenskæden skaber en
fælles entydighed, der kan referere til nodalpunktet på en bestemt måde. Modbegrebet til ækvivalenskæden er således differenskæden, som har lige stor vægt i relation til meningsskabelsen, da diskursens
ramme eller grænse defineres forholdsmæssigt til det, den er different fra (Andersen,1999: 95–96).
Et nodalpunkt kan udvikle sig til en flydende betegner, når konkurrerende diskurser i diskursive
kampe søger at indholdsudfylde et moment på hver deres måde. En flydende betegner er altså et
nodalpunkt, som konkurrerende diskurser søger at tillægge mening ( Jørgensen & Phillips, 1999: 38;
Laclau & Mouffe, 2002: 24). Når en flydende betegner løbende tilskrives flere og flere momenter,
tømmes det gradvist for mening og bliver i sidste ende til et tomt udtryk. Hvis der relateres tilstrækkelig mange differentierede momenter til en betegner vil entydigheden potentielt opløses, hvorved
det forvandles til et tomt udtryk (Dreyer Hansen, 2005: 187). Laclau benytter begrebet for at
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forklare, hvordan idéen om det universelle fungerer som en evig tilstræbelse i samfundet igennem
produktionen af tomme betegnere. ”Politics is possible because the constitutive impossibility of society
can only represent itself through the production of empty signifiers.” (Laclau, 1996: 44) Artikulationen af
en diskurs kan derfor kun foregå omkring en tom betegner, der fungerer som et nodal punkt. Det
tomme bliver således en essentiel kvalitet ved nodalpunktet og forudsætningen for dens hegemoniske
succes (Howarth, 2000: 9).
2.3.1.5 Subjekt, subjektpositioner og overdetermination
Subjektet er med diskursteorien observerbar gennem de subjektpositioner, som subjektet optræder i
gennem en diskurs. En diskurs kan indeholde en række subjektpositioner, som subjektet stilles til
rådighed for at træde frem på bestemte måder. Hos Laclau er subjekter, det samme som subjektpositioner, da der ikke findes noget uden for det diskursive ( Jørgensen & Phillips, 1999: 53). Subjektet
foretager sin identitetsdannelse gennem diskursers interpellation og videre gennem subjektets
anknytning til denne interpellation. Subjektpositioner bidrager således analysestrategisk til at følge
subjektets spor i diskursen og til at spore de diskursive kampe, der måtte opstå subjektpositioner
imellem om at tillægge mening. Diskursen producerer gennem politiske kampe og processer bestemte
subjektpositioner, som sociale aktører kan relatere til og træde frem igennem. Det er således gennem
diskurser og subjektpositioner, at sociale aktører foretager deres identitetsdannelse. Diskurser udpeger altid positioner, som subjekter kan indtage, og til disse positioner knytter der sig krav, forventninger og konventioner i forhold til subjektets sociale handlinger og opførsel ( Jørgensen & Phillips,
1999: 54). Diskursteorien betragter således individet som determineret af diskurser, og forskellige
diskurser kan tilbyde subjektet forskellige og eventuelt modstridende positioner. I tilfælde af, at et
subjekt tilbydes modstridende positioner, risikerer det at blive overdetermineret (Laclau & Mouffe,
2002: 73–74). Diskurser kan derfor anses som rammer, der begrænser og muliggør, at subjektet kan
handle og konstituere sig på forskellige måder ( Jørgensen & Phillips, 1999: 27).
2.3.1.6 Hegemoni og magt
Hegemoni forstås som situationer, hvor en specifik meningssammenhæng fremstår som den eneste
mulige – en mening, der er blevet selvfølgelig, og som ikke længere er genstand for diskursive kampe
(Andersen, 1999: 97–98). ”Som Laclau metaforisk skriver, er hegemoni ”det samme som at skrive i
vand. Det er noget, der er umuligt, ustabilt og sårbart, men alligevel noget man til en vis grad kan opnå.”
(Andersen, 1999: 97) Hegemoni opnås ved, at en partikulær udlægning kommer til at fremstå som
universel. Hegemoni er dog en umulighed på grund af diskursers blot midlertidige lukning. Da
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diskurser per definition er åbne, kontingente og ordenskabende strukturer, vil der altid være en
potentiel kamp om mening, der vil kunne udfolde sig og forstyrre den tilsyneladende hegemoni.
Formålet med diskursive kampe er imidlertid at forsøge at skabe hegemoni, som om det var muligt,
så en version eller meningssammenhæng kommer til at fremstå som den eneste gyldige. Med andre
ord forsøge at udlægge en partikulær mening som universel. ”I have defined ”hegemony” in my work as
the type of political relation by which a particularity assumes the representation of an (impossible)
universality entirely incommensurable with it” (Laclau, 2001: 5) Denne kontinuerlige proces, som
Laclau betegner som hegemoniske operationer (Laclau, 2001: 9), er kun mulige, fordi de aldrig helt
lykkes og det hegemoniske spil om og spændingen i relationen mellem partikularitet som universalitet er det, vi kalder politik og er så at sige konstitutiv for demokrati. Ifølge Laclau går vejen fra
politiske konflikter til etableringen af selvfølgeligheder gennem hegemoniske interventioner ”hvor
alternative virkelighedsopfattelser undertrykkes, og én bestemt opfattelse af verden står tilbage som den
naturlige” ( Jørgensen & Phillips, 1999: 48).
Det er i spændingen mellem Laclaus begreber om hegemoni og politik, at magt skal forstås. Magt
forstås med Laclau ikke som noget, nogen er i besiddelse af eller kan udøve over andre. ”Magt henviser (..) til den principielle udelukkelse af andre muligheder i den konkrete konstruktion af en bestemt
orden.” ( Jørgensen & Phillips, 1999: 60) Magten er produktiv og et udtryk for sociale processer og
deres meningsfuldhed, og for hvordan de kan optræde på bestemte måder for os. Magten er samtidig
tosidet, idet den på den ene side producerer de selvfølgeligheder vi kender, men på den anden side
ekskluderer og antagoniserer andre meningssammenhænge, som kunne være mulige på grund af det
sociales kontingens (Laclau & Mouffe, 2002: 90).
2.3.1.7 Antagonismer og agonismer
Diskurser og de identiteter, der produceres igennem dem, er politiske og fordrer magt og konstruktionen af antagonismer. Diskurser og identiteter er altid følsomme og sårbare overfor de kræfter, som
ekskluderes i den politiske proces, da de repræsenterer diskursens grænse og dermed dens hegemoniske umulighed. Dermed bliver konstruktionen af sociale antagonismer endnu et væsentligt begreb i
analysestrategien, da det muliggør iagttagelsen af diskursens grænse og struktur. ”Antagonisms are thus
evidence of the frontiers of a social formation.” (Howarth, 2000: 9) Mere konkret er antagonismer
diskursteoriens begreb for konflikter. ”En antagonistisk relation er en relation mellem to poler, hvor
tilstedeværelsen af den ene forhindrer den anden i at blive, hvad den er, forhindrer den i ’at opnå fuld
objektivitet’.” (Laclau & Mouffe, 2002: 25) Antagonismer opstår fx, når forskellige diskurser forhin-
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drer hinanden i at tillægge betegnere mening og dermed støder sammen i diskursive kampe. Det kan
komme til udtryk ved, at subjektet tilbydes modstridende og konfliktende positioner, som forhindrer
hinandens identitet. ( Jørgensen, 1999: 64; Laclau & Mouffe, 2002: 26)
Begrebet om agonisme har fyldt væsentligt mere hos Mouffe end hos Laclau, og det har faktisk ikke
været muligt at finde en definition i Laclaus eget materiale, som denne afhandling primært er baseret
på. Agonismebegrebet er dog interessant, fordi det muliggør iagttagelsen af konkurrerende diskurser
og deres meningstillæggelse. Det kan påvise konkurrerende relationer, som støder sammen i kampe,
men som dog ikke udelukker hinanden definitivt (Laclau & Mouffe, 2002: 263). Agonismebegrebet
vil i analysen blive benyttet til at belyse forskellige diskursers konkurrerende meningstilskrivelse og
dets indflydelse på velfærdsledelse.
2.3.1.8 Myter
Laclau præsenterer begreberne om myter og social forestillingsverden for at beskrive nye identifikationsformer. Myter er de nye repræsentationsrum, der forsøger at dække over dislokationer. Hvis myter
har held med at dække over sociale dislokationer og indarbejde et større spektrum af sociale krav,
bliver de omdannet til forestillingsverdner. En kollektiv social forestillingsverden defineres således
som en horisont eller absolut grænse, der strukturerer et felt af forståelighed (Howarth, 2005: 161).
Som tidligere nævnt er flydende betegnere tegn, som investeres med forskelligt indhold af forskellige
diskurser. Hvis en flydende betegner henviser til en helhed, er der tale om en myte ( Jørgensen &
Phillips, 1999: 51). Man kan bruge mytebegrebet til at iagttage hvilke myter, der impliceres i diskurserne, og hvordan diskurser kæmper om at frembringe netop deres billede af helheden.
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2.3.2 Desperate Governance
I relation til hver analysedel vil jeg trække på tre forklaringstunge begreber som Dorthe Pedersen,
Ph.D og lektor på Copenhagen Business School, har præsenteret i sit kapitel i ”Genopfindelsen af
den offentlige sektor – Ledelsesudfordringer i reformernes tegn, 2008”. Det drejer sig om forhandlingsspil, re-regulering og desperate governance. Jeg har valgt at lade disse begreber indgå som en
perspektiverende del af analyserne, fordi de kan bidrage til yderligere at anskueliggøre de spændinger,
der kan opstå, når forskellige diskurser og styringsmetoder kolliderer eller konkurrerer med hinanden. Dette skulle potentielt gerne løfte blikket fra selve diskursanalyserne og perspektivere disses
resultater til den endelige besvarelse af problemformuleringen. Pedersens begreber beskæftiger sig
desuden med offentlig styring og ledelse og fungerer på sin vis som en forklaringsmodel, der kan
perspektivere de resultater, som jeg når frem til gennem diskursanalyserne.
Pedersen tager afsæt i samfundsdiagnosen om governmentality, som er baseret på styring af selvstyring, og som blev udviklet af Michel Foucault. Governmentality er en bred samfundsdiagnose, som
fokuserer på den moderne stats udvikling og liberalismens idé om det frie individ. Governmental
styring er både karakteriseret ved, at den rettes mod individers selvstyring, og at styringen forsøges
struktureret af faktorer uden for individets indflydelse. Der er således installeret en bestemt rationalitet i de styringsteknologier4, der kan identificeres i det moderne samfund (Foucault, 2000: 326-327).
Med afsæt i den governmentale samfundsdiagnose argumenterer Pedersen for, at ledelse har ”fået en
paradoksal status af på den ene side at være tidens løsen og den afgørende faktor for reformernes succes og
på den anden side at være selvskabt og betinget” (Pedersen, 2008: 39). Denne dobbelthed mellem
politikernes reformiver og re-regulering koblet med incitamenter til øget selvstyring på lederniveauet
”(..) som måske bedst lader sig karakterisere som en ny form for desperate governance (..)” kendetegner
ifølge Pedersen velfærdsledelse i dag (Pedersen, 2008: 39).

4 Begrebet styringsteknologi i Foucaultsk forstand dækker over både magt- og selvteknologier og koblingen
imellem dem (Dahlager: 2006). Magtteknologier er de anordninger, som har til formål at strukturere subjekters
handlerum ved hjælp af bestemte midler og med særlige mål for øje (Karlsen & Villadsen, 2006: 3-4). Individet
kan benytte forskellige selvteknologier til at isolere bestemte aspekter ved sig selv som styringsgenstande,
hvorved det bliver muligt for individet at ændre sig for at opnå en ønsket tilstand (Foucault, 1988: 18). Den
produktive magt fungerer således i relationen mellem det udefrakommende og fra individet selv.
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2.3.2.1 Reguleret selvstyring og re-regulering
Den generelle trend i styringen af den offentlige sektor tager ifølge Pedersen afsæt i kombinationen af
regulering og selvstyring, som har udviklet sig og i stigende grad udvikler sig til ”nye typer af
grænseoverskridende regulering baseret på en lang række styringsteknologier ofte iværksat og drevet af
delvist fritstående netværks-, kampagne- og evalueringsinstitutioner på såvel transnationalt, nationalt og
lokalt plan.” (Pedersen, 2008: 33)
Ønskerne om på den ene side at styre institutioner ud fra standardiserede økonomiske målsætninger
med specifikke resultat- og effektivitetskrav eksisterer således side om side med ønsket om mere lokal
styring og en højere grad af autonomi for den enkelte institution i dette tilfælde. Denne dobbelthed
indfanges i udtrykket reguleret selvstyring. Ifølge Pedersen er der tale om re-regulering, når vi i disse
år er vidner til at ”flere nye former for central regulering samt flere (konkurrerende) regelsættere” (Pedersen, 2008: 32) manifesterer sig i den tidligere omtalte liste af reformer, herunder kvalitetsreformen.
På trods af reguleringsiveren opleves paradoksalt fortsat ”idealer om øget autonomi og flere frihedsgrader til organisationer på decentralt niveau” (Pedersen, 2008: 33). Man kan kalde det en form for
modsatrettede reguleringsmultiplikationer, forstået på den måde, at idealer om standardisering og
regulering stritter imod idealer om flere frihedsgrader, og jo flere der opstår, jo flere vil der komme for
at stå vagt om og opretholde hver sin pol (kontrol vs frihed).
2.3.2.2 Forhandlingsspil
Ifølge Pedersen findes der tre forskellige typer forhandlingsspil, som tilsammen udgør væsentlige
karakteristika for desperate governance.
Position
Den første type forhandlingsspil handler om position, at der ikke længere er en hierarkisk fastsat
position for lederen, hvorfra denne kan træffe de fornødne beslutninger, men at positionen i høj grad
er noget, som lederen må forhandle sig til og bemægtige sig gennem strategisk kommunikation og
kontekstuel opbakning. Den centrale pointe er, at magten ikke skal forstås som en magt over som i
den klassiske politologiske forståelse (Dahl, 1961 i Pedersen, 2008: 40) men i langt højere grad som
en magt til, der består i at opretholde relationen mellem magt og frihed (Foucault, 2000 i Pedersen,
2008: 40). ”Hvad der i et moment tolkes som ledelsesmæssigt fremsyn og kreativitet kan i næste udsættes
for kritisk granskning (for eksempel via evaluering, inspektion eller mediemæssig opmærksomhed) med
risiko for efterfølgende sanktioner, politiske, retlige, økonomiske eller organisatoriske.” (Pedersen, 2008: 41)
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Synliggørelsen af ledelses- og beslutningsgrundlag
Den anden type forhandlingsspil vedrører synliggørelsen af ledelses- og beslutningsgrundlag. Med det
stigende antal rationaler og vidensystemer, som ledere må operere under, bliver det ”afgørende for
ledelsen at kunne afkode, udfordre og udvikle forskellige vidensystemer, dokumentations- og kommunikationsformer med henblik på at validere og selvlegitimere strategiske beslutninger, mål og planer.”
(Pedersen, 2008: 41) Forhandlingsspillet bliver derfor til et spil om at retfærdiggøre beslutninger og
placere et ansvar for sine prioriteringer. Dette resulterer i en række ansvarsforskydninger og kan også
resultere i, at det, der umiddelbart kan virke som en rationel beslutning, senere hen kan vise sig at
indebære væsentlige utilsigtede konsekvenser for de efterfølgende ’led i kæden’.
Koordination
Den tredje type forhandlingsspil omhandler koordination. I en tid hvor styring går på kryds og tværs
afkoblet fra forældede hierarkiske systemer, og hvor ledelsespositioner i højere grad ”skabes via
forhandlede relationer, hvor frihed og ansvar fastlægges via aftalte (og situationelt afklarede) spilleregler,
frem for ved en forudgiven orden” (Pedersen, 2008: 42) bliver kampen om retten til koordination en
essentiel faktor for forhandlingsspillet. Ifølge Pedersen bliver koordinationsmagten forudsætningen
for skabelsen og anerkendelsen af forhandlingspositioner og forhandlingsrelationer med
relevante parter (politikere, medarbejdere, kolleger, brugerer etc.). Med koordinationsmagten
legitimeres lederen så at sige til at lede i en forhandlingssituation.
De tre grundlæggende typer forhandlingsspil, udgør således karakteristika for desperate governance.
Ydermere skal det fremhæves, at ” hvad der i et moment tolkes som er forhandlingsspørgsmål eller endog
et forhandlingsresultat for eksempel mellem en minister og en direktør eller mellem en direktør og en
driftsorganisation, kan i næste moment overtrumfes af politisk intervention eller andre former for
regulering. Og dem der er inkluderet i forhandlingen, kan det næste øjeblik være ekskluderet etc.” (Pedersen, 2008: 43) Diagnosen om desperate governance bygger dermed i høj grad på usikkerhed og
ambivalens. Kompleksiteten mellem regulering og selvstyring indebærer samtidig en høj risiko for
”uigennemsigtige kæder af kontrol og ansvarstilskrivning” (Pedersen, 2008: 43).
Efter redegørelsen for henholdsvis det videnskabsteoretiske paradigme for afhandlingen samt det
analysestrategiske begrebsapparat præsenterer jeg i det følgende konstruktionen af det empiriske
apparat, samt de overvejelser jeg har gjort mig i indsamlingen af empirien.
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2.4 Empiri og afgræsning
Når man som forsker arbejder indenfor det socialkonstruktivistiske felt, er en af de væsentligste
erkendelser, at man selv er medproducent i den viden, der produceres. Empiriapparatet bliver derfor i
sig selv en konstruktion, som forskeren påtager sig ansvaret for i relation med den iagttagede genstand. Den metode, man vælger for at iagttage genstanden, får indflydelse på de iagttagelser, forskeren kan frembringe. Dermed må man som forsker strategisk gøre sig nogle overvejelser om, hvilken
type materiale, man ønsker at analysere og være sig bevidst om, at man selv aktivt influerer vidensproduktionen gennem de valg, man træffer.
Man skelner ofte mellem kvantitative og kvalitative metoder for empiriindsamling. Kvantitative
metoder tilstræber ofte at kode materialet ”som er et foretagende, der typisk er baseret på antagelsen om,
at data er objektive og robuste...” (Mik Meyer, 2001: 125) Da antagelsen om ’sand viden’ og dermed
’objektive data’ ikke er forenelig med socialkonstruktivismens bærende idé om kontingens, fravælger
jeg kvantitative metoder for empiriindsamling.5
I socialkonstruktivistisk forskning er kvalitative metoder langt de mest anvendelige, da disse giver
forskeren mulighed for at forfølge aktørers iagttagelser på en refleksiv og mere dybdegående måde.
Der påhviler dog som nævnt forskeren et væsentligt ansvar om at være bevist om sin rolle som
medproducent i empiri- og analysekonstruktionen. Viden skabes i et fortløbende samspil mellem
analytikeren og det analyserede materiale. ”En anerkendelse af, at forskning altid er fortolkende,
betyder, at ingen data kan anskues som uberørte af forskerens konstruktion.” (Mik-Meyer, 2001: 124)
2.4.1 Metodevalg
Det empiriske grundlag baserer sig på tre afgrænsede områder:
1. 49 debatoplæg, som formelle policydokumenter i relation til ledelsesreformen
2. regeringens ledelsesreform og dokumenter, som blev udarbejdet forinden af og for regeringen
3. ledelsespolitikker i sygehussektoren og interviews på henholdsvis Herlev Hospital og Rigshospitalet
Det empiriske materiale udgøres således hovedsageligt af formelle policydokumenter og semistrukturerede kvalitative interviews, som jeg redegør nærmere for nedenfor.
5 Dog vil jeg i enkelte tilfælde, hvor det er relevant, udarbejde illustrationer fx over diskursers
dominans og hyppighed i materialet - Bilag A.
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2.4.2 Formelle policydokumenter i relation til ledelsesreformen
Jeg har først og fremmest indsamlet de 49 debatoplæg fra centrale aktører til regeringens temamøde
V om ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”.6 Aktørerne er valgt af regeringen og debatoplæggene blev offentliggjort via regeringens hjemmeside www.kvalitetsreform.dk og fungerer som et
afgrænset empirisk materiale. Debatoplæggene er dermed bidrag til regeringen, og målrettet temaet
om god ledelse i den offentlige sektor på et generelt plan med det mål at opnå indflydelse på de
ledelsestiltag, regeringen skulle igangsætte med ledelsesreformen som en del af kvalitetsreformen.
Dernæst har jeg indhentet regeringens publikation ”Bedre velfærd og større arbejdsglæde – regeringens
strategi for høj kvalitet i den offentlige sektor”, som er den officielle publikation for kvalitetsreformen.7
I publikationen afgrænser jeg materialet til kun at se på den del af teksten, som vedrører ledelsestiltag
og udtalelser om god ledelse. Jeg inddrager ligeledes en række faktabilag, som regeringen har fået
udarbejdet og udsendt til de inviterede oplægsholdere.8
Ovenstående materiale udgør således den empiri, jeg analyserer i første del af afhandlingen for at
identificere, hvordan god velfærdsledelse italesættes og meningsudfyldes på tværs af sektorer og
faglige skel.
2.4.3 Empiri fra sygehussektoren
Jeg har indsamlet ledelsespolitikker og andre dokumenter om ledelse på Herlev Hospital, Rigshospitalet og Region Hovedstaden.9 Dette materiale vil i sammenhæng med tre interview danne det
empiriske grundlag for tredje analysedel, som vedrører god ledelse i sygehussektoren. Jeg har foretaget tre kvalitative og semistrukturerede interview, to af disse med ledere i sygehussektoren og det
tredje med en udviklings- og ledelseskonsulent. Jeg har valgt at analysere god ledelse i sygehussektoren, da jeg ser denne som havende den højeste faglighed blandt de offentlige service- og velfærdsydelser. Den er karakteriseret ved at beskæftige højt specialiserede medarbejdere, som er underlagt en lang
række specifikke dokumentations-, procedure- og kvalitetskrav fra politisk side, som berørt i indledningen. At ledere såvel som medarbejdere i sektoren grundlæggende er højtuddannede fagpersoner
med ansvar for befolkningens sundhed, antager jeg derfor må stille særlige krav til deres ledelse, som
adskiller sig fra de øvrige velfærdsydelser, som dog ikke bør underkendes for deres professionsfaglighed.

6 Bilag 3: deltagerliste over aktører; Bilag 8-56: debatoplæg
7 Bilag 77
8 Bilag 5-7
9 Bilag 66–70
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Jeg har været på to forskellige hospitaler nemlig Rigshospitalet og Herlev Hospital, som begge er en
del af den nyetablerede Region Hovedstaden. Jeg har interviewet følgende personer som led i empiriindsamlingen:
Rigshospitalet, udviklingsafdelingen
– udviklings- og ledelseskonsulent Charlotte Busch10
Herlev Hospital, Medicinsk Hæmatologisk afdeling
– ledende overlæge Bjarne Anker Jensen11
– ledende oversygeplejerske Susanne Dansholm12
Først og fremmest er det nævneværdigt, at de to hospitaler administrativt og organisatorisk tilhører
den samme region, og dermed er underlagt de samme krav fra centralt hold i Region Hovedstaden.
Eftersom jeg indledte min empiriindsamling i forsommeren 2008, har det været en stor udfordring at
opnå positive tilsagn på interview i sundhedsvæsenet. Fra april til juni 2008 oplevede Danmark den
hidtidige største og længste konflikt for medlemmer af Sundhedskartellet på over otte ugers strejke13,
som har ramt sundhedsvæsenet hårdt i form af blandt andet længere ventelister og dermed overbebyrdede medarbejdere. Mine forespørgsler har derfor været mødt med utallige afvisninger, som
beklageligvis har haft indflydelse på det samlede interviewmateriale. Jeg ønskede oprindeligt at tale
med minimum fem ledere, men måtte løse problemet ved at udføre grundigere og længere interviews
med de respondenter, jeg fik adgang til.
Uviklings- og ledelseskonsulent Charlotte Busch (CB) på Rigshospitalet blev valgt, da hun som
konsulent på Danmarks største og mest specialiserede hospital dagligt har en stor kontaktflade med
ledere på alle niveauer på Rigshospitalet. Hun er desuden konsulenten med den højeste anciennitet i
afdelingen på otte år og har årligt kontakt med ca. 50 % af alle ledere på hospitalet. Dette interview
kan derfor karakteriseres som et ekspertinterview, idet hun kunne bidrage med kvalificerede udtalelser om Rigshospitalets ledere, deres udfordringer og syn på god ledelse.

10 Bilag 64 – interview den 26. maj 2008
11 Bilag 62 – interview den 9. juni 2008
12 Bilag 63 – interview den 11. juni 2008
13 Nissen-Petersen, Sigurd ”Den længste strejke” Sygeplejersken nr. 12/2008
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CB varetager desuden en stor del af undervisningen på Rigshospitalets interne lederuddannelser, og
kunne dermed give indsigt i de temaer, som behandles på ledernes efteruddannelser. Interviewet har
derfor primært fungeret som et ekspert og pilotinterview, hvor jeg har haft anledning til at afprøve
nogle af de teser, jeg havde om ledelse i sygehussektoren inden mødet med de to ledere på Herlev
Hospital.
Lederne på Herlev Hospital blev udvalgt, fordi de sammen udgør afdelingsledelsen for Hæmatologisk Medicinsk afdeling, som er en relativt stor og højtspecialiseret enhed med over 160 medarbejdere fra mange forskellige faggrupper og udgør det første ledelsesniveau under hospitalets direktion.
De har begge over tyve års erfaring i sygehussektoren, og har over ti års ledelseserfaring på et lavere
niveau. Deres nuværende funktion som afdelingsledelse er relativt ny, oversygeplejersken med et år og
overlægen ca. tre år i nuværende funktion. Dette ser jeg som en styrke, idet de i kraft af deres nye
funktion stadig må opleve de krav, der stilles til deres ledelse, som relativt nye og dermed aktivt gøre
sig en del tanker omkring dem.
Hæmatologisk Medicinsk afdeling er opdelt i adskillelige underafdelinger, som hver har sin ledelse
bestående af henholdsvis en afdelingssygeplejerske og en afdelingslæge. Interviewpersonerne har
derfor samtidig den styrke, at de dels er placeret på et niveau med direkte kontakt til direktionen, de
leder ledere og medarbejdere og har det direkte ansvar for hele Medicinsk Hæmatologisk afdeling.
Derudover gør det faktum, at de udgør en delt ledelse baseret på deres oprindelige faglighed som
henholdsvis læge og sygeplejerske, samt at de begge har gennemført efteruddannelse og kurser
indenfor tværfaglig ledelse, at de kan komme med kvalificerede udtalelser om ledelse i sygehussektoren baseret på egne erfaringer og udfordringer.
Eftersom jeg har valgt semistrukturerede og åbne interview som interviewmetode (Kvale, 1997: 127),
har jeg i forbindelse med disse udarbejdet en spørgeguide14, som har fungeret som retningssættende
for interviewene. Jeg har taget udgangspunkt i den samme spørgeguide, som bestod af spørgsmål
relateret til de overordnede temaer, jeg ønskede at få belyst. Temaerne tog udgangspunkt i problemformuleringens sigte om at opnå indsigt i de diskurser, som lederne omtaler god ledelse indenfor
samt disses indflydelse på lederrollen og handlerummet. Herunder hørte de centrale udfordringer,
der består i sygehusledelse, samt de vilkår de opererer under. Sidst ønskede jeg at opnå indsigt i de
nyeste ledelsestiltag, der var igangsat både centralt og lokalt, for at tegne et billede af, hvordan ledelse
fungerer i praksis i dag. Under interviewene lagde jeg dog stor vægt på at opnå en dybdegående

14 bilag 78
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indsigt i de udfordringer, som lederne oplever, samt en nuanceret tilgang til begrebet god ledelse i
sygehusvæsenet og forholdet mellem de forskellige organisatoriske lag. Derfor var spørgsmålene
formuleret på en måde som opfordrede til længere svar, og jeg tilstræbte løbende at forfølge sporene,
som interviewpersonerne lagde ud med. Interviewene havde alle en varighed på ca. 1,5 time. Jeg har
valgt at transskribere alle interviewene, da jeg har valgt en poststrukturalistisk og diskursteoretisk
analysestrategi, som tillægger sproget en konstituerende kraft. Derfor anså jeg det for nødvendigt at
forholde mig tekstnært til interviewene, samtidig med at jeg bedre kunne overskue de udtalelser og
den sammenhæng, de fremkom under.
2.4.4 Begrebsanvendelse – velfærdsledelse og offentlig ledelse
Begrebet velfærdsledelse er relativt nyt og i allerhøjeste grad under udvikling, og dækker til dels over
det sædvanligt anvendte offentlig ledelse.15 ”Og netop ved at tale om velfærdsledelse og ikke blot om
offentlig ledelse understreges det (sic.) at problematikken ikke kun er ledelse i en politisk og offentlig retlig
kontekst, men at ledelse udspiller sig i sammenhæng med produktion af velfærd og i udfoldelsen af en
mangfoldighed af velfærdsværdier som fx uddannelse, omsorg, integration, sygdomsbehandling og
videnskab.” (Andersen i Sløk & Villadsen, 2008: 33) Dertil skal tilføjes, at velfærdsydelser med
udliciteringer, offentlig-privat partnerskaber og privatiseringer ikke længere kun er forbeholdt staten.
For at undgå forvirring er det vigtigt at klargøre, at jeg bruger begrebet velfærdsledelse, men at det er
begrebet offentlig ledelse, der fortsat optræder i det empiriske materiale, og som derfor vil optræde i
citater og eksempler. Den konkrete brug af begrebet vil derfor bero på en konkret vurdering i hvert tilfælde.

15 Offentlig ledelse - 2.980.000; Velfærdsledelse - 930 resultater på Google web søgemaskine pr. 13.12.2008
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2.5 Analysestrategisk overblik
Efter at have redegjort for de analysestrategiske overvejelser omkring konstruktionen af begrebs- og
empiriapparatet skitserer jeg nedenfor, hvordan samspillet mellem begreber og empiri konditionerer
den afhandlingens analyse. Modellen har til formål at overskueliggøre den refleksive proces, som
analysen bliver et produkt af og vejen til besvarelsen af problemformuleringen.
teoretisk perspektiv
poststrukturalistisk
inspiration
primær: diskursteoretisk
analyse: Ernesto Laclau
sekundær: Dorthe Pedersen

konstruktion af genstand

genstand &
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ANALYSE
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figur 2
Egen tilvirkning med inspiration fra Niels Åkerstrøm Andersen (Andersen, 1999: 183)

Med udgangspunkt i ovenstående model redegør jeg kort for, hvordan jeg anvender begreberne
praktisk i de forskellige kapitler og analysedele.
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Kapitel 3 - Moderniseringen af den offentlige sektor
Jeg indleder afhandlingens analyser med en introduktion af regeringens motivation for en kvalitetsreform og forklarer, hvordan regeringen argumenterede for, at ledelse skulle indgå som et centralt
indsatsområde. Her inddrager jeg Laclaus mytebegreb for at forklare, hvordan god ledelse blev
anvendt af regeringen til at legitimere en særlig indsats på ledelsesområdet i den offentlige sektor.
Kapitel 4 - Analyse af debatoplæggenes artikulation af god ledelse
I første analysedel analyserer jeg, hvordan debatoplæggene italesætter begrebet god ledelse igennem
en særlig artikulatorisk praksis, der manifesterer sig ved at knytte god ledelse som betegner til bestemte momenter i ækvivalenskæder indenfor bestemte diskurser. Jeg analyserer, hvordan diskurserne
producerer forskellige roller for offentlige ledere og positionerer dem i forhold til andre sociale
aktører. Derudover analyserer jeg de diskursive kampe, der opstår om at tillægge god ledelse mening,
og hvordan visse diskurser forekommer mere dominerende end andre. De centrale begreber jeg
iagttager empirien med og strukturerer analysen efter er derfor diskurs, nodalpunkt, ækvivalenskæde
og rolle.
Kapitel 5 - Analyse af ledelsesreformen
I anden analysedel iagttager jeg, hvordan regeringen med ledelsesreformen henholdsvis inkluderer og
ekskluderer bestemte meningssammenhænge og tematikker fra debatoplæggene i et forsøg på at
reproducere, forskyde eller hegemonisere ledelsens betydning med konsekvenser for ledelse.
Kapitel 6 - Divergerende betingelser for ledelse i sygehussektoren
I tredje analysedel analyserer jeg Region Hovedstadens og Herlev Hospitals ledelsespolitikker samt
interviewene og anvender de samme begreber som i kapitel 4 for at iagttage, hvordan god ledelse
italesættes i sygehussektoren.
Kapitel 7 - Diskussion
I fjerde analysedel sammenholder og diskuterer jeg iagttagelserne fra de tre foregående analysedele.
I relation til hver analysedel vil jeg som tidligere redegjort for inddrage Pedersens begreber om
desperate governance, forhandlingsspil samt re-regulering alt efter deres relevans i forhold til perspektiveringerne af diskursanalysernes resultater.
I det følgende kapitel 3 introducerer jeg således analysekapitlerne med regeringens motivation og
argumentation for en ledelsesreform.
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3. Moderniseringen af den offentlige sektor
Inden jeg for alvor tager fat på diskursanalyserne, anser jeg det for relevant at indsætte kvalitetsreformen i en historisk kontekst, der kan bidrage til at anskueliggøre opkomsten af reformen samt dens
temaer og prioriteringer. Derudover vil dette afsnit skabe en forståelse for regeringens ønske om en
styrket indsats på ledelsesfeltet med ledelsesreformen.
Den siddende regering gennem de seneste syv år med statsminister Anders Fogh Rasmussen ved roret
har gennemført en række af reformer i sin bestræbelse på at modernisere den offentlige sektor. ”En
reform kan karakteriseres ved, at der sker bevidste forandringer i strukturer og processer af offentlige
organisationer med det formål at få dem til at præstere (på forskellige måder) bedre”. (Pedersen, 2008:
11) Blandt andre kan nævnes gymnasiereformen, politireformen, velfærdsreformen, globaliseringsreformen etc. Den mest omfattende reform har været strukturreformen, som omdannede 271 kommuner og 13 amter til 98 nye storkommuner og fem nye regioner og trådte i kraft den 1. januar 2007
(Pedersen, 2008: 11–12). Dermed blev der skabt nye strukturer og organiseringsformer, som fortsat
stiller væsentlige krav til både ledere og medarbejdere om at håndtere nye forandringer.
Blot et halvt år efter strukturreformen lancerede regeringen således i august 2007 kvalitetsreformen
med det erklærede mål at højne kvaliteten i den offentlige service (bilag 77: 4). Regeringen anså det
for nødvendigt med en kvalitetsreform, fordi den offentlige sektor blandt andet står overfor ”en stor
rekrutteringsmæssig udfordring”. Den demografiske udvikling indebærer, at arbejdsstyrken ikke
længere vil vokse, og mange af de ansatte i den offentlige sektor er på vej på pension. Samtidig vil
behovet for velfærdsydelser blive forstærket med et overtal af ældre. Nyt personale skal komme fra
mindre årgange i konkurrence med den private sektor. Efterspørgslen efter velfærdsydelser vil fortsætte med at stige i takt med, at velstanden i samfundet stiger. (bilag 77) Regeringen ønskede således
at bringe fokus på kvaliteten af velfærdsydelserne i et håb om at matche stigende fremtidige behov til
en offentlig sektor med færre personalemæssige ressourcer.
I forbindelse med kvalitetsreformen opererede regeringen med et trefoldigt kvalitetsbegreb, der
skulle konkretisere indsatsområderne; den brugeroplevede kvalitet, den organisatoriske kvalitet samt
den faglige kvalitet. ”God faglig kvalitet betyder, at serviceydelsen lever op til høje faglige standarder.
Den oplevede kvalitet fokuserer på brugernes oplevelse af serviceydelsen, fx om brugeren føler sig godt
informeret og inddraget. Og i øvrigt behandlet respektfuldt. Den oplevede kvalitet kan fx måles i
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brugertilfredshedsundersøgelser. Organisatorisk kvalitet handler om god tilrettelæggelse af arbejdet, om
ledelse, medarbejdere, organisationsformer mv. God kvalitet forudsætter, at alle tre dimensioner af
kvalitet er i orden.” (bilag 77: 8) Med denne præcisering bliver det tydeligt at kvalitetsreformens sigte
er bredt og pålægger den offentlige sektor som helhed atter nye omstillingskrav.
Arbejdet med kvalitetsreformen blev inddelt i fem temamøder, som hver især skulle bidrage med
initiativer på afgrænsede områder relateret til de tre kvalitetsdimensioner. Temamøderne tog udgangspunkt i følgende overskrifter og underspørgsmål:
I. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar
Hvordan kan brugerne bedre inddrages i udviklingen af velfærdsydelser, og hvordan
udvides og synliggøres fritvalgsordningen til gavn for kvaliteten?
II. Sammenhængende service med respekt for borgerne
Hvordan skabes der bedre sammenhæng i velfærdsydelserne, og hvordan lettes
adgangen til det offentlige?
III. Klare mål og ansvar for resultaterne
Hvordan øges organisationers, lederes og medarbejderes ansvarlighed for de
resultater, de leverer, gennem klarere mål?
IV. Nytænkning og konkurrence
Hvordan øges nytænkningen og innovationen i den offentlige sektor gennem øget
konkurrence?
V. L
 edelse, medarbejderinddragelse og motivation
Hvordan forbedrer man ledelse i den offentlige sektor til gavn for medarbejdere og brugere?
Temamøde V resulterede således i den ledelsesreform, som afhandlingen tager afsæt i for at komme
fænomenet velfærdsledelse nærmere. I forbindelse med kvalitetsreformens temamøde V, udsendte
regeringen et indledende debatoplæg (bilag 1) samt faktabilag udarbejdet af sekretariatet for ministerudvalget vedrørende kvalitetsreformen (bilag 5-7) til de parter, som efterfølgende selv skulle
bidrage med debatoplæg til temamødet.
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I regeringens debatoplæg og faktabilag blev en række centrale problematikker belyst og beskrevet på
baggrund af interne undersøgelser i den offentlige sektor. Regeringen fokuserede således på helt
særlige problematikker og fremsatte, at god ledelse skulle bidrage til at udbedre dem.
Regeringen indledte sit debatoplæg med at fastslå, at ledelse har en afgørende betydning for kvaliteten i offentlige velfærdsydelser. Derfor kræver et kvalitetsløft samtidig et løft på ledelsesfeltet. Således
skrev regeringen at ”en god arbejdsplads (...) skabes først og fremmest af en god ledelse” (bilag 1).
God ledelse blev af regeringen gjort til ansvarshavende i forhold til at skabe god kvalitet og udtalte
videre ”Der er mange eksempler på, at god eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig
arbejdsplads fungerer og yder god service eller ej. Det er vigtigt med en professionel ledelse, der løfter sit
ledelsesansvar, sætter mål for arbejdet og følger op for at sikre gode arbejdsforhold for medarbejderne og
høj kvalitet for borgerne.” (bilag 1) Regeringen skrev i debatoplægget entydigt at ” kvaliteten i den
offentlige service afhænger i høj grad af ledelse.” (bilag 1: 3) Regeringen slog dermed fast, at en øget
indsats på ledelsesfeltet vil skabe mere kvalitet i den offentlige sektor. Jeg giver nedenfor en kort
gennemgang af regeringens argumentation for at fokusere på en styrket ledelsesindsats.
3.1 Centrale problematikker
Rekruttering og fastholdelse
I faktabilaget om udviklingen i arbejdsstyrken (bilag 5) fremsættes det, at den demografiske udvikling
i arbejdsstyrken med mindre unge årgange sammenlignet med de store efterkrigsårgange, som er på
vej på pension, stiller store udfordringer for den offentlige sektor med hensyn til evnen til at sikre den
nødvendige arbejdskraft til opretholdelsen og udviklingen af velfærdsstaten. Faktabilaget fremhæver
”Den demografiske udvikling kan således reducere den strukturelle beskæftigelse med 185-190.000
personer fra 2005 til 2040” (bilag 5). Faktabilaget udtrykker dog, at der allerede er igangsat initiativer
med blandt andet velfærdsaftalen til at imødekomme udfordringerne. Velfærdsaftalen er primært
fokuseret på strukturelle reformer som fx ændring i pensions- og efterlønsalderen.
I regeringens debatoplæg blev der imidlertid fremsat yderligere forslag til at fremme rekrutteringen
og fastholdelsen af kvalificerede medarbejdere, og denne opgave blev tilskrevet offentlige ledere med
følgende udtalelse ”En kompetent ledelse er afgørende for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.” (bilag 1) Den primære opgave for ledere blev dermed artikuleret som evnen til fortsat at
rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere gennem god ledelse.
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Forandringshåndtering
1. januar 2007 fik Danmark som nævnt et nyt landkort med 98 nye kommuner og fem nye regioner
og med dem fulgte en række omstruktureringer af organisatorisk og opgavemæssig art. Det stiller en
række nye krav til offentlige ledere om at håndtere forandringer og i debatoplægget fremsatte regeringen, at der i strukturreformen blev ”etableret nye organisations- og styreformer, som påvirker den
daglige ledelsesopgave og de relationer, som lederne indgår i.” (bilag 1: 3) I faktabilaget om professionalisering af ledelse (bilag 7) fremgår det, at en undersøgelse blandt offentlige ledere udarbejdet af
Personalestyrelsen viser, at ledernes største udfordring på tværs af sektorerne børn, ældre og sundhed
er håndteringen af forandringer.
Kompetenceudvikling
Ifølge regeringen skal den offentlige sektor også blive bedre til at kompetenceudvikle sine medarbejdere. ”Der er tradition for en løbende kompetenceudvikling i den offentlige sektor. (..) På nogle områder
anvendes medarbejdernes kompetencer ikke godt nok.” (bilag 1: 2) Dels fordi en bedre kompetenceudnyttelse og –udvikling vil kunne bruges aktivt i en bedre og mere hensigtsmæssigt opgaveløsning, dels
fordi det potentielt kan bidrage til at fastholde medarbejderne i konkurrencen med det private
arbejdsmarkeds generelt højere lønninger. Som led i rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen fremsatte regeringen, at udviklingen og udnyttelsen af medarbejdernes kompetencer kan og skal forbedres. Det påhviler lederne at sikre, at medarbejdernes kompetencer udnyttes tilstrækkeligt for at
bibeholde og udvikle fagligheden som centralt omdrejningspunkt for kvaliteten i velfærdsydelserne.
Med de ovenfor skitserede problematikker, som omfatter 1. rekruttering og fastholdelse, 2. forandringshåndtering og 3. kompetenceudvikling, som regeringen fremhævede i sit oplæg til arbejdet
med ledelsesreformen, søgte regeringen at sætte dagsordenen for de tematikker, der skulle behandles
på temamøde V. Helt centralt i forhold til disse tematikker er det at fremhæve, at regeringen tillægger
ledelsen et væsentligt og selvstændigt ansvar i forhold til at løse dem. Udfordringerne og problemerne, som den offentlige sektor generelt står overfor i disse år, bliver med ledelsesreformen til et ledelsesmæssigt problem, og der måtte derfor fra regeringens synspunkt igangsættes initiativer for at
forbedre netop ledelse i den offentlige sektor.
3.2 Delkonklusion – Myten om den kvalitetsskabende leder
Ifølge Laclau er der tale om myter, når et fænomen bruges til at dække over sociale krav og strukturere
et felt af forståelighed (Howarth, 2005: 161) eller når en flydende betegner henviser til en helhed
( Jørgensen & Phillips, 1999: 51). I den optik benytter regeringen ledelse til at skabe en myte om, at
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god ledelse har et afgørende ansvar for kvaliteten i den offentlige sektor og i forhold til at løse den
offentlige sektors væsentligste problemer i form af evnen til at sikre rekrutteringen og fastholdelsen af
kvalificerede medarbejdere, evnen til at håndtere forandringer succesfuldt og evnen til at kompetenceudvikle medarbejdere.
Myten omhandler altså, at regeringen benytter ledelse til at placere et ansvar. Samtidig benyttes
ledelse til at udfylde de tomrum, der viser sig i form af problematikkerne. Med afsæt i denne mytedannelse, opfordrede regeringen de inviterede aktører til at komme med deres syn på, hvad der
kendetegner god ledelse, og hvordan god ledelse kan forbedres i den offentlige sektor. Den følgende
analyse af debatoplæggene skal dermed bidrage til at anskueliggøre de ’filling strategies’, som forskellige diskurser benytter sig af for at skabe mening omkring og indholdsudfylde begrebet og praksissen
god velfærdledelse.
Med afsæt i redegørelsen for regeringens erklærede indsats på ledelsesfeltet, vil jeg i det følgende
kapitel 4 tage fat på den første diskursanalyse af de inviterede aktørers italesættelser af begrebet
god ledelse.
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4. Analyse af debatoplæggenes artikulation
af god ledelse
I dette kapitel analyserer jeg, hvordan de inviterede oplægsholdere til regeringens temamøde V
”Ledelse, motivation og medarbejderinddragelse” artikulerede god ledelse i deres debatoplæg igennem differentierede diskurser. Eftersom oplægsskribenterne repræsenterer et bredt udvalg af interessenter for store dele af samfundet16, vil analysen give et kvalificeret indblik i de diskurser, der er
herskende i samfundet, både internt i den offentlige sektor og eksternt i kraft af interessenter fra den
private sektor, eksperter etc., som strukturerer meningsfeltet omkring god velfærdsledelse.
Den artikulatoriske praksis, som debatoplæggene var et udtryk for, trak på en række differentierede
diskurser, som konkurrerede om at tillægge god ledelse mening. Jeg retter således blikket mod diskursiveringerne af god ledelse, som ofte optrådte sideløbende i det samme debatoplæg jf. bilag A.
Jeg interesserer mig i analysen ikke for hvilke aktører, der trak på hvilke diskurser, men udelukkende
på selve diskurserne og og disses artikulationer. Jeg afstår fra at iagttage specifikke aktørers diskursiveringer, da formålet med analyserne er at analysere selve diskursiveringernes formulering af krav,
forventninger og muligheder for offentlige ledere gennem diskursernes meningsskabelse og deres
indbyrdes relationer.
Jeg analyserer, hvordan god ledelse blev artikuleret som et nodalpunkt i forskellige diskurser ved at
kæde bestemte momenter sammen i ækvivalenskæder, og hvordan diskurserne producerede bestemte
roller og positioner for den offentlige leder. Efterfølgende analyserer jeg forholdet mellem konkurrerende diskurser, og hvordan enkelte diskurser fremstod som mere dominerende end andre i artikulationen af god ledelse.
I analysen af debatoplæggenes kommunikation om god ledelse har jeg iagttaget og identificeret syv
differentierede diskurser. De syv diskurser omfatter en kvalitetsdiskurs, en uddannelsesdiskurs, en
videndelingsdiskurs, en resultatdiskurs, en udviklingsdiskurs, en rollemodelsdiskurs samt en personlighedsdiskurs. Diskurserne tillægger ledelse mening ud fra forskellige kriterier, som vil blive uddybet
i afsnit 4.8.2 og indenfor samtlige diskurser blev lederen tildelt forskellige roller og positioner, som
ligeledes vil blive uddybet i afsnit 4.8.3 og 4.8.4.

16 Bilag 3 – deltagerliste over inviterede aktører
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4.1 Kvalitetsdiskursen
Kvalitetsdiskursen er karakteriseret ved at skabe mening omkring god ledelse, som en praksis, der
grundlæggende skaber kvalitet for borgerne. I debatoplæggene blev god ledelse artikuleret som svaret
på kvalitetsproblematikken i den offentlige sektor. Således udtalte flere aktører i debatoplæggene, at
god ledelse ”skaber kvalitet” (d15, 26); ”øger kvaliteten” (d18); ” har afgørende betydning for kvaliteten”
(d14); ”er en forudsætning for god kvalitet” (d19) og ”er afgørende for kvalitetsudviklingen” (d23).17
God ledelse blev således inddraget i en kvalitetsdiskurs, som bidrog til at legitimere kvalitetsreformens fokus på ledelse som selvstændigt indsatsområde. Artikulationen af god ledelse gennem kvalitetsdiskursen er karakteriseret ved at skabe entydighed omkring ledelsens rolle i den offentlige sektors
kvalitetsbestræbelser. Ved at inddrage god ledelse som et nodalpunkt i en kvalitetsdiskurs skabte en
del af debattørerne dermed entydighed omkring, at god ledelse er en forudsætning for og skaber øget
kvalitet i offentlige ydelser. Diskursen rummer således en ansvarsplacering samt en årsag– og virkningslogik, som går ud på, at gør man en indsats for at forbedre ledelse i den offentlige sektor, vil
outputtet blive bedre kvalitet i offentlige velfærdsydelser.
Formålet med denne diskurs var således dels at legitimere kvalitetsreformens fokus på ledelsesområdet, dels at placere et ansvar på ledelsesniveauet for kvaliteten i de producerede ydelser.
Artikulationen af god ledelse indenfor kvalitetsdiskursen producerede således en rolle for den
offentlige leder som en person, der gennem sin position som leder bærer et væsentligt og selvstændigt
ansvar for den kvalitet sin organisation og sine medarbejdere producerer.
Herunder opstilles ækvivalenskæden af momenter, som tillagde god ledelse betydning indenfor en
kvalitetsdiskurs.
forudsætning for god kvalitet – øger kvaliteten – har afgørende betydning for kvaliteten –
afgørende betydning for kvalitetsudviklingen

17 Ved henvisninger til debatoplæggene benytter jeg nummerering af selve oplæggene, som strækker sig fra 1-49.
Dvs. at debatoplæg 1 = bilag 8 og debatoplæg 19 = bilag 26 i bilagssamlingen.
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4.2 Uddannelsesdiskursen
Uddannelsesdiskursen er kendetegnet ved at skabe mening omkring god ledelse, som
en praksis, der forudsætter teoretisk viden og formaliseret uddannelse. God ledelse blev derfor artikuleret indenfor en uddannelsesdiskurs, som søgte at skabe entydighed omkring, at god ledelse forudsætter teoretisk uddannelse i ledelse. Handikaprådet udtalte repræsentativt i den sammenhæng: ”Det
må være et krav, at lederne i den offentlige sektor har gennemgået lederuddannelse og løbende bliver
opkvalificeret” (d16). Uddannelsesdiskursen var meget dominerende og den næstmest forekommende
i debatoplæggene jf. bilag A.
Formålet med at artikulere god ledelse gennem uddannelsesdiskursen, var at skabe synlighed omkring behovet for flere midler til efteruddannelse af ledere og samtidig fastslå, at ledelse er en selvstændig disciplin, man kan og bør tillære sig gennem teoretisk uddannelse. Dermed blev et krav til
ledere om løbende at gennemgå efteruddannelse i ledelse formuleret.
Med diskursiveringen af god ledelse indenfor en uddannelsesdiskurs blev der produceret en rolle for
lederen, som en professionel der gennem teoretisk lederuddannelse og løbende opkvalificering
legitimeres i sin lederrolle.
Nedenstående ækvivalenskæde viser således, at momenterne skabte entydighed om, at god ledelse
forudsætter uddannelse.
lederuddannelse – kontinuerlig opkvalificering – formaliseret og tværfaglig lederuddannelse
– ret tilopkvalificering – løbende opkvalificering – målrettede lederkurser
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4.3 Videndelingsdiskursen
Videndelingsdiskursen er karakteriseret ved at skabe mening omkring god ledelse, som en praksis, der
aktivt bidrager til at sprede viden, nye gode idéer og erfaringer på tværs af faglige og sektorielle skel.
Samtidig indeholder videndelingsdiskursen en fokusering på organisatorisk læring ved aktivt at
inddrage medarbejdere på alle niveauer af organisationen. Eksempelvis opfordrer FOA til et øget
fokus på medarbejderinddragelse til gavn for kvaliteten ”Medarbejderinddragelsen skal sættes i system,
så vi er sikre på, at det sker alle steder på alle arbejdspladser. Det skal være en naturlig del af arbejdet at
blive spurgt og sige sin mening om, hvordan arbejdet udføres bedst muligt.” (d11:1) Det handler om at
dele og sprede viden på ledelsesniveau med andre lederkolleger, men også at facilitere og optimere
medarbejdernes interne videndeling til gavn for fagligheden og kvaliteten. Dansk Industri udtrykker
i den forbindelse ”Ledelsen skal efterspørge og sørge for iscenesættelse af de processer, der skaber innovation, og samtidig måle og belønne innovativ adfærd.” (d4:2)
Ifølge diskursen er videndeling, erfaringsudveksling og innovation således drivende for at kunne
udvikle den offentlige sektor og for at sikre, at løbende læring finder sted til gavn for kvaliteten.
Indenfor videndelingsdiskursen blev god ledelse gjort til et nodalpunkt, hvor momenter søgte at
tilskrive god ledelse mening som en praksis, der aktivt bidrager til videndeling og erfaringsudveksling
på tværs af organisationen ved at inddrage medarbejdere og skabe systematisk organisatorisk læring.
LO fremsatte i den forbindelse at ” ledelsen skal fokusere på en anerkendende kultur, der fremmer
systematisk læring” (d19).
Videndelingsdiskursen producerede en rolle for lederen, som en der aktivt inddrager medarbejdernes
viden, skaber læring på jobbet og spreder gode idéer gennem netværk både internt i egen organisation
og på tværs af fag og sektorer. Denne lederrolle er således kendetegnet ved både at være orienteret
indad mod organisationen som facilitator og formidler af viden og udad mod andre organisationer
og sektorer som erfaringsopsamlende og videndelende.
Som ækvivalenskæden viser, bidrog momenterne til at indholdsudfylde god ledelse som nodalpunkt i
en videndelingsdiskurs.

udvikling af ny viden – læring – erfaringsudveksling – systematisk opsamling – videreudvikling af viden gennem praksis – faglig netværk – læring på jobbet – systematisk læring –
viden og erfaringer – spredning af gode idéer – intern og ekstern videndeling – medarbejderdreven innovation - medarbejderinddragelse
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4.4 Udviklingsdiskursen
I debatoplæggene blev god ledelse sideløbende med de øvrige diskurser artikuleret gennem en
udviklingsdiskurs. Udviklingsdiskursen var den absolut dominerende diskurs med en forekomst på
73,5 % i debatoplæggene jf. bilag A. God ledelse blev som et nodalpunkt knyttet til en ækvivalenskæde af momenter, som søgte at skabe entydighed omkring, hvad god ledelse består i. Artikulationen
af god ledelse i denne diskurs er karakteriseret ved at være mindre entydig omkring indholdsudfyldelsen af god ledelse. God ledelse blev i udviklingsdiskursen nemlig knyttet til en række meget differentierede momenter, som søgte at skabe mening omkring god ledelse som skaberen af udvikling i
organisatorisk sammenhæng på forskellige fronter. Rigshospitalet udtrykte således ” det er en ledelsesmæssig udfordring at sikre den nædvendige faglige udvikling som det allervæsentligste (..)” (d33). Børneog Kulturchefforeningen hæfter sig ved udviklingen af ydelser i følgende citat ”Lederen skal formå at
spille sammen med personalet om dagtilbudets udvikling” (d1) I forbindelse med organisatorisk
udvikling noterede Lederne ”Den lokale leder skal være med til at udvikle visioner og værdier, samt
kunne stå i spidsen for organisatoriske forandringer.” (d18) Således artikulerede aktørerne god ledelse
som udvikling af 1. organisatoriske rammer, 2. udvikling af medarbejdernes kompetencer, 3. udvikling af velfærdsydelser og 4. udvikling af arbejdsmiljø.
Diskursiveringen af god ledelse indenfor udviklingsdiskursen skabte en rolle for lederen som ansvarlig for udviklingen af organisationen i en intenderet retning ved at udvikle og udnytte medarbejdernes kompetencer og sørge for at organisationen har et sundt både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
Diskursen formulerede således en række krav til lederens fokus og ansvarsområder. Denne lederrolle
er karakteriseret ved at være orienteret indad mod organisationens og medarbejdernes udviklingsevne.
Som det ses af nedenstående ækvivalenskæde, blev momenterne artikuleret i et forsøg på at stabilisere
ledelsens betydning med reference til udvikling. Ækvivalenskæden i denne diskurs’ artikulation af
god ledelse er karakteriseret ved at indeholde mange differentierede momenter, hvorved betydningen
af god ledelse blev mindre entydig end i fx kvalitetsdiskursen, som var karakteriseret ved få og
entydige momenter. Entydigheden blev dog artikuleret ved, at god ledelse som et nodalpunkt
ækvivaleredes med udvikling på organisatorisk niveau. Under alle omstændigheder skaber denne
diskurs entydighed om, at god ledelse skaber udvikling.
nøglen til udvikling – skaber udvikling – rum til udvikling – på forkant med udviklingen –
kompetenceudvikling – faglig kvalitetsudvikling – udvikling i jobbet – udvikler ressourcer
og kompetencer – faglig udvikling – udvikler medarbejderne – sikre medarbejdernes
kompetenceudvikling
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4.5 Resultatdiskursen
En del af debatoplæggene artikulerede god ledelse indenfor en resultatdiskurs. Resultatdiskursen er
kendetegnet ved at fokusere på de målbare resultater, som ledelsen opnår og er primært rettet mod
opfyldelsen af politisk fastsatte målsætninger. Derudover rummer diskursen et fokus på effektivisering af driften og omkostningsminimering. Diskursen søgte at skabe entydighed omkring, at god
ledelse består i og er afgørende for at skabe gode resultater og ansvarliggøre ledelsen for disse. Per
Christiansen, formand for Dansk Selskab for Sygehusledelse udtrykker fx ”Der er ikke tvivl om (sic) at
der er en sammenhæng mellem god ledelse og gode resultater.” (d6).
Som det ses af nedenstående ækvivalenskæde skabte momenterne indenfor resultatdiskursen entydighed omkring, at god ledelse skaber gode resultater ved målstyring, ved at reducere sygefraværet og
overholde et budget. Indenfor denne diskurs er det som i udviklingsdiskursen muligt at iagttage en
differentiering mellem momenterne, som alle får modificeret deres betydning i relation til nodalpunktet god ledelse. Fx skabes der en relation mellem forebyggelse af stress og økonomisk overskud, som
netop får deres mening ved at være artikuleret indenfor resultatdiskursen og knytte sig til nodalpunktet god ledelse.
Formålet med denne diskursivering af god ledelse bestod i at skabe mening omkring ledelse som en
praksis, der prioriterer at skabe gode resultater via økonomiske og driftsmæssige hensyn og forstår at
opfylde de fastlagte mål fra politisk side. Incitamentet for at få lederne til at være mere resultatorienterede skal være en resultatafhængig løn, det vil sige en øget brug af muligheden for henholdsvis at
kompensere eller sanktionere ledere for opnåelsen af henholdsvis gode eller dårlige resultater.
Resultatdiskursen producerede igennem diskursiveringen af god ledelse en rolle som en leder, der
formår at omsætte politiske mål til håndgribelige resultater, er effektiv, er fokuseret på rentabilitet og
på at levere gode resultater til den politiske ledelse. Denne lederrolle er kendetegnet ved at være
orienteret mod den politiske ledelse.
Ækvivalenskæden viser momenterne, som knyttede sig til god ledelse indenfor rammerne af resultatdiskursen.
målstyring og ansvar for resultater – skaber gode resultater – reducerer sygefravær – skaber
økonomisk overskud – opfylder de politiske målsætninger – ejerskab til resultater – tydeligt
ansvar for resultater – forebygger stress - resultatløn
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4.6 Rollemodelsdiskursen
Rollemodelsdiskursen er kendetegnet ved at indeholde momenter, der relaterer sig til ledelsens
forhold til medarbejderne og dens ageren i organisationen som en person, der går foran i udmøntningen af værdier og som retningssættende for den samlede organisation ved sit gode eksempel. Således
skriver Per B. Christiansen, Formand for Børne- og Kulturchefforeningen ”Hun skal kende sin rolle i
organisationen og stille sin ledelsesrolle til rådighed i et team.” (d1) og Lederne ”Lederen lokalt skal
fungere som rollemodel og kulturbærer.” (d18). God ledelse blev i diskursen artikuleret som en enhed,
der forstår at motivere og engagere sine medarbejdere ved at agere inspirerende og have en klar
fornemmelse af sin egen rolle som forgangsperson.
I artikulationen af god ledelse trak debatoplæggene på en rollemodelsdiskurs, som adskiller sig fra de
øvrige diskurser ved at være personorienteret og dermed artikulere god ledelse som en personificeret
enhed, der fungerer som rollemodel for sine medarbejdere ved at agere på bestemte måder.
Rollemodelsdiskursen skabte således en position for lederen som rollemodel, som vender indad mod
organisationen og som gennem sit gode eksempel fremstår som inspirator for medarbejderne. Kendetegnende for denne diskursivering af lederrollen er dens krav til, hvordan lederen skal interagere med
medarbejderne. Lederen skal være en man kan se op til, og som er værdig og gør sig fortjent til denne
status.
Som det ses af nedenstående ækvivalenskæde kobles momenterne sammen og tillægger god ledelse
mening, som en personificeret enhed, der agerer som rollemodel.
mod, styrke og retning – tydelighed – synliggør værdierne – motiverer – engagerer –
udvikler visioner og værdier – inspirerer – tager ansvar – ejerskab – kulturbærer - giver rum
og frihed – bevidsthed om eget ståsted og indre motiver – har rygrad – stolt – tør give slip
på kontrollen
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4.7 Personlighedsdiskursen
I personlighedsdiskursen blev god ledelse inddraget som nodalpunkt, der blev indholdsudfyldt efter
samme princip om rollemodelsdiskursen, nemlig som en personificeret enhed, der besidder bestemte
egenskaber. Momenterne tillagde god ledelse mening ved at artikulere god ledelse som besiddende en
særlig personlighed og mere specifikt artikulerede denne diskurs, at en god ledelse er kendetegnet ved
at være intuitiv, lyttende, have menneskelig indsigt etc. Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark
udtrykker følgende: ”En åben og synlig ledelse, der forstår at inddrage medarbejderne, virker inspirerende på personaltet og medvirker til at fastholde personalet (..) Der skal være plads til omsorg og medmenneskelighed i arbejdet (..) Det skal ledelsen være med til at sikre.” (d 22) LO trak ligeledes på
personlighedsdiskursen med følgende udtalelse”Det kræver tid og rum til inddragelse og nærvær. Det
kræver god og lydhør ledelse (..)” (d 19).
Diskursen dannede en lang ækvivalenskæde, som er kendetegnet ved at skabe entydighed omkring, at
god ledelse forudsætter bestemte personlighedstræk for at være succesfuld. Kendetegnende for
momenterne i ækvivalenskæden er, at de alle er såkaldte bløde egenskaber. Denne diskurs tillagde
således ledelsens personlige egenskaber en særlig vægt og er samtidig udtryk for, at god ledelse ifølge
personlighedsdiskursen forudsætter specifikke menneskelige egenskaber.
Diskursiveringen af god ledelse indenfor personlighedsdiskursen skaber en rolle for den offentlige
leder, som en person der har nære relationer til sine medarbejdere og sætter mennesket i centrum i
opgaveløsningen. Diskursen rummer en formning af lederens personlighed ved at formulere krav til
dennes måde at interagere med sine medarbejdere på. Indenfor denne diskurs er lederen i højere grad
end i rollemodelsdiskursen i øjenhøjde med sine medarbejdere.
Her ses ækvivalenskæden, som tillagde god ledelse mening indenfor rammerne af personlighedsdiskursen.
konfliktløser – intuitiv – lyttende – tillidsvækkende – menneskelig indsigt – selvtillid –
mod – konsekvent – skaber begejstring – fleksibilitet – åben og synlig – nærværende –
sætter mennesket i centrum – menneskelighed – ærlighed – indlevelse – refleksion - dialog
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4.8 Opsamling
4.8.1 God ledelse som flydende betegner
Som det fremgår af de fremanalyserede diskurser blev god ledelse indholdsudfyldt på forskellige
måder, hvorved god ledelse som nodalpunkt blev inddraget i differentierede diskurser, som ved hjælp
af forskellige relaterede momenter i ækvivalenskæder forsøgte at skabe entydighed omkring, hvordan
god ledelse skulle forstås. En betegner, som investeres med forskelligt indhold, kan karakteriseres som
en flydende betegner (Laclau & Mouffe, 2002: 24). God ledelse kan på baggrund af ovenstående
analyse karakteriseres som en flydende betegner. Gennem artikulationerne i differentierede diskurser,
blev god ledelse søgt gjort entydig i hver enkelt diskurs og brugt som et potent fænomen, der kunne
antage forskellig betydning alt efter den diskurs, og de momenter den blev knyttet til. I og med god
ledelse blev artikuleret i mange forskellige diskurser, blev entydigheden fra den enkelte diskurs til
gengæld opløst på grund af de mange forskellige ækvivalenskæder diskurserne tillagde til god ledelse
– begrebets skrøbelighed og ambivalens trådte dermed til syne.
Herunder illustreres procentvis diskursernes forekomst i debatoplæggene. Som tidligere nævnt kunne
flere diskurser optræde i samme dokument. Se bilag A for en komplet oversigt over diskursernes
fremkomst i hvert debatoplæg.
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figur 3
diskursernes fremkomst i debatoplæg
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4.8.2 Led i meningskonstruktionen
Det er muligt at iagttage, hvordan nogle diskurser og meningssammenhænge var mere dominerende
end andre, dels ved at ’fylde’ meget i form af mange momenter, dels i en klar og entydig artikulation
af nodalpunktet god ledelse. Derudover antog de forskellige diskurser forskellige led i meningskonstruktionen; udvalgte diskurser omhandlede, hvad god ledelse skaber, mens andre fokuserede på,
hvad god ledelse forudsætter eller består i. Diskurserne formulerede dermed betingelser i form af
forudsætninger, forventninger og krav til god ledelse. I det følgende vil jeg mere dybdegående analysere relationen mellem diskurserne og deres indbyrdes forhold.
Som nævnt foregik artikulationen af god ledelse i de enkelte diskurser gennem forskellige typer
meningstilskrivelse, som kan illustreres således:
diskurser
uddannelse

udvikling

resultat

videndeling

rollemodel

personlighed

kvalitet

god ledelse
forudsætter

består i

besidder

skaber

figur 4

Figuren demonstrerer at, om end diskurserne tillagde god ledelse forskellig mening, var der dog på
nogle af felterne opstået midlertidig hegemoni, hvorved en diskurs kom til at fremstå som den
dominerende. Uddannelsesdiskursen var fx hegemonisk og entydig omkring, hvad god ledelse
forudsætter. Det kræver en god teoretisk lederuddannelse at bedrive god ledelse, og ledelse blev
indenfor denne diskurs gjort til et fag offentlige ledere bør professionalisere sig indenfor. Man kunne
argumentere for, at god ledelse forudsætter lang professionserfaring og altså mere er baseret på faglig
praktisk erfaring med det ledede område, frem for en teoretisk uddannelse. Indenfor artikulationen i
debatoplæggene var uddannelsesdiskursen dog den dominerende i forhold til, hvilke forudsætninger
god ledelse kræver, og en faglighedsdiskurs blev således undertrykt.
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Figuren viser samtidig, at der foregik en diskursiv kamp mellem udviklingsdiskursen, videndelingsdiskursen og resultatdiskursen om at definere, hvad god ledelse består i som praksis. Den lange
ækvivalenskæde i udviklingsdiskursen samt dens dominerende forekomst i det samlede materiale jf.
bilag A viser, at den var dominerende i forhold til at skabe mening omkring god ledelse.
Der opstod ligeledes en kamp om at skabe entydighed omkring, hvad god ledelse skaber. Således
udfordrede særligt resultatdiskursen udviklingsdiskursen. Når to eller flere diskurser konkurrerer om
at tillægge en betegner mening, er der tale om en agonisme. Hvis de udelukker hinandens identitet, er
det derimod en antagonisme jf. afsnit 2.3.1.7. Resultat- og udviklingsdiskurserne stod således i et
agonistisk og potentielt antagonistisk forhold til hinanden, da fokus på resultater, effektivitet og
omkostningsminimering kan forestilles at have en hindrende effekt på udviklingen – for nogle.
I forhold til at skabe mening omkring personlig ledelsesstil kan man også se, at personlighedsdiskursen stod i et agonistisk forhold til rollemodelsdiskursen i forhold til at skabe mening omkring, hvilke
personlige egenskaber en god leder besidder.
De mange differentierede artikulationer, som god ledelse indtog gennem de fremanalyserede diskurser, viser, at der i høj grad var tale om en flertydighed og polyfoni i krav, forventninger og forudsætninger for god ledelse i den offentlige sektor. Det er ikke muligt med debatoplæggene at iagttage
nogen entydighed omkring, hvad god ledelse består i.
Den entydighed man dog kan spore i debatoplæggenes artikulation af god ledelse vedrører det
aspekt, at god ledelse er en forudsætning for god kvalitet i den offentlige sektor. Spørgsmålet om
hvilke ledelsesformer, offentlige ledere reelt skal tage i anvendelse forbliver dog åbent på dette
artikulationsniveau på grund af de agonistiske diskurser.
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4.8.3 Diskursernes rolletildeling
Som jeg har fremhævet i diskursgennemgangen er det muligt at iagttage en række subjektpositioner,
som velfærdsledere tilbydes i de konkurrerende diskurser. Ifølge Laclau er diskursive positioner
identitetsformende og er de iagttagelsespunkter, som vi kan iagttage subjekter med ( Jørgensen &
Phillips, 1999: 53). Disse positioner bidrager til at forme lederens identitet og bevirker, at lederen
kan træde frem og konstitutere sig selv på forskellige måder.
Indenfor rammerne af udviklingsdiskursen tillægges lederen fx en væsentlig rolle i forhold til at sikre
udviklingen af den offentlige sektor. Lederen holdes ansvarlig for de resultater, der skabes lokalt i
kraft af resultatdiskursen, lederen er vidensopsamler og –formidler indenfor videndelingsdiskursen
og lederen tilbydes en position som kvalitetssikrende for samfundets velfærd indenfor kvalitetsdiskursen og så fremdeles. Diskurserne former således krav og forventninger til ledere ved at artikulere
god ledelse indenfor differentierede diskurser. Ud fra diskursanalysen har det været muligt at iagttage, hvordan diskursiveringerne af god ledelse skabte bestemte subjektpositioner og roller, som
ledere kunne indtræde i. Nedenfor opstiller jeg en model til at anskueliggøre de forskellige roller, som
diskurserne tilbød velfærdslederen.
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figur 5
diskursernes rolletildeling
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4.8.4 Diskursernes positionering af lederen
I analysen har jeg vist, hvordan artikulationen af god ledelse indenfor en række diskurser producerede
differentierede roller, som lederen kan indtage for at bedrive god ledelse. Det er igennem diskurserne,
at krav og forventninger til ledere produceres og dermed får indflydelse på den måde lederens identitet formes. På basis af diskursernes artikulation af ledelsesopgaverne er det muligt at identificere
yderligere en differentiering mellem de forskellige typer lederroller gennem deres positionering til
forskellige sociale aktører, som artikuleret i diskurserne.
politikere

medarbejdere

velfærdslederen

borgere

netværk

figur 6
diskursernes positionering af lederen

Indenfor resultatdiskursen blev god ledelse artikuleret som evnen til at skabe gode resultater blandt
andet gennem effektivitet i driften. Denne rolle som resultatskaber blev positioneret i direkte relation
til den politiske ledelse, som enten kan belønne eller sanktionere lederen for de præsterede resultater.
Samtidig producerede diskursen en rolle for den politiske ledelse som målsættende og dømmende
overfor lederen ved at kunne henholdsvis belønne eller sanktionere lederen med en resultatafhængig
løn.
Indenfor rammerne af kvalitetsdiskursen blev lederen tilbudt en rolle som garant og ansvarlig for
kvaliteten af de producerede velfærdsydelser. God ledelse blev entydigt ækvivaleret med god kvalitet.
Denne diskurs tilbød således en positionering af lederen som rettet mod borgernes oplevelse af god
service og kvalitet.
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Indenfor rammerne af rollemodelsdiskursen blev lederen tilbudt en rolle som gennem sit gode
eksempel inspirerer, engagerer og motiverer medarbejderne. Denne diskurs tilbød en positionering af
lederen som positioneret over medarbejderne. Personlighedsdiskursen formulerede krav til lederens
personlighed med overvejende bløde egenskaber og evnen til at vise medmenneskelighed. Denne
diskurs positionerede lederen som ligeværdig med medarbejderne. Videndelingdiskursen producerede en rolle for lederen, som erfaringsopsamlende, idéspredende og formidlende aktør både indadtil
og på tværs af faglige og sektorielle grænser. Denne rolle positionerede lederen både i forhold til
medarbejdere og andre ledere i løse netværk.
4.8.5 Potentiale for desperate governance kortlagt
Den flerstemmige artikulation af ledelse viser, at der eksisterer konkurrerende og konfliktende
forventninger og krav til offentlige lederes praksis. Med iagttagelsen af diskursernes divergerende
formuleringer af krav, formning af roller og udstikkelsen af positioner, er potentialet for udfoldelsen
af forhandlingsspil og dermed desperate governance kortlagt. Den polyfoniske artikulation og
forståelse af fænomenet god velfærdsledelse viser således, at der med stor sandsynlighed kan opstå
kampe og konfrontationer om at bemægtige sig forskellige diskursive positioner, legitimere det
kontekstuelle beslutningsgrundlag samt opretholde koordinationsmagten – som ifølge Dorthe
Pedersen er de væsentlige forhandlingsspil, som kendetegner desperate governance (Pedersen, 2008:
41-43). Om ikke direkte kampe og konfrontationer, stiller det krav til velfærdsledere om at afkode,
håndtere og navigere imellem disse forskellige rationaler.
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4.9 Delkonklusion
Igennem diskursanalysen af debatoplæggene til temamøde V om ”Ledelse, medarbejderinddragelse
og motivation” har jeg iagttaget artikulationen af betegneren ’god ledelse’ i syv forskellige diskurser,
som alle konkurrerede om at tilskrive betegneren mening på hver sin måde. Med de forskellige roller
og positioner, som ledere tildeltes indenfor diskurserne, har jeg åbnet op for en iagttagelse af de
betingelser i form af krav og forventninger, som kommunikationen om god ledelse skaber for velfærdsledere gennem produktionen af roller. Med denne viden kan det åbne op for muligheden for
strategisk at knytte an til forskellige positioneringer alt efter, hvilken kontekst lederen befinder sig i.
De forskellige diskurser interpellerer lederen på forskellige måder og stiller krav til, hvordan lederen
skal agere overfor specifikke aktører. De forskellige positioneringer viser samtidig, at lederen udsættes
for et krydspres af hensyn, der skal tages for at bedrive god ledelse, og at god ledelse i høj grad skabes
i relationen til aktører både internt og eksternt. Der optræder således i debatoplæggenes italesættelse
af god ledelse ingen entydig definition af praksissen. I de næste analyser bliver det således interessant
at iagttage, hvordan ledelsesreformen forholder sig til disse forskellige artikulationer, og hvordan
lederne på Herlev Hospital navigerer indenfor disse diskursive rammer.
Efter at have analyseret debatoplæggenes artikulation af god ledelse, vil jeg i kapitel 5 analysere
regeringens artikulation af god ledelse i ledelsesreformen.
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5. Diskursanalyse af Ledelsesreformen
Formålet med dette kapitel er at analysere og iagttage, hvordan regeringen artikulerede god ledelse
ved at knytte an til selekterede betydningselementer, som fremanalyseret i kapitel 4. Jeg vil vise,
hvordan god ledelse blev anvendt af regeringen som et middel til at formulere et hegemonisk projekt
om, at god ledelse skaber kvalitet, ved at igangsætte specifikke initiativer til at forbedre ledelsens
udfoldelsesmuligheder i en intenderet retning – mod forøget kvalitet af offentlige velfærdsydelser. I
kapitel 4 analyserede jeg, hvordan forskellige diskurser strukturerer meningsfeltet omkring god
ledelse. Jeg viste, hvordan god ledelse blev artikuleret polyfonisk, som en praksis der forudsætter,
skaber og besidder noget specifikt. Igennem den polyfoniske artikulation producerede diskurserne
divergerende krav til ledelse som praksis og til lederens rolle. I ledelsesreformen var artikulationen
langt mere entydig om end, der stadig kan iagttages differentierede diskursive artikulationer af
ledelsesbetegneren.
5.1 Ledelsesreformens initiativer
Ledelsesreformen18 formulerede primært overordnede hensigtserklæringer om at forbedre ledelsens
muligheder for at skabe fremgang og kvalitet i offentlige velfærdsydelser. De konkrete initiativer var
ikke tilsyneladende af omfattende karakter, ikke desto mindre er det muligt at iagttage en række
meningskonstruktioner omkring forudsætningerne for god ledelse, samt hvad god ledelse skal
bidrage til. Herunder opstilles de konkrete initiativer, som ledelsesreformen udmundede i:

• ledere skal have et klart ansvar og rum til at lede
• alle ledere skal have en lederuddannelse af god kvalitet
• lederne skal anerkendes og belønnes for gode resultater
• etablering af ledelsesnetværk og sparring af ledere

18 Bilag 4
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5.2 Kvalitetsdiskursen
Ledelsesreformen, som er fremlagt offentligt i regeringens publikation for kvalitetsreformen ”Bedre
velfærd og større arbejdsglæde – regeringens strategi for høj kvalitet i offentlig service”19 indledes
med følgende ytring: ”God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer
og for, om borgerne får god service.” (bilag 4:1) Regeringen skaber således relationen mellem god
ledelse – god arbejdsplads – god service og artikulerer god ledelse indenfor kvalitetsdiskursen.
Samtidig producerer diskursen relationen mellem den offentlige leder og borgeren. Kvalitetsdiskursen understøtter og forstærker således den myte, som regeringen etablerede i sin begrundelse for at
igangsætte en styrket indsats på ledelsesområdet, som fremhævet i introduktionen til diskursanalyserne (jf. afsnit 3.2 side 30).
Myten består som nævnt i, at offentlige ledere bærer det væsentligste ansvar i forhold til løsningen af
den offentlige sektors største og mest presserende problematikker som 1. rekruttering og fastholdelse
af kvalificerede medarbejdere, 2. kompetenceudviklingen af medarbejdere samt 3. organisatoriske
forandringer som grundvilkår for at bibeholde og udvikle kvaliteten.
5.3 Uddannelsesdiskursen
Et af de væsentligste initiativer i ledelsesreformen lyder ”Alle offentlige ledere skal have tilbud om en
anerkendt lederuddannelse.” (bilag 4:4). Her knytter regeringen således an til den uddannelsesdiskurs,
som der blev trukket på i artikulationen af god ledelse i debatoplæggene. En anerkendt lederuddannelse artikuleres som forudsætningen for god ledelse i den offentlige sektor. Samtidig artikulerer
uddannelsesdiskursen ledelse som et fag, man bør tillære, dygtiggøre og professionalisere sig indenfor.
Ledelsesreformen reproducerer med uddannelsesdiskursen således den meningskonstruktion, som
debatoplæggene trak på for at legitimere brugen af økonomiske midler på flere og bedre lederuddannelser i den offentlige sektor.
5.4 Resultatdiskursen
Regeringen knyttede i ledelsesreformen videre an til resultatdiskursen ved at ville forøge ledernes
incitament til at skabe bedre resultater gennem resultatkontrakter og resultatafhængig løn. “Offentlige
ledere skal belønnes, når de skaber gode resultater for brugerne og en god arbejdsplads for deres medarbejdere. (..) Det er en grundlæggende sund tanke at lade en del af ledernes løn være afhængig af de
opnåede resultater.” (bilag 4:7) Med resultatdiskursen reproducerede ledelsesreformen artikulationen
og forståelsen af god ledelse som evnen til at levere resultater på baggrund af politisk fastsatte målsætninger.
19 Bilag 77
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Dog modificerede ledelsesreformen fokus, ved ikke blot at skabe relationen mellem politisk fastsatte
målsætninger og resultater som værende succeskriteriet for god ledelse, men samtidig at knytte gode
resultater til brugere og medarbejderes oplevelser af resultaterne som gode. Ved at knytte momenterne bruger – medarbejder – belønnes – resultater sammen artikulerer resultatdiskursen dermed
god ledelse, som orienteret trefoldigt mod 1. den politiske ledelses oplevelse af gode resultater, 2.
medarbejdernes oplevelse af den gode arbejdsplads samt 3. brugernes oplevelse af gode resultater i
form af god service.
5.5 Videndelingsdiskursen
Ledelsesreformens initiativ om at tilskynde til etableringen af flere ledernetværk trak på videndelingsdiskursen og etablerede relationen mellem god ledelse og ledernetværk. Således tilskynder regeringen
offentlige ledere til i højere grad at skabe læring på tværs af organisationer og sektorer. God ledelse
bliver også at dele erfaringer og benytte andres aktivt i egen organisation og blev dermed ækvivaleret
med indgåelsen i ledernetværk.
Ledelsesreformen artikulerede kun en del af videndelingsdiskursen, som den blev det i debatoplæggene.
Regeringen prioriterede således indsatsen på etableringen af ledernetværk, men ytrede intet om, at
videndelingen skulle ske ved fx en mere aktiv inddragelse af medarbejdernes erfaringer. Regeringen
ekskluderede med ledelsesreformen en række af momenter fra videndelingsdiskursen og reducerede
således den lange ækvivalenskæde, der var kendetegnende for videndelingsdiskursen som materialiseret i debatoplæggenes ækvivalenskæde jf. side 35. Ved at reducere meningen omkring god ledelse,
som bestående i indgåelsen i ledernetværk, søgte regeringen at simplificere lederens rolle som netværksdeltager ved at etablere en mere entydig mening med en kortere og mere entydig ækvivalenskæde.
5.6 Opsamling
Ledelsesreformen skabte med de forskellige initiativer en indsnævring af ledelsesbetegneren ved at
artikulere god ledelse gennem selektionen af diskurser og meningssammenhænge. Som det er vist
ovenfor inkluderede regeringen bestemte tematikker fra debatoplæggene til at indholdsudfylde
ledelsens betydning. Dermed reproducerede og forstærkede ledelsesreformen en del af de meningskonstruktioner, der blev iagttaget i debatoplæggene. Man kan samtidig iagttage, at regeringen
ekskluderede et væld af betydningselementer, som kan tillægges en politisk betydning. Hvor regeringen primært knyttede an til, hvad ledelse forudsætter og skaber, ekskluderede den en del af de el-
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ementer, der vedrører hvad god ledelse består i. Således blev elementer fra udviklingsdiskursen ikke
artikuleret i ledelsesreformen, hvormed man kan sige, at regeringen foretog en eksklusion af disse.
Samtidig ekskluderede regeringen alle de elementer, som i debatoplæggene blev artikuleret indenfor
henholdsvis rollemodels- og personlighedsdiskurserne. Ledelsesreformen kom derfor primært til at
formulere krav til ledelsens formelle kvalifikationer ved at artikulere god ledelse gennem uddannelsesdiskursen som rummede krav om, at alle ledere skal have en lederuddannelse. Derudover formulerede den krav til ledelsen om at fokusere på indfrielsen af gode resultater, både som rettet mod den
politiske ledelses opfattelse af disse men samtidig også gode resultater i form af skabelsen af en god
arbejdsplads for medarbejderne samt brugeres egne oplevelser af den gode velfærdsydelse.
Inklusionen og eksklusionen af tematikker kan illustreres således:
inklusion

god ledelse forudsætter:
uddannelse, resultatløn, klare snitflader
og rum til at lede, videndeling
god ledelse skaber:
kvalitet, resultater

eksklusion

udvikling af organisationen
udvikling af medarbejdernes kompetencer
udvikling af arbejdsmiljøet
personlige kvaliteter
rollemodelsegenskaber
videndeling ved inddragelse af medarbejdere

figur 7
ledelsesreformens inklusion og eksklusion af tematikker

Med inklusionen og eksklusionen af betydningselementer og dermed tematikker i ledelsesreformen,
foretog regeringen, det Laclau betegner som hegemoniske interventioner, hvor partikulære meningssammenhænge kom til at fremstå som universelle og hegemoniske (Laclau, 2001: 5). Selvom der i
debatoplæggene foregik en kamp mellem lederuddannelse og faglig forankring som forudsætning for
god ledelse, artikulerede ledelsesreformen entydigt, at god ledelse skabes i kraft af lederuddannelser.
På samme måde skabte regeringen en hegemonisk intervention ved at artikulere god ledelse gennem
resultatdiskursen og tilskynde til øget anvendelse af resultatløn som middel til at motivere ledere.
Resultatdiskursen, som blev domineret af udviklingsdiskursen i debatoplæggenes artikulationen af
god ledelse, kom i ledelsesreformen til at fremstå som hegemonisk, idet ledelsesreformen
ekskluderede elementerne fra udviklingsdiskursen. Dette vil blive diskuteret i kapitel 7.
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5.7 Formuleringen af et hegemonisk projekt
Med ledelsesreformens anknytning til bestemte diskursiveringer af god ledelse primært som forudsætningen for og skaberen af god kvalitet, tilstræbte regeringen at skabe og formulere et hegemonisk
projekt, der kunne modsvare og løse de væsentligste udfordringer for den offentlige sektor. Ledelse
blev således anvendt til at krystallisere en række problematikker, som nævnt i kapitel 3, og gøre god
ledelse til løsningen af dem i ledelsesreformen. Ledelsesreformen benyttede så at sige ledelse til
at formulere en strategi for øget kvalitet i offentlige velfærdsydelser. Ved at forøge input til ledere via
flere midler til uddannelse satser regeringen med ledelsesreformen på, at output vil blive forøget i
form af højere kvalitet. På samme måde blev resultatafhængig løn anvendt til at skabe en hegemonisering omkring, at højere løn vil motivere ledere til at præstere mere og i sidste ende igen skabe mere
kvalitet. Denne relation mellem god ledelse og kvalitet blev ultimativt af regeringen benyttet til at
skabe et hegemonisk projekt, der kunne løse de væsentligste udfordringer for den offentlige sektor.
5.8 Ledelsesreformen som re-reguleringsinitiativ
Når man tager Dorthe Pedersens briller på og iagttager ovenstående analyse med begrebet om
re-regulering, som manifesterer sig med ”flere nye former for central regulering samt flere (konkurrerende) regelsættere” (Pedersen, 2008: 32) bliver det samtidig tydeligt, at regeringen med ledelsesreformens øgede fokus på resultatstyring og ekskludering af udviklingsdikursen indsnævrer og strammer
rammerne for lokalforankret og autonomisk ledelse. Regeringen opprioriterer nemlig resultatforståelsen ved at trække på resultatdiskursen og gennemtrumfer (midlertidig) hegemoni over feltet
på policyniveau. Således bliver ledelsesreformen et stærkt udtryk for, at regeringen benytter sig af
styring af selvstyring og re-regulering.
De to foregående analysekapitler 4 og 5 har beskæftiget sig med artikulationerne af god ledelse på
policyniveau. I kapitel 6 sporer jeg ind på artikulationer af god ledelse i sygehussektoren materialiseret i ledelsespolitikker og interviews med en delt afdelingsledelse på Herlev Hospital.
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6. Divergerende betingelser for ledelse
i sygehussektoren
I de foregående analysekapitler har jeg iagttaget og analyseret, hvordan artikulationen af god ledelse
manifesterede sig i forbindelse med kvalitetsreformsprocessen. Jeg har fremhævet nogle af de paradokser, der kan opstå for velfærdsledere og regeringens udfoldelse af et re-reguleringsinitiativ i form
af ledelsesreformen. I nærværende kapitel vil jeg nu rette blikket mod ledelse i sygehussektoren og
fokusere på henholdsvis ledelsespolitikker og lederes egne italesættelser på Herlev Hospital.
Den differentierede artikulation på niveauet for debatoplæggene viste, at der foregik diskursive
kampe om at indholdsudfylde betegneren god ledelse, som derved kan karakteriseres, som det Laclau
betegner som en flydende betegner (Laclau & Mouffe, 2002: 24). Da velfærdsledelse er en samlebetegnelse for ledelse af velfærdsydelser, anser jeg det for relevant at se nærmere på ledelse i sygehussektoren.
Diskursiveringerne af velfærdsledelse er nemlig brugbare i forhold til at iagttage de betingelser ledere
i sygehussektoren opererer under. Diskursanalysen af Region Hovedstadens og Herlev Hospitals
ledelsespolitikker samt afdelingsledelsens italesættelser af egne ledelsesmæssige udfordringer og
praksisser, vil derfor bidrage til at nuancere, hvordan god velfærdsledelse forstås i netop sygehussektoren, og hvordan diskurserne gennem produktionen af betingelser i form af krav, forventninger,
muligheder og roller bidrager til at strukturere ledernes handlerum.
Kort efter kvalitets- og ledelsesreformen udviklede Region Hovedstaden en ledelsespolitik20 for alle
ledere på regionens sygehuse og pålagde selvsamme at udarbejde lokale ledelsespolitikker med klare
retningslinier og kriterier for god ledelse. Herlev Hospitals udviklingsafdeling udarbejdede en
ledelsespolitik21 for alle ledere med en eksplicitering af kendetegnene for god ledelse på sygehuset. I
det følgende analyserer jeg, hvordan Region Hovedstadens og Herlev Hospitals ledelsespolitikker
artikulerede god ledelse indenfor differentierede diskurser.

20 Bilag 70
21 Bilag 66
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6.1 Ledelsespolitikker
Region Hovedstadens og Herlev Hospitals ledelsespolitikker tager afsæt i de samme ledelsesformer,
som alle ledere forventes at benytte i deres ledelsespraksis. Ledelsespolitikkerne uddyber, hvordan
god ledelse også benævnt kvalitetsledelse22 skal forstås og praktiseres gennem en uddybning af de
kriterier, der kendetegner god ledelse og samtidig konkretiseret i specifikke adfærds- og kompetencetermer. Ledelsespolitikkerne indkredser god ledelse som bestående af strategisk ledelse, driftsledelse,
personaleledelse, faglig ledelse suppleret med en personlig ledelsesstil (bilag 66: 9). Med Herlev Hospitals ledelsespolitik følger to interne notater23, som tilsammen verbaliserer og konkretisere de forventninger, der lokalt stilles til lederne. Det er ud fra disse beskrivelser muligt at iagttage, hvordan de
forskellige ledelsesformer indskriver sig i differentierede diskurser og dermed bidrager til at strukturere ledernes handlerum gennem diverse anvisninger.
6.1.1 Udviklingsdiskursen
Strategisk ledelse
Herlev Hospitals ledelsespolitik beskriver strategisk ledelse som følger: ” lederen evner at håndtere sit
ansvarsområde i et helhedsperspektiv (..) og at lede i et fremadrettet perspektiv” (bilag 66). I notatet om
kriterier for god ledelse uddybes det, at ” lederen sikrer klare mål og strategier”, ”bidrager til at understøtte nytænkning og visioner”, ”skaber rum for afprøvning af nye idéer” og ”går foran i forandringer og
udviklingen af organisationen” (bilag 68). Med denne artikulation af god ledelse trækker ledelsespolitikken på udviklingsdiskursen ved overordnet at beskrive god ledelse som evnen til strategisk at
udvikle organisationen i en intenderet retning og at lede i et fremadrettet perspektiv. Det centrale for
lederen er i denne sammenhæng at udvikle sin organisation. Ledelsespolitikken skaber på den måde
en ækvivalenskæde indenfor udviklingsdiskursen, der tilfører god ledelse mening.

klare mål og strategier – visioner – nytænkning – helhedsperspektiv – fremadrettet –
nye idéer – udvikling af organisationen

22 ”Kvalitetsledelse defineres indenfor fire områder, idet kvalitetsledelse indgår i alle fire områder: strategisk
ledelse, faglig ledelse, personaleledelse og driftsledelse.” (Region Hovedstadens ledelsespolitik: 3)
23 Notat - Form og aktiviteter til ’Ledelse i praksis’ bilag 67, Notat - Kriterier for god ledelse bilag 68
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Personale ledelse
Ledelsespolitikkerne beskriver, at personaleledelse handler om ”at være udviklingsorienteret i samspil
med den/de personer, der er i faglig eller personaleledelsesmæssig reference. Lederen evner, at bringe egne
faglige kompetencer i spil på en måde, der understøtter medarbejdernes udvikling og trivsel i jobfunktionerne” (bilag 66). Notatet supplerer, at personaleledelse går ud på at skabe udfordringer og kompetenceudvikle den enkelte i samspil med organisationens udviklingsbehov (bilag 68). God ledelse
bliver gennem ækvivaleringen til personaleledelse inddraget i udviklingsdiskursen, som det ses af den
ækvivalenskæde ledelsespolitikkerne og notatet etablerer omkring personaleledelse.

udviklingsorienteret – understøtter medarbejdernes udvikling – kompetenceudvikler –
understøtter innovation – give/modtage feedback – løbende refleksion – udfordrer rammer

Faglig ledelse
God ledelse handler i ledelsespolitikkerne samtidig om, at ” lederen evner at sikre effektiv faglig ledelse
ved at agere kvalitets- og samarbejdsorienteret. Lederen bidrager til at overholde og udvikle standarder,
som til at sikre konstruktive samarbejdsprocesser” (bilag 66). I notatet uddybes det, at lederen skal
”understøtte en løbende kvalitetsudvikling (..) i henhold til ny viden og standarder” (bilag 68). Lederens
faglighed bliver et væsentligt aktiv i forhold til at udvikle kvaliteten og organisationen. Faglig ledelse
inddrages som det ses af ækvivalenskæden også i udviklingsdiskursen.

udvikle standarder – løbende kvalitetsudvikling – skaber og understøtter faglige netværk –
konstruktive samarbejdsprocesser
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6.1.2 Resultatdiskursen
Driftsledelse
I ledelsespolitikkerne bliver driftsledelse beskrevet som evnen til ”at varetage de driftsmæssige og
administrative dele af ledelsesopgaven synligt og indenfor de givne rammer, og er resultat- og løsningsorienteret” (bilag 66) Derudover ekspliciteres det i notatet om kriterier for god ledelse, at driftsledelse
indebærer ” løbende kontrol og resultatopfølgning”, ”effektiv arbejdstilrettelæggelse”, ”synliggørelse af
opnåede resultater” samt ”omkostningsbevidsthed i valg og prioriteringer” (bilag 68). God ledelse bliver
med denne artikulation af god ledelse til en praksis, der fokuserer på organisationens evne til at levere
resultater og inddrages i resultatdiskursen. Ledelsespolitikken danner således en ækvivalenskæde, der
underbygger, at god ledelse handler om at skabe gode resultater.

drift og administration – resultat- og løsningsorienteret – løbende kontrol –
resultatopfølgning – effektiv – synliggør resultater – omkostningsbevidsthed i valg og
prioriteringer – servicemål – effektiv drift – effektiv arbejdstilrettelæggelse

6.1.3 Personligheds- og rollemodelsdiskurserne
Personlig lederstil
Ledelsespolitikkerne beskriver under overskriften personlig lederstil, hvordan lederen bør bruge sig
selv og sin personlighed til at lede sine medarbejdere og organisation: ” lederen evner at udfolde en
personlig lederstil, der fremmer gensidig tillid og respekt i det daglige samarbejde. Lederen har en
passende selvindsigt og evner at bruge sig selv konstruktivt i lederrollen” (bilag 66). I notatet uddybes
det blandt andet, at lederen ”udviser respekt for andre” og ”er åben, lyttende og empatisk” (bilag 68).
Lederen udviser loyalitet overfor organisationen, mod, handlekraft, vedholdenhed etc. Ledelsespolitikkerne formulerer således, at god ledelse handler om at besidde særlige menneskelige egenskaber og
italesætter lederens rolle indenfor både personligheds- og rollemodelsdiskursen, som ækvivalesskæden tydeliggør.
åben – lyttende – empatisk – tillid – respekt – selvindsigt – troværdig – loyal – mod – handlekraft – respekt – vedholdenhed – beslutsomhed – åbenhed – helhedssyn – dialog –
åbenhed – synlig – nærværende – til rådighed
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6.1.4 Udvikling kontra resultater
Region Hovedstadens og Herlev Hospitals ledelsespolitikker formulerer med anvisningerne om at
benytte forskellige ledelsesformer kombineret med specifikke menneskelige egenskaber en række krav
og forventninger til ledernes praksis. I artikulationen af god ledelse opstiller ledelsespolitikkerne
således en række kriterier, som skal bidrage til at entydiggøre kravene. Som i debatoplæggene er det
muligt at iagttage en differentiering i italesættelsen af god ledelse. De momenter, der knytter sig til
strategisk ledelse, faglig ledelse og personaleledelse artikulerer god ledelse inden for udviklingsdiskursen. Udviklingsdiskursen er således kendetegnet ved at inddrage mange differentierede momenter,
som tilsammen tilfører god ledelse mening. Derimod bliver driftsledelse artikuleret indenfor resultatdiskursen. Og i relation til personlig ledelsesstil bliver god ledelse artikuleret indenfor både en
personligheds- og rollemodelsdiskurs, der formulerer krav til lederens evne til at bruge sin personlighed aktivt i ledelsen.
Ledelsespolitikkerne konstruerer således et potentielt konfliktfyldt ledelsesideal, ved at artikulere god
ledelse gennem henholdsvis udviklings- og resultatdiskurserne. Der er som i debatoplæggene en
væsentlig overvægt i momenter, der relaterer til god ledelse indenfor udviklingsdiskursen. Strategisk
ledelse, faglig ledelse og personaleledelse artikuleres alle indenfor udviklingsdiskursen og tillægger
god ledelse mening som en praksis, der grundlæggende er orienteret mod udvikling. Konkurrerende
bliver driftsledelse, som primært er rettet mod at producere gode resultater ved at opfylde politisk
fastsatte målsætninger.
Analysen af debatoplæggene viste, at udviklingsdiskursen var den dominerende diskurs, i forhold til
at skabe entydighed omkring god ledelse. Analysen af ledelsesreformen viste, at regeringen trak på
resultatdiskursen i sit forsøg på at skabe hegemoni om god ledelse. Ledelsespolitikkerne viser dermed,
at de to overordnede konkurrerende diskurser, udviklingsdiskursen og resultatdiskursen, blev inddraget side om side og dermed blev den politiske kamp om god ledelse reproduceret i artikulationen
af god ledelse i sygehussektoren.
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6.2 Ledelse på Herlev Hospital – Medicinsk Hæmatologisk afdeling
Herlev Hospital er organisatorisk opbygget som en virksomhed, der ledes af en direktion, som har
ansvaret for hele hospitalets drift og udvikling. Under direktionen er hospitalet inddelt i en række
afdelingsledelser, som under dem har områdeledelser.
Afdelingsledelserne er todelte, det vil sige, at hver afdeling ledes ligeværdigt af en ledende overlæge og
en ledende oversygeplejerske. Afdelingsledelsen er dermed baseret på ledernes faglige baggrund og
erfaring og indgår i et tæt samarbejde. I det følgende vil jeg analysere, de diskursiveringer lederne
knyttede an til i deres egne beskrivelser af ansvarsområder, opgaver, roller og udfordringer. Laclau
betragter som nævnt i kapitel 2 alle sociale praksisser som diskursive. Dette inkluderer således også
handlinger, som får deres mening indenfor det diskursive ( Jørgensen & Phillips, 1999:46). Jeg har
derfor valgt at fremhæve forskellige scenarier og konkrete udfordringer, som den delte afdelingsledelse på Medicinsk Hæmatologisk afdeling24 – ledende overlæge Bjarne Anker Jensen og ledende
oversygeplejerske Susanne Dansholm – selv beskriver indenfor diskursive rammer.
6.2.1 Fusionen
I forbindelse med den føromtalte strukturreform i 2007 blev Medicinsk Hæmatologisk afdeling på
Herlev Hospital pålagt en fusion med den hæmatologiske afdeling på Hillerød Hospital for at
effektivisere driften og samle ekspertisen på et sted. Herlev Hospital gik fra at dække et befolkningstal på ca. 640.000 borgere til at dække ca. 1 million borgere og oplevede dermed en 65 % udvidelse.
Tidsplanen, som blev fremlagt fra Region Hovedstaden med en ny hospitalsplan25 for hele regionen,
tilsagde, at fusionen først skulle finde sted i 2009 med halvandet års forberedelsestid.
Da hospitalsplanen blev offentliggjort, valgte en stor del af medarbejderne på afdelingen på Hillerød
Hospital at søge væk. ”Så det var personalet, der stemte med fødderne. (..) De forlader stedet. De
forlader de afdelinger, der skal lukke. Det gør de lang tid inden. Det kan godt være politikerne siger, det
først skal lukkes i 2009. Men det rører ikke medarbejderne. Så i løbet af ganske kort tid var Hillerød lagt
øde. Det vil sige vi fik seks uger.” (BAK: 57-64)26 Den politiske beslutning og målsætning om at
fusionere de to afdelinger, betød at Medicinsk Hæmatologisk afdeling på Herlev Hospital måtte

24 Medicinsk Hæmatologisk afdeling på Herlev Hospital beskæftiger sig med diagnosticering og behandling af
blodsygdomme. 160 medarbejdere er fordelt på to sengeafsnit, et laboratorium og en klinisk forskningsenhed,
hvor hver enhed har sin egen områdeledelse. Medarbejderne udgøres af læger, sygeplejersker, farmakonomer,
lægesekretærer og plejepersonale. Afdelingen har en årlig budgetramme på ca. 170 millioner kroner.
25 Bilag 72 – Hospitalsplan 2007, Region Hovedstaden
26 Interview med Bjarne Anker Jensen: bilag 62 Henvisninger til interviewmaterialet er angivet med ledernes
initialer og linietal.
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omstille sig lynhurtigt til de nye vilkår, hvilket skabte betragtelige udfordringer for afdelingsledelsen,
som måtte foretage skarpe prioriteringer og tilsidesætte alt andet for at få fusionen gennemført. ”Her
var en prioritering, som jeg ikke havde foretaget, men den var nummer et, uanset hvordan jeg vendte og
drejede det.” (BAJ: 87-89). Bjarne Anker Jensen fortæller her, hvordan der var tale om en politisk
beslutning, som afdelingen var uforberedt på, og som krævede øjeblikkelig handling med henblik på
at opnå de mål, der var blevet tilsagt fra Region Hovedstaden. ”Det er en typisk konsekvens af en
politisk beslutning, som i hvert fald set udefra, ikke er gennemtænkt ordentligt på det politiske plan. Og
som fuldstændig rydder ens dagsorden og ens planer.” (BAJ: 80-82) Ifølge Bjarne Anker Jensen er det en
generel præmis, at mængden af krav og nye målsætninger fra politisk side er stigende. ”For der kommer hele tiden nye ting. Nu kommer der også kræftpakker27, som vi skal til at gennemføre. Så patienter,
der er henvist med en kræftdiagnose, skal ses indenfor 48 timer i et system, der simpelthen ikke har
bufferen til det.” (BAJ: 163-166)
6.2.2 Nye IT- og dokumentationssystemer
Udover de organisatoriske udfordringer med fusionen og de mere fagligt relaterede til fx kræftpakken, beskriver Bjarne Anker Jensen problematikken omkring nye IT- og dokumentationssystemer,
som kræver en del arbejde at gennemføre for ledelsen.
Elektronisk Patientmedicinering (EPM) er indført for at digitalisere hele medicineringsprocessen fra
lægeordination til sygeplejerske til sekretær. Et system, der blev etableret i Sundhedsstyrelsen for at
minimere medicineringsfejl, men som ifølge overlægen har resulteret i, at fejlene faktisk er blevet
femdoblet, siden systemet er blevet implementeret (BAJ: 339). Det skaber store frustrationer hos
medarbejderne og særligt hos lægerne, som nu bruger en halv time længere hver dag på medicinering,
fordi de selv skal notere i systemet frem for førhen ’blot’ at videregive informationer mundtligt til
sygeplejersken (BAJ: 365-366). Derudover sker der stadig en flerdoblet dokumentation, fordi de
gamle procedurer enten stadig er lovbundne, eller fordi det nye system ikke er udviklet godt nok til at
sammentænke alle dele af medicineringen eller de lokale forhold. ”Så der er mange ting, der bliver
sendt ud i systemet, og mange af de systemer, vi får, bærer præg af, at der er ikke sat ressourcer af til at lave
et godt system fra starten.” (BAJ: 354-355) Disse udfordringer er ifølge Bjarne Anker Jensen kendetegnende for hans arbejde som ledende overlæge og har derfor stor indflydelse på den ledelse, han
praktiserer. Konkret betyder det, at han bruger meget tid på at få systemerne til at passe sammen og
27 Regeringen og Danske Regioner indgik i oktober i fjor en aftale om faste patientforløb, der på papiret lover
danske kræftpatienter hurtig handling, faste frister for undersøgelse og behandling samt klar besked undervejs i
forløbet. Af aftalen fremgår, at der inden udgangen af 2008 skal indføres pakkeforløb for samtlige kendte kræftformer. Dvs. omkring 25 kræftsygdomme.” Hagerup, Annette ”De fire første kræftpakker klar” Ugeskrift for
Læger 2008;170(5):306
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forsøge at få de løse ender til at hænge sammen, når nye politiske krav manifesterer sig. ”og med det
kontinuerlige pres, der kommer fra politikerne, bliver det meget svært at løse den opgave (diagnosticere og
behandle patienter). Og dermed bliver det også svært at løse de andre ting, der ligger i ledelsesopgaven”
(BAJ: 179-180)
Bjarne Anker Jensen bruger altså det meste af sin ledelse på at implementere og realisere politiske
krav og målsætninger og på at sikre den umiddelbare drift af Hæmatologisk Medicinsk afdeling. Store
dele af interviewet kredsede om politikernes krav og de udfordringer, det gav ham i dagligdagen.
I forbindelse med de ovenfor skitserede udfordringer beskriver Bjarne Anker Jensen, hvordan den ny
regionsdannelse og hospitalsplan28 udformet af politikere stiller store organisatoriske udfordringer og
er noget, som ’rydder hans dagsorden fuldstændig’ (BAJ: 80-82), da han hurtigst muligt skal indfri
målene for fusionen. Som tidligere nævnt var momenterne ”politiske krav og målsætninger” en del af
resultatdiskursen, som fokuserer på, at god ledelse består i at indfri politiske mål og opnå gode
resultater. På samme måde så vi, hvordan ledelsespolitikkens fokus på driftsledelse også indskrev sig i
resultatdiskursen. Dette tydeliggør, at resultatdiskursen præger Bjarne Anker Jensens forståelse af sin
ledelsespraksis. Han identificerer sig således igennem disse italesættelser af sin ledelsespraksis og sine
udfordringer med rollen udstukket af resultatdiskursen som lederen, der skal indfri politiske målsætninger og skabe gode resultater.
6.2.3 Udvikling
Udover resultatorienteringen, er Bjarne Anker Jensen meget optaget af de udviklingsmuligheder, som
afdelingen har. Han karakteriserer i det hele taget afdelingen som meget udviklingsorienteret. ”Vi
løser ikke dagens problemer, som vi gjorde for tre måneder eller tre år siden. Vi prøver nye veje.” (BAJ:
282-283) Han beskriver også, hvordan han i forbindelse med nye systemer, så vidt muligt inddrager
afdelingen i pilotprojekter for at være på forkant med udviklingen. På den måde har han mulighed
for at præge udviklingen og samtidig få stillet særlige økonomiske midler til rådighed for deltagelsen i
nye projekter. ”Og så har vi prøvet at være proaktive, fordi da systemet (EPM) blev fremlagt, så tænkte
vi, at hvis vi skal nå at gøre det inden regionsdannelsen, og hvis vi skal have nogen mulighed for at lave
om på det her, så skal vi tidligt på. Så derfor meldte vi os som pilotafdeling.” (BAJ: 369-372) Derudover
beskriver Bjarne Anker Jensen, at han gør meget ud af at kompentenceudvikle sine medarbejdere gennem løbende undervisning for at motivere medarbejderne. ”Vi har meget fokus på undervisning, at
man ikke blot arbejder, men at man lærer også noget. Vi er ikke bange for at lære fra os, så folk bliver
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bedre, og så det måske også bliver mere attraktivt for andre og også attraktivt for os selvfølgelig.” (BAJ:
253-254)
Med disse to eksempler italesætter Bjarne Anker Jensen en del af sine ledelsesudfordringer indenfor
udviklingsdiskursen. Fokus på kontinuerlig organisatorisk og faglig udvikling ved at være på forkant
og proaktiv samtidig med en løbende kvalificering og udvikling af medarbejdernes kompetencer
gennem undervisning og læring er væsentlige indsatsområder i overlægens ledelsespraksis. Han
identificerer sig således med rollen som den udviklingsorienterede leder, der er udstukket af udviklingsdiskursen.
6.2.4 Personlig ledelsesstil
Bjarne Anker Jensen omtaler sig selv og sin ledelsesstil som imødekommende, respektfuld og ærlig.
”...det jeg prøver på, det er at være imødekommende.(..) Og at jeg opfører mig, og at mit personale opfører
sig overfor mig og indbyrdes opfører sig respektfuldt. Og så noget andet, som er ret vigtigt, det er at søge at
informere godt og være ærlig, og at situationer kan ændre sig, men at være ærlig i sin håndtering af sager.”
(BAJ: 276-285) Han gør meget ud af, at alle medarbejdere føler, de har et godt arbejde.
Samtidig er han optaget af, at medarbejderne føler han er ærlig i forhold til de beslutninger han
træffer, også de beslutninger han ikke selv har haft nogen indflydelse på. Hans ledelsesstil er generelt
præget af at motivere og engagere sin medarbejdere for at håndtere de ydre pres, som afdelingen
oplever. ”..det er et ret stort arbejde fx med EPM med mange fejl, det er et ret stort motivationsarbejde
for mig og andre alligevel at få det accepteret af lægerne fx. (..) At prøve at motivere dem til, at – på sigt
– bliver det bedre” (BAJ: 363-367)
Beskrivelsen af sin egen ledelsesstil ud fra ovenstående eksempler viser, at overlægen i vidt omfang
trækker på rollemodelsdiskursen, som blev fremanalyseret i analysen af debatoplæggenes italesættelse
af god ledelse. Gennem denne anknytning til rollemodelsdiskursen positioner han sig som en leder,
der går foran og fungerer som en person medarbejderne kan se op til ved at være ærlig, respektfuld og
motiverende.
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6.2.5 Forholdet mellem udviklingsdiskursen og resultatdiskursen
Bjarne Anker Jensen identificerer sig, som det er vist ovenfor, både med rollen som den resultatorienterede leder og som den udviklingsorienterede leder. Det er således både resultatdiskursen og udviklingsdiskursen, der på hver sin måde konkurrerer om at forme hans identitet som leder. I interviewet var der dog en væsentlig overvægt af eksempler på sin egen ledelsespraksis og udfordringer,
som blev italesat indenfor resultatdiskursen. Resultatdiskursen er således den dominerende i forhold
til at producere betingelser for overlægens ledelsespraksis med stigende politiske målsætninger og nye
krav. Overlægens beskrivelser indenfor resultatdiskursen var generelt præget af en vis utilfredshed og
en følelse af, at resultatopfyldelsen af politiske målsætninger er et vilkår, som overlægen må indfinde
sig med. ”Og selvfølgelig er vi jo i sidste ende tjenestemænd, så vi får jo også en opgave, der skal løses. De
forventer ikke, at vi starter med at argumentere imod, vel.” (BAJ: 176-178)
Bjarne Anker Jensen beskriver i følgende citat, hvordan øgede politiske krav og målsætninger er med
til at hæmme udviklingen ”Vi skal selv gøre vores arbejde mere effektivt og få mere tid til de spændende
og udviklende opgaver. Og så skal vi først og fremmest finde tiden til det. Og det har vi ikke rigtig kunne
sparke i gang midt i, at vi jo altså har fået den kæmpe udfordring, det er, at få den 65 % øgning i de
aktiviteter, vi skal passe.” (BAJ: 130-134) I et andet eksempel fremhæver han, at udviklingstiltag på
kvalitetsakkrediteringsområdet er blevet sat i bero – også på grund af den nye regionsdannelse. ”Så er
der noget af kvalitetsudviklingsarbejdet, der er gået mere eller mindre i stå. (..) For det første er der det
problem, at i den nye region, der gik tre (hospitaler) så sammen, som havde fuldstændig forskellig struktur.(..) Og det ender med at blive et kaos. (..) Det er helt ekstremt bureaukratisk.” (BAJ: 136-155)
Man kan med disse eksempler og citater iagttage, hvordan resultatdiskursen med sit fokus på lederen
som indfrier af politiske målsætninger og nye krav – her materialiseret i regionsdannelsen – hæmmer
og støder sammen med udviklingsdiskursens fokus på lederen, som orienteret mod at udvikle organisationen. Der foregår i lederens egne beskrivelser af sin ledelsespraksis og vilkår en diskursiv kamp og
konfrontation mellem udviklingsdiskursen og resultatdiskursen om at installere betingelser for
lederen. De konkurrerende diskurser producerer som sådan konfliktfyldte betingelser for Bjarne
Anker Jensen, idet han på den ene side har påtaget sig rollen som en leder, der er sat i verden for at
implementere de systemer, krav mm., som politikere måtte have besluttet. På den anden side nærer
han et stort ønske om at skabe udvikling i organisationen, på det faglige område i forbindelse med
hæmatologien som speciale og i forhold til medarbejdernes kompetencer. Og han forsøger gennem
involvering i pilotprojekter og indgåelse i diverse netværk at optimere sine chancer for at opnå
indflydelse for at skabe udvikling og bevæge sig udover de krav og politiske målsætninger, der måtte være.
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Efter at have analyseret ledende overlæge Bjarne Anker Jensens egne ledelsespraksisser og udfordringer vil jeg analysere ledende oversygeplejerske Susanne Dansholms beskrivelser. Hendes oplevelser
ligner i høj grad overlægens, men adskiller sig dog i forhold til hendes indsatsområder. Det bliver også
tydeligt, at deres forskellige baggrund som henholdsvis uddannet læge og sygeplejerske er med til at
forme deres forhold til deres egen rolle som leder.
6.2.6 Rekruttering og fastholdelse
Susanne Dansholm beskrev i interviewet, idet hun blev spurgt til sine væsentligste udfordringer,
hvordan rekruttering og fastholdelsen af medarbejdere er noget af det, der optager hende mest. ”Og
jeg kan da godt sidde og tænke, hvordan skal jeg kunne rekruttere lægesekretærer eller sygeplejersker eller
assistenter, når det hele ender med, at de kan få flere penge ved at gå andre steder hen.” (SD: 195-197)29
Som sin væsentligste ledelsesudfordring beskriver hun, hvordan hun takler problemet, med at flere og
flere sundhedsmedarbejdere flytter fra de offentlige sygehuse til private hospitaler, hvor de kan få
mere i løn. ”De grupper, jeg skal rekruttere, (..) det er nogle, som jeg tænker, at man selvfølgelig må tale
til deres faglighed og til deres profession og deres udviklingsmuligheder. De udviklingsmuligheder man
kan give dem.” (SD: 201-204) Susanne Dansholm forsøger så vidt muligt at holde gang i medarbejdernes faglige udvikling, idet hun anser det som det mest virksomme parameter for at rekruttere og
fastholde kvalificerede medarbejdere. ”Men jeg takler den jo sådan, som jeg prøver at holde gang i den
sygeplejefaglige udvikling. (..) Hvad kan vi så gøre af faglige udviklingstiltag, så folk synes, det er rigtig
spændende at gå på arbejde på denne her afdeling.” (SD: 215-220) Hun pointerer videre: ”Du spurgte
mig tidligere om, hvad mine største udfordringer var. Jamen det er jo udvikling.” (SD: 347-348)
6.2.7 Fusionen
I et andet tilfælde forklarer Susanne Dansholm, hvordan den føromtalte fusion skabte betingelser for
hendes ledelse, og hvordan hun taklede de problemstillinger, der opstod som følge af fusionen. Hun
lægger vægt på, at den hurtige omstillingsproces skabte store pladsmæssige udfordringer, men hun
mener dog, at de overvejende kom godt igennem processen, fordi hun og overlægen som ledere fik
lov til at være lidt anarkistiske: ”Vi var jo ikke klar. Men det gik godt. Så derfor gør jeg det i dag, at jeg
tit taler med enten nogle ledere eller medarbejdere her i afdelingen, eller Bjarne og jeg drøfter om, at
hvor var det godt, at vi kom igennem feltet, inden at alle de bureaukratiske og administrative forordninger blev anlagt. Fordi vi har fået lov til at være lidt anarkister, og er kommet igennem med nogle ting. Og
som sådan er det jo sjovt at være leder, når man ikke bare skal gøre, hvad der står på et stykke papir, men
selv kunne være med til at finde på noget.” (SD: 74-81)
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Citatet eksemplificerer endnu en gang kampen mellem resultatdiskursen og udviklingsdiskursen. De
bureaukratiske og administrative forordninger, som er momenter i resultatdiskursen bliver italesat
som hindringer for selv at innovere og udvikle organisationen. Derfor beskrev Susanne Dansholm
det som positivt, at de som afdelingsledelse fik lejlighed til at være anarkister og prøve nye ting af med
en hjælpende hånd fra direktionen og øvrige afdelinger.
Igennem ovenstående eksempler og citater, trækker Susanne Dansholm i høj grad på udviklingsdiskursen, idet hun skaber mening om sin ledelse, som en praksis der for fx at håndtere rekrutterings- og
fastholdelsesproblematikken, satser på udviklingen af medarbejdernes kompetencer gennem faglige
udviklingstiltag. Fusionseksemplet demonstrerede, hvordan Susanne Dansholm agerede udviklingsorienteret, da hun så fusionen som en mulighed for at tænke nyt og tage initiativ til nye organiseringsformer. Hun identificerer sig således med rollen, som den udviklingsorienterede leder, der er
udstukket og formet af udviklingsdiskursen.
6.2.8 Videndeling
Susanne Dansholm forklarer, hvordan hun særligt er blevet socialiseret gennem en sygeplejefaglig
kultur, der i høj grad er præget af netværk, erfaringsudveksling og idégenerering. Hun pointerer, at en
af de store forskelle mellem det private og offentlige arbejdsmarked er, at de tilhørende kulturer har
helt forskellige grundvilkår. ”Det offentlige kan jo ikke give overskud. Det er jo klart, det giver et helt
andet afsæt end i det private. Jeg tror, det har betydning for rigtig mange ting. Blandt andet også
innovation, og de ting vi sidder og taler om her. Vi har ingen interesse i at sidde og holde på det. Vi har
en interesse i at fortælle det til de andre, så de tænker ’ hold kæft hvor er de smarte, de har fundet på det på
Herlev’.” (SD: 701-706) Dermed er videndeling yderligere en væsentlig parameter for det, som
Susanne Dansholm betegner som god ledelse. Hun er meget optaget af at lytte til sine medarbejderes
idéer og tilstræber aktivt at fremme deres initiativer til andre afdelinger og hospitaler.
Hun giver et eksempel på to sygeplejersker fra afdelingen, som havde fundet på en ny pumpe mekanisme. Den var bedre end de eksisterende typer og tilmed omkostnings– og tidsbesparende. Susanne
Dansholm sørgede for gennem sit netværk at få spredt budskabet om sine sygeplejerskers opfindelse
og lagde vægt på, at de personligt fik æren for den i et sygeplejefagligt magasin. Hun pointerede, at
det handlede om dels at vise anerkendelse overfor sine medarbejdere, dels om at få spredt den nye
teknologi hurtigt, så andre kunne få gavn af den. (SD 657–675)
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Ifølge Susanne Dansholm karakteriserer det i høj grad hendes ledelsespraksis. Derudover fortæller
hun også om, hvordan hun indgår i en række faglige og tværfaglige netværk og fora, som netop er
designet til at sprede idéer og finde inspiration til at løse egne problemstillinger. I følgende citat
forklarer Susanne Dansholm om et netværk for afdelingssygeplejersker på Herlev Hospital, som altså
på grund af netværksformen er frivilligt baseret og ikke har mødepligt ”Det fungerer sådan, at vi
mødes den første tirsdag i måneden mellem 13 og 15, der mødes vi et bestemt sted og idéudveksler.
Kommer med problemstillinger, hvad gør I med det og det, og hvordan går det med jeres fusion. Det er
ren netværk. Og det er også et sted, man får gode idéer. Der gik jeg ned og sagde, at vi var begyndt at
ansætte hjælpere. Og så var der en af de andre, der sagde, at det var lige, hvad de skulle bruge. Så sagde
jeg til hende, at hun kunne få alle de papirer, jeg havde og alt mit grundarbejde. ’Men jeg synes, du skal
orientere personaleafdelingen.’ Det er sådan en rigtig sygeplejerske måde at arbejde på, at netværke (..)
Det, tror jeg, er en del af sygeplejerskers fagkultur.” (SD: 625-634)
Oversygeplejersken deler således af sin viden og fungerer på en måde som afdelingens vidensopsamler, forstået som den der bringer afdelingens nyttige viden videre i den øvrige organisation eller til
andre hospitaler og som vidensindsamler, der henter ny viden ind i organisationen.
Igennem disse eksempler og citater bliver det tydeligt, at Susanne Dansholms forståelse af sin ledelsespraksis også er præget af videndelingsdiskursen, som skaber mening omkring god ledelse som en
praksis, der går ud på at dele viden, erfaringsudveksle, generere nye idéer til gavn for både sine egne
medarbejdere internt i organisationen, men i høj grad også eksternt, så andre kan profitere af afdelingens innovationer. Susanne Dansholm identificerer sig således i høj grad med rollen som erfaringsopsamlende og videndelende leder, som er udstukket og formet af videndelingsdiskursen.
6.2.9 Tillidsbaseret ledelsesstil
Susanne Dansholm lægger stor vægt på personlige relationer, når hun skal beskrive sig selv som leder.
”Jeg synes også, jeg bruger rigtig meget tid på at være i kontakt med så mange medarbejdere som muligt.
Og det er det dér totalt uproduktive og usynlige, men som jeg tror er guld værd.” (SD:117-118) God
ledelse drejer sig for Susanne Dansholm i høj grad om at være nærværende, synlig og tilgængelig for
sine medarbejdere. ”Jeg gør det som min meget konkrete strategi, at jeg, når jeg ikke sidder og taler med
nogen, så holder min dør åben. Det er der faktisk rigtig mange både læger, sygeplejersker og rengøringsdamer og alle mulige andre, der benytter sig af. Og det tror jeg, det er en af mine måder at udøve, det, jeg
synes, er god ledelse. Det er at være synlig og tilgængelig.” (SD: 244-248) Hun beskriver også, at god
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ledelse handler om at bruge sig selv aktivt i sin ledelse og udvise personligt engagement. ”Men det er
en del af det også; at stå til rådighed og være der med lidt af sin privatperson. (..) Altså engagere sig
personligt i tingene.” (SD: 272-273)
Derudover er det vigtigt for Susanne Dansholm at have en god intuition og kende sine medarbejdere
godt. At have en grundig fornemmelse af at noget er godt for organisationen på et givent tidspunkt.
”Så derfor er det hele tiden en stor udfordring at holde sig på touch’et med, hvor er det egentlig vores
medarbejdere er. Så vi ikke siger, at nu skal vi ro over Atlanten i robåd, hvis de har set, at der er da hul i
den, eller det kan vi ikke. Så skal man lade være med at foreslå det. Men det er sådan noget intuition,
sådan noget med at fornemme og vide, hvem er det lige, man har.” (SD: 170-174)
Igennem disse beskrivelse af, hvad der kendetegner god ledelse for Susanne Dansholm bliver det
tydeligt, at hun trækker på personlighedsdiskursen i artikulationen af god ledelse. Det handler om at
være synlig og nærværende, have en god intuition og fornemmelse for både organisationen som
helhed og for den individuelle medarbejder. Hun identificerer sig her med rollen som den
nærværende og intuitive leder, der er formet af personlighedsdiskursen. God ledelse bliver med disse
italesættelser til mere end det at håndtere forandringer og politiske krav rent administrativt,
driftsmæssigt og organisatorisk, som resultatdiskursen befordrer. Det går tilsvarende ud over at
udvikle organisationen gennem fx faglige udviklingstiltag. God ledelse bliver gennem artikulationen
i personlighedsdiskursen til en praksis, der stiller særlige krav til lederens egen personlighed og
karakteren af de relationer, som Susanne Dansholm indgår i. Hun er således selv meget opmærksom
på, hvordan hun som person agerer overfor sine medarbejdere, hvordan de opfatter hende, og hvordan hendes relationer med medarbejderne bygger på gensidig tillid, nærvær og empati. Det virker
nærmest som om, at det er grundlaget for hendes ledelsesstil forstået på den måde, at uden den tillidsfulde relation bliver de formelle ledelsesopgaver, som artikuleret af fx resultat- og udviklingsdiskurserne, meget svære at opfylde. ” det er lidt den der tillidsfølelse, som nogle gange gør, at man tør noget
mere, end man egentlig tør, hvis jeg oplevede, at de havde enormt meget mistillid til, at hver gang jeg
kom med et eller andet... –Så derfor synes jeg, det er gensidig tillid.” (SD: 167-170)
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6.2.10 Delkonklusion
Ud fra analysen af, hvordan ledende overlæge Bjarne Anker Jensen og ledende oversygeplejerske
Susanne Dansholm beskriver deres ledelsesstil, –områder og –praksis har jeg vist, hvordan de skaber
mening indenfor forskellige diskurser. Som illustrationen nedenfor demonstrerer, er der forskel på de
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diskurser, lederne vælger at trække på og fremhæve i deres beskrivelser og eksempler.
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ledernes italesættelser af ledelsespraksis og ledelsesstil
Bjarne Anker Jensen trækker primært på resultatdiskursen, som det der præger hans ledelsesopgaver
og stiller de største vilkår i dagligdagen. Sideløbende er han præget af udviklingsdiskursens forståelse
af god ledelse, men denne synes at undertrykkes af resultatdiskursen. I relation til beskrivelserne af sin
ledelsesstil trækker overlægen overvejende på rollemodelsdiskursen og indtager rollen som rollemodel
for sine medarbejdere. Han positionerer sig således primært indenfor resultatdiskursen overfor den
politiske ledelse og direktionen, indenfor udviklingsdiskursen i relation til sine medarbejderes
udviklingsmuligheder, indenfor rollemodelsdiskursen som foregangsperson for sine medarbejdere.
Susanne Dansholm trækker omvendt primært på udviklingsdiskursen, som den dominerende diskurs,
når hun beskriver sine ledelsesudfordringer. Sideløbende trækker oversygeplejersken i høj grad på
videndelingsdiskursen i beskrivelsen af sine ledelsesopgaver og identificerer sig overvejende med
personlighedsdiskursens rolle som den intuitive, nærværende og tillidsfulde leder. Hun positionerer
sig således i relation til medarbejdere og i ledernetværk indenfor videndelingsdiskursen, i øjenhøjde
med medarbejdere indenfor personlighedsdiskursen og som overlægen indenfor udviklingsdiskursen.
Det er tydeligt, at de fremanalyserede diskurser i de forrige analysekapitler 4 og 5 i høj grad reproduceres i sygehussektoren og er med til at forme ledernes handlerum og deres egenforståelse af ledelsesstil
og –praksis samt deres rolle og positioneringer i det organisatoriske felt.
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6.2.11 Forhandlingsspil
Når vi endnu en gang skifter Laclaus briller ud med Dorthe Pedersens og iagttager ledernes italesættelser af deres ledelsesopgaver og –praksis, træder der tydelige tegn på forhandlingsspil frem. Jeg vil i
det følgende kort rekapitulere nogle af eksemplerne og placere dem i en desperate governance kontekst for at afprøve, hvordan forhandlingsspillene udfolder sig i disse jf. afsnit 2.3.2.2.
I relation til fusionen mellem Herlev og Hillerød afdelingerne beskrev Bjarne Anker Jensen i meget
opgivende termer, hvordan hans dagsorden blev ryddet fuldstændig i en længere periode, som følge af
politikernes beslutning og Hillerød medarbejdernes fraværende ønske om overflytning. Susanne
Dansholm lagde vægt på, hvordan der ud af samme fusion var udsprunget nye initiativer og
organiseringsformer, fordi afdelingen generelt er præget af en poinerånd og anarkistisk kultur. For at
gennemføre de initiativer, afdelingens medarbejdere fandt på for at løse fusionsproblemerne, måtte
lederne til direktionen for at få godkendt planerne om at udvide afdelingen med to etager. Så selvom
lederne ikke kunne ændre ved beslutningen om fusionen, fik de gennemført en række initiativer ved
at positionere sig direkte i forhold til direktionen.
Det samme gjorde sig gældende, da det nye IT- og dokumentationssystem EPM blev fremlagt. Her
påtog Bjarne Anker Jensen sig den opgave, at indgå i hospitalets EPM styregruppe og melde afdelingen som pilotafdeling for at teste systemet - for igen at være på forkant med udviklingen. Dette
gjorde han også fordi, der var særlige økonomiske midler til rådighed for de afdelinger, der valgte at
melde sig som de første. På den måde kunne han opnå indflydelse på EPM’s udvikling både lokalt i
egen afdeling men også på hospitalet som hele. Dette eksempel viser, at de to typer forhandlingsspil
om henholdsvis positionering og koordination kommer til udtryk i den måde, hvorpå overlægen
bedrev ledelse.
Susanne Dansholms eksempel om de to sygeplejerskers innovation30 og hendes kontinuerlige fokus
på netværk og videndeling var ligeledes et udtryk for at forhandlingsspillet om koordination kendetegner hendes ledelsespraksis. Som vidensformidler og –koordinator på grænsen mellem afdelingen,
hospitalet og den øvrige sektor har hun således en væsentlig og magtfuld position.
Den tredje type forhandlingsspil, som omhandler legitimeringen af beslutningsgrundlag berørte begge
ledere i kraft af deres personlige ledelsesstil, som ifølge dem selv er præget af tillidsfulde relationer til
medarbejderne for bedst muligt at opnå medarbejdernes accept af nye tiltag og arbejdsgange og
ønsket om et godt arbejdsmiljø. Følgende citat er et glimrende eksempel på spillet om legitimeringen

30 Ny tids- og omkostningsbesparende pumpemekanisme
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af beslutningsgrundlag og den usikkerhed, der er forbundet med svære beslutninger eller afmagt: ”Og
så endelig et kolossalt arbejde med informationen til personale, som næsten er det allervigtigste for at få
tingene til at gå godt. En ledelsesbeslutning, som vi tog (i relation til fusionen), det var også at informere
om det, som vi ikke vidste noget om. For det mener vi, at personalet også har brug for at vide, at ledelsen
ikke selv ved noget, eller at noget er usikkert. Det er også med til at dæmme op for mytedannelser. Hvis
der er et sted, hvor der dannes myter, så er det i sundhedsvæsenet. Så informationssiden har også været ret
betragtelig. Så det tror jeg grundlæggende, vi gør klogt i at investere godt i.” (BAJ: 103-110)
Dorthe Pedersens diagnose om desperate governance og de dertil knyttede forhandlingsspil er således
ud fra ovenstående kendetegn på den ledelsesmæssige virkelighed, der kendetegner ledernes praksis
og bekræftes af analyserne.
På baggrund af den samlede diskursanalyse vil jeg i kapitel 7 diskutere forholdet mellem de forskellige kapitlers væsentligste pointer.
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7. Diskussion
7.1 Ledelsesideal kontra ledelsesvilkår
Ledelsesidealet, som formuleret i debatoplæggene og i ledelsespolitikkerne, tillægger god ledelse
mening indenfor udviklingsdiskursen. Rollen som formes i denne giver muligheden for, at den
offentlige leder selv kan træffe beslutninger og lede sin organisation i den retning, han eller hun anser
for nødvendig i samarbejde med sine medarbejdere. Det er tydeligt, at ledelsesidealet også er gengivet
i den måde Bjarne Anker Jensen og Susanne Dansholm skaber mening omkring den ledelsespraksis,
de selv ønsker at praktisere, og som de anser for god ledelse. Dog er det, som analysen tydeligt viser
særligt kravene fra resultatdiskursen, der præger det meste af særligt overlægens ledelse. Dette kan
være paradoksalt, idet regeringen med ledelsesreformen klart formulerede god ledelse som evnen til
at være resultatorienteret. Med det øgede fokus på resultatdiskursen og dennes meningstilskrivelse til
god ledelse som betegner, opstår risikoen for at velfærdsledelse forbliver en slags forlænget arm for
den politiske ledelse, og ’blot’ sættes til at udføre det, politikere foreskriver frataget den faglige
ekspertise. Som Bjarne Anker Jensen udtrykker det: ”Det er jo næsten blevet et dogme indenfor dansk
centraladministration. Det er jo nærmest forbundet med dødsdom at modsige politikerne. Jeg har en klar
fornemmelse af, at et sundt og fagligt modspil næsten bliver kvast. Men det har altid været svært at gøre
indsigelser.” (BAJ: 172-176) ”Det er som om, at der i den lokale afdeling eller i privatsfæren, der er en
eller anden grænse, hvor nu kan vi altså ikke presse mere igennem. Den eksisterer ikke i offentlig sammenhæng. Der er ikke rigtig en rød lampe, der blinker for nogen, og som siger, at nu er systemet altså
overbelastet. Nu kan vi ikke det her. Der er en grænse for, hvor mange opgaver, der kan løses på en og
samme gang.” (BAJ: 180-185) Faren ved denne resultatbaserede ledelsespraksis er netop, som Bjarne
Anker Jensen pointerer, at det sundhedsfaglige aspekt i beslutningsprocesserne overlades til højere
politiske lag i kæden, som afgør hvilke krav og målsætninger, der fx skal strukturere nye resultatkontrakter, resultatbaseret løn, dokumentationssystemer mm.
Ofte, kunne man fristes til at forestille sig, vil beslutningstagerne måske ikke have en kvalificeret faglig
eller organisatorisk viden om de implikationer, tiltagene kan have, når de igangsættes. Når denne type
resultatbaserede styringsteknologier31 sammenholdt med krav om implementeringen af fx standardiserede IT systemer i stor stil præger ledernes ledelsesvilkår, og ledelsesreformen forstærker denne diskurs,
træder faren om, at sundhedsfagligheden tabes på gulvet, ligeledes til syne. Spændet mellem udviklingsdiskursen og resultatdiskursen er derfor stort og kan kort indfanges af modsætningsforholdet mellem
bunden målopfyldelse kontra frihed til lokal og faglig forankret innovation og udvikling. Problematikken
forstærkes af, at lederne selv knytter an til udviklingsdiskursen i deres beskrivelse af deres ledelsesideal.

31 se fodenote 4 side 17 om styringsteknologier
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7.2 Myten om kvalitet
Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at regeringen som optakt til ledelsesreformen bidrog til at
cementere myten om lederens rolle som ansvarshavende i forhold til kvaliteten i den offentlige sektor.
På den ene side havde vi således regeringens myte om, at god ledelse var en afgørende forudsætning
for kvalitet, og på den anden side havde vi resultatdiskursen i regeringens ledelsesreform, som stillede
krav til offentlige ledere om at opfylde politisk fastsatte målsætninger. Der opstår igen en spænding
mellem disse to forståelser af ledelsens rolle. Derimod er udviklingsdiskursens formulering af lederens
rolle som den, der varetager og driver den organisatoriske udvikling – både hvad angår medarbejdernes faglighed og arbejdsmiljøet ud fra egne professionelle vurderinger og som lokal forankret – mere
i tråd med den mytedannelse, som regeringen startede med at lægge for dagen som optakt til ledelsesreformen. Men som det blev fremhævet i kapitel 5, blev denne udviklingstematik ekskluderet i
ledelsesreformen, da vægten var lagt på en forståelse af god ledelse som resultatorienteret. Det skaber
grund til undren, at regeringen ikke fokuserede på udviklingstematikken i ledelsesreformen særligt
taget i betragtning, at udviklingsdiskursen var repræsenteret i over 73 % af debatoplæggene. Hvad
årsagen til dette skyldes, forbliver desværre et åbent spørgsmål. Det skal dog retfærdigvis
fremhæves, at temamøde IV i kvalitetsreformen var ”Nytænkning og konkurrence”, men blev ikke
koblet til velfærdsledelse.
7.3 Splittelse
Som det blev illustreret i de eksempler, som især Bjarne Anker Jensen gav på sine ledelsesudfordringer, opstår der spændinger mellem det ledelsesideal som udviklingsdiskursen formulerer, og de krav
som resultatdiskursen stiller til hans rolle som leder. Han identificerer sig i høj grad med begge de
diskursive roller, men føler at resultatorienteringen blokerer for de interne udviklingsaspekter. Man
kan således iagttage, hvordan der opstår en agonistisk relation mellem de to diskurser, som hver
især kæmper om at definere, hvordan god ledelse skal forstås og praktiseres. Der er altså tale om
konfliktende betingelser for ledelse, som ikke nødvendigvis manifesterer sig i konflikter mellem
enkeltpersoner eller mellem de to afdelingsledere på Herlev Hospital32 men som en konflikt på det
diskursive plan, idet begge ledere opererer under samme diskursive krav og forventninger. Konflikten
manifesterer sig hos lederne i højere grad som en ’identitets’splittelse, som Laclau kalder subjektets
overdetermination, når divergerende roller og positioner præger et subjekt, som bevirker, at lederne
tilstræber at gøre det rette ved at opfylde målene, men ofte plages af dårlig samvittighed, fordi de ikke
formår at udleve deres udviklingsidentitet og ledelsesideal fuldt ud.

32 Ifølge Bjarne Anker Jensens og Susanne Dansholms egne udtalelser fungerer deres samarbejde godt og
gnidningsfrit.
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7.4 Ansvarsforskydning som konsekvens?
Diagnosen om desperate governance og en manglende entydighed i ledelseskravene, som de forskellige analysedele har bidraget til at anskueliggøre, har udover forhandlingsspil jf. kapitel 4 og 6 og
re-regulering jf. kapitel 5 ifølge Pedersen som konsekvens, at aktører forskyder og fraviger ansvar i
uigennemsigtige kæder. Når man betragter samtlige analysedele i sammenhæng og de artikulationer,
som begrebet god ledelse gennemgår fra policyforberedende debatoplæg fra både regering og
inviterede aktører, til regeringens ledelsesreform til ledelsespolitikkerne og ledernes egne italesættelser, viser der sig et interessant mønster om ansvarsforskydning.
I regeringens argumentation for og optakt til en ledelsesreform, producerede den myten om den
ansvarshavende leder, der var roden til både godt og dårligt i den offentlige sektor. Løsningen på de
væsentligste problematikker om 1. rekruttering og fastholdelse, 2. forandringshåndtering og 3.
kompetenceudvikling blev formuleret som lederens ansvar. Paradoksalt er ledelsesreformens re-reguleringsinitiativer baseret på en resultatforståelse af ledelse, hvor politikere og direktioner fastsætter
mål for lederne og kan sanktionere disse såfremt, de ikke indfrier dem.
I forbindelse med interviewene af den delte afdelingsledelse på Hæmatologisk Medicinsk afdeling var
det tydeligt, at den primære årsag til frustrationer knyttede sig til den politiske ledelse. ”Den ene
konsekvens er en helt ekstrem detaljeret indblanding fra det politiske system, eller indblanding eller
sætten dagsorden. Den anden er den kæmpe opgave, det er at få implementeret hele struktur- og
kommunalreformen, som vel er den største administrative opgave, det her land har været igennem de
sidste 100 år, vil jeg tro.” (BAJ: 33-37) Bjarne Anker Jensen udtrykte videre ” den leder, de efterspørger,
skal have så mange kompetencer, at jeg plejer sådan lidt ondt at sige, at der har ikke været en så omnipotent person siden Leonardo Davinci” (BAJ: 185-187)
Ledelsen har således en tendens til at tilskrive den politiske ledelse ansvaret for de problemer, der
opstår, og ansvaret for eventuelle kvalitetsforringelser. Ud fra de tre successive diskursananlyser kan vi
dermed iagttage, hvordan ansvaret for kvaliteten i den offentlige sektor og dens ydelser forskydes
oppefra og ned og omvendt. Dette er naturligvis en uhensigtsmæssig konstellation, som i høj grad
kompliceres af de multiple og divergerende krav, som velfærdsledere oplever gennem konkurrerende
diskurser og kontinuerlige rereguleringsinitiativer.
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8. Konklusion
8.1 Iagttagelsespunkt og analysestrategi
Indeværende kandidatafhandling har analyseret, hvordan den polyfoniske kommunikation om god
velfærdsledelse producerer divergerende betingelser for ledelse med henblik på sygehussektoren. For
at besvare problemformuleringen har jeg konstrueret og formet et analysestrategisk andenordens
iagttagelsesblik, som primært har været baseret på Ernesto Laclaus diskursteoretiske begreber og
sekundært Dorthe Pedersens begreber om desperate governance, forhandlingsspil og re-regulering.
For at understøtte analysestrategiens fokus har jeg analyseret artikulationer af begrebet velfærdsledelse i policyforberedende materiale og debatoplæg til ledelsesreformen, i ledelsesreformen samt i
Region Hovedstadens og Herlev Hospitals ledelsespolitikker og interviews med den delte afdelingsledelse på Hæmatologisk Medicinsk afdeling på Herlev Hospital.
8.2 Debatoplæggenes polyfoniske artikulation af velfærdsledelse
Afhandlingens første diskursanalyse af debatoplæggens artikulation af begrebet god velfærdsledelse
viser, at syv differentierede diskurser konkurrerede om at indstille betingelser i form af krav, forventninger, roller og positioner for velfærdslederen. De syv diskurser omfattede en kvalitetsdiskurs, en
uddannelsesdiskurs, en videndelingsdiskurs, en resultatdiskurs, en udviklingsdiskurs, en rollemodelsdiskurs og en personlighedsdiskurs. Diskursernes kamp om at erobre ledelsesbetegneren demonstrerede, at den opfører sig som en flydende betegner, som fortsat kan investeres med nyt indhold og
blive genstand for fremtidige diskursive kampe i tilstræbelsen på hegemonisering.
8.3 Ledelsesreformen som hegemonisk intervention
På baggrund af diskursanalysen af ledelsesreformens initiativer iagttog jeg, hvordan regeringen
henholdsvis reproducerede, omformede og ekskluderede betydningselementer i relation til ledelsesbetegneren. Regeringen søgte at hegemonisere ledelsens rolle som resultatskabende og ansvarshavende i forhold til at sikre kvaliteten i den offentlige sektor. Regeringen foretog en hegemonisk
intervention, idet den ekskluderede udviklingsdiskursen, som var den dominerende diskurs i debatoplæggenes artikulation af god velfærdsledelse.
8.4 Divergerende betingelser for ledelse i sygehussektoren
Region Hovedstadens og Herlev Hospitals ledelsespolitikker artikulerede og reproducerede god
ledelse gennem henholdsvis den dominerende udviklingsdiskurs sideløbende med resultatdiskursen,
rollemodelsdiskursen og personlighedsdiskursen, hvormed krav og forventninger til velfærdsledere i
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sygehussektoren blev artikuleret. Diskursanalysen af Bjarne Anker Jensens og Susanne Dansholms
egne italesættelser af ledelsesstil, - praksis og –vilkår viste, at de fremanalyserede divergerende diskurser i høj grad prægede ledernes egen forståelse af deres ledelsesrolle og –praksisser. Som følge af
konkurrerende diskurser og dermed betingelser, viste der sig særligt en kamp mellem udviklingsdiskursen som ledelsesideal og resultatdiskursen som ledelsesvilkår. Anknytningen til diskursernes roller,
skabte således grobund for personlig frustration over utilstrækkelighed og identitetssplittelse.
8.5 Desperate Governance – karakteristisk for velfærdsledelse
Jeg har igennem afhandlingens analysekapitler perspektiveret diskursanalysernes iagttagelser med
begreberne om desperate governance, forhandlingsspil og re–regulering for at fremhæve de komplekse og subtile rum og strategier, som divergerende diskurser producerer for velfærdsledelse.
I første diskursanalyse af debatoplæggene blev rummet for forhandlingsspil kortlagt med polyfoniske
betingelser for velfærdsledelse. I diskursanalysen af ledelsesreformen iagttog jeg denne som et re-reguleringsinitiativ, der indfanger dobbeltheden mellem kontrol og frihed. På baggrund af diskursanalysen af ledernes egne eksempler iagttog jeg, hvordan lederne indgår i tre typer forhandlingsspil i deres
ledelsespraksis, nemlig spil om positionering, legitimering af beslutningsgrundlag og koordination.
Konsekvensen af disse forhandlingsspil og re-reguleringsinitiativet tyder på en ukonstruktiv dobbelt
ansvarsfravigelse oppefra og ned og omvendt. Dermed bekræftede afhandlingens diskursanalyser
Pedersens diagnose om desperate governance som karakteristik for velfærdsledelse.
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9. Perspektivering
Fremtidsudsigter for ledelse i sygehussektoren - tredelte afdelingsledelser
Der tales i disse år i stigende grad om en djøfisering af sygehusledelse, hvor driftsledelse, administration og styring fylder mere og mere i ledernes hverdag, som afhandlingens analyser også viser med
resultatdiskursens fremfærd. På sygehuse vil der imidlertid altid være behov for ledere med en sundhedsfaglig baggrund, som forstår det ledede område til fulde og kan træffe kompetente beslutninger
baseret på lægefaglig viden. Bjarne Anker Jensen, dr. med. og afdelingsleder på Medicinsk Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital mener, at man i Danmark vil følge USA’s eksempel, hvor man
opererer med tredelte afdelingsledelser - en overlæge, en oversygeplejerske og en slags administrerende afdelingsleder. Det ser vi i Danmark allerede i sygehusdirektionerne og med resultatdiskursens
dominans i ledelsesvilkår, er det sandsynligt, at udviklingen vil styre henimod tredelte afdelingsledelser.
Afhandlingens pointer til andre sektorer
De første to analyser iagttog betingelser for ledelse på tværs af sektorer og faggrænser og vil derfor
være anvendelige og et godt udgangspunkt til at udforske andre sektorers ledelsesbetingelser
nærmere. Jeg valgte at fokusere på sygehussektoren på grund af dens højtspecialiserede faglighed.
Men andre sektorer som skole, plejehjem, institutioner mm. kan i høj grad forestilles at være underlagt de samme konfliktende betingelser for ledelse. Megen forskning på feltet tyder på, at de fremanalyserede konflikter i høj grad præger ledelse i politisk styrede organisationer og forstærkes af de
senere års virksomhedsliggørelse af offentlige institutioner. (REF) Det må være et empirisk
spørgsmål, hvordan diskurserne specifikt påvirker skoleledere, institutionsledere etc. og hvilke
forhandlingsspil, der praktisk udfolder sig i andre sektorers ledelsespraksis.
Forhandlingsledelse som ‘ny’ dimension i strategisk og professionel ledelse
Som fremhævet indledningsvis i afhandlingen har ledelse udviklet sig til i dag at være kendetegnet
ved professionel og strategisk ledelse. Med Dorthe Pedersens begreb om desperate governance og de
dertil knyttede forhandlingsspil, viser der sig nye mønstre indenfor diagnosen om professionaliseringen af ledelse og bemægtigelsen af beslutningspositioner. Man kan forestille sig, at forhandlingsledelse bliver et fremtidigt honnørord indenfor velfærdsledelse, som muliggør, at velfærdsledere i
højere grad bevidstliggøres de spil og konfliktende rum og muligheder, de må navigere strategisk
indenfor for at bemægtige sig ledelsesmagten.
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11. Bilagsoversigt
Alle bilag er vedlagt elektronisk på CD-ROM.
Bilag A er dog ligeledes vedlagt afhandlingen i hard-copy af hensyn til læsevenligheden.

A. Oversigt over diskursernes fremkomst i debatoplæg til Ledelsesreformen

Regeringen
1. På vej mod en kvalitetsreform, debatpjece om udfordringerne, Regeringen, 11/2006
2. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation - På vej mod en kvalitetsreform, Regeringens debatoplæg, 04 2007
3. Deltagerliste, sekretariatet for ministerudvalget, 04 2007
4. Ledelsesreform – kompetente, professionelle og synlige ledere, Regeringen 18/6 2007

Sekretariat for Ministerudvalget
5. Fakta om udviklingen i arbejdsstyrken frem mod 2040 i lyset af allerede besluttede reformer, sekretariatet for ministerudvalget, 04 2007
6. Fakta om motivationsundersøgelse, sekretariatet for ministerudvalget, 04 2007
7. Fakta om professionalisering af ledelse, sekretariatet for ministerudvalget, 04 2007

Oversigt over debatoplæg til temamøde V “Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”

8. Børne- og Kulturchefforeningen ”Kvalitetsreformmøde nr. 5: Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”
9. Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”
10. DA ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”
11. DI ”Ledelse – en ressource for danske virksomheder”
12. Dansk Erhverv “Ledelse kræver klare mål og selvstændigt ansvar”
13. Dansk Selskab for Sygehusledelse ”Ledelse gør en forskel – hvis ikke den bliver druknet i administration”
14. Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet ”Kvalitetsreform – holdninger til temaet ’Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation’”
15. Danske Regioner ”Regionerne som attraktive arbejdspladser”
16. De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”
17. Det Centrale Handicapråd ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”
18. Fag og Arbejde (FOA) ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”
19. Foreningen af Socialchefer i Danmark ”Kvalitetsreform Temamøde 19. april 2007 – Ledelse, medarbejderinddragelse
og motivation”
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20. FTF ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”
21. FTF’s Tænketank ”Kvalitetsreform, ledelse og lederudvikling”
22. HTS - Handel, Transport og Service “Bedre kvalitet i den offentlige service - ledelse, medarbejderinddragelse og
motivation”
23. Håndværksrådet ”Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation”
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Bilag A – oversigt over diskurser i debatoplæg
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udviklingsdiskurs

73,5%

60

uddannelsesdiskurs

42,8%

50

resultatdiskurs

40,8%

40

videndelingdiskurs

40,8%

kvalitetdiskurs

26,5%

personlighedsdiskurs

14,3%
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30
20
10

rollemodeldiskurs

0

debatoplæg

bilag

aktør

1

8

Børne og Kulturchefforeningen

6,1%

diskurser
udvikling
personlighed
resultat
udvikling

2

9

BUPL

videndeling
uddannelse
resultat

3

10

Dansk Arbejdsgiverforening

videndeling
kvalitet
kvalitet

4

11

Dansk Industri

resultat
udvikling

5

12

Dansk Erhverv

resultat
videndeling
resultat

6

13

Dansk Selskab for Sygehusledelse

udvikling
videndeling

7
8

14
15

Sundhedskartellet
Danske Regioner

udvikling
uddannelse
kvalitet
resultat
uddannelse

9

16

De Samvirkende Invalideorganisationer

videndeling
udvikling
udvikling

10

17

Det Centrale Handikapråd

uddannelse
videndeling
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debatoplæg

bilag

aktør

11

18

Fag og Arbejde

12

19

Foreningen af Socialchefer i Danmark

13

20

FTF

diskurser
videndeling
udvikling
kvalitet
udvikling
udvikling
videndeling
uddannelse
uddannelse

14

21

FTF Tænketant for ledelse og lederudvikling

udvikling
kvalitet
kvalitet

15

22

Handel, Transport og Service

resultat
udvikling

16

23

Håndværksrådet

17

24

Kommunernes Landsforening

uddannelse
udvikling
udvikling
uddannelse
kvalitet
uddannelse

18

25

Ledernes Hovedorganisation

resultat
videndeling
udvikling
rollemodel
personlighed

19

26

LO

udvikling
videndeling
udvikling

20

27

Lægeforening 1

uddannelse
videndeling

21

28

Lægeforeningen 2

omhandler ikke ledelse

22

29

Sammenslutningen af Ældreråd

personlighed

23

30

Socialpædagogerne

kvalitet
udvikling
uddannelse
24

31

Ældremobiliseringen

25

32

Ældresagen

udvikling
uddannelse
udvikling
uddannelse
udvikling

26

33

Næstved og Odense Kommune

uddannelse
personlighed
videndeling

27

34

Middelfart Sparekasse

rollemodel
udvikling
uddannelse

28

35

Plejehjemmet Huset William

personlighed
udvikling
resultat
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debatoplæg

bilag

aktør

diskurser
udvikling

29

36

Tversted Børnehave

kvalitet
videndeling
uddannelse
udvikling

30

37

Sygehus Syd

resultat
videndeling
uddannelse

31

38

Arbejdsmarkedsstyrelsen

videndeling
resultat

32

39

Syddansk Universitet

33

40

Rigshospitalet

34

41

Henning Kirk, dr. med. og ældreforsker

35

42

Københavns Idrætsbørnehave

36

43

Østervrå Ældrecenter

37

44

Henrik Holt Larsen, Copenhagen Business School

38

45

Frederiksberg Kommune

39

46

Svendborg Kommune

kvalitet
kvalitet
udvikling
omhandler ikke ledelse
personlighed
udvikling
personlighed
udvikling
resultat
udvikling
udvikling
uddannelse
kvalitet

40

47

Skive Kommune

udvikling
resultat
uddannelse

41

48

Region Sjælland

udvikling
resultat
videndeling

42

49

Københavns Universitet, Familie og Arbejdslivskommissionen

videndeling
uddannelse

43

50

Regionshospitalsenheden Horsens

resultat
videndeling
rollemodel

44

51

Skolechef, Jammerbugt Kommune

resultat
udvikling
resultat

45

52

Center for Ledelse

udvikling
uddannelse

46
47

53
54

Mindlift.net
Niels Aalund, Kommunaldirektør i Horsens

resultat
videndeling
personlighed
resultat
udvikling

48

55

Region Hovedstaden

personlighed
kvalitet
videndeling

49

56

Statsansattes Kartel

udvikling
resultat
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