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Leder: Mere velfærd?
Af Eva Zeuthen Bentsen, Institutleder

Det er ikke nogen lille sag. Det er 

ikke noget, der skal ende med at 

samle støv på en hylde. Det er et 

ambitiøst projekt, som skal opstille 

nye rammer for velfærdsstatens 

organisationer og sætte fokus på 

ledelsesdelen. Det er tydeligt, at 

reformen allerede har sat en tung 

dagsorden for diskussioner af kva-

litet, evalueringer og brugertilfreds-

hed, men det er ligeså utydeligt, 

hvad reformen på nuværende tids-

punkt vil udmønte sig i af konkrete 

initiativer. Så der er grund til at 

håbe på det bedste, til at håbe på, 

at der bliver sat nogle rammer for 

kvalificerede diskussioner af kvali-

tet, for diskussioner af kvalitetsmå-

lingers muligheder og begrænsnin-

ger og håbe på, at debatten udmøn-

tes i initiativer, der opleves som 

meningsfyldte og nærværende både 

for brugere, borgere og ansatte.

Der er også grund til at sige, at pro-

cessen på det retoriske plan tegner 

godt. Det er meldt ud, at der VIL 

blive satset på ”Attraktive arbejds-

pladser med motiverede medarbej-

dere og gode arbejdsvilkår”. At der 

vil ske ”Inddragelse og udvikling 

af medarbejdernes kompetencer”. 

At man vil fokusere på ledelse via 

”Udvikling af mere professionelle 

ledere med rum til at lede”. Og at 

der vil ske ”Rekruttering og fasthol-

delse af kvalificerede medarbejdere 

til den borgernære service”. Så 

intentionerne er gode. Men der skal 

drives proces. Og det skal holde. 

I den anledning har vi i dette num-

mer af LPF nyt samlet ind til gode 

råd til Statsministeren. Vi har sat en 

række af de folk på LPF, der beskæf-

tiger sig med ledelse, kvalitet og 

offentlige organisationer til at give 

deres bud på, hvad en kvalitetsre-

form bør og kan indeholde. 

Det er tydeligt at;

1) Kvalitetsarbejde tager tid, det 

tager tid for andre ting, og målin-

ger kan tage overhånd, de kan 

tage blikket fra den varme hånd, 

fra samtaler med den ældre, fra 

rengøringen og det daglige bad. 

Erfaringen viser, at målinger er i 

evig fare for at få deres eget liv, 

efterspørge flere målinger og få de 

ansatte til at fokusere snævert på 

det, der måles, men ikke det der 

ønskes. Hvordan skal man fx måle 

nærhed, empati, opmærksomhed 

etc.? Tobias Lindeberg skriver om 

kvalitetsbureaukratiet, at det ER 

på plads, det skal ikke udbygges 

– det skal bruges, og Dorthe Pedersen 

skriver om, at den faglige kompe-

tence og det faglige selvstyre er i 

fare for detronisering i en tid med 

forkærlighed for LEAN og effektivi-

tetstænkning. Så derfor; tænk i tid. 

Tænk i tid som knap ressource. 

2) Det næste råd handler om råde-

rum. Til medarbejdere. Ikke til poli-

tikere og ikke til implementering 

af minimumsstandarder. Engang 

arbejdede jeg som hjemmehjælper. 

De allerbedste hjemmehjælpere, 

Ruth og Solveig, kom ikke først 

ind til pause på Rådhuset, og det 

er højst usikkert, hvordan de ville 

have klaret sig i et system med 

evige målinger, kontrol af deres 

arbejde og faste regler for, hvad 

de måtte hjælpe de ældre med. 

Dagny var en af de tunge klienter. 

Dagnys medicinæske var fyldt i 

alle felter med morgen, middag 

og aftenmærkater, primært med 

antidepressiver, men hun var alli-

gevel bange, hun råbte og slog ud 

efter de unge hjemmehjælpere, og 

vi frygtede hende, selvom hun kun 

var halvanden meter høj og vejede 

50 kg. Og en dag hvor jeg fortalte 

Ruth, at det havde været helt galt, 

så sagde Ruth; ”Jamen jeg tager 

hende op på skødet en halv times 

Kvalitetsreform. 175.000 hits på et halvt sekund. Statsministeren i  
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tid, så sidder hun der og bliver helt 

tryg, og så går det hele meget bedre 

i flere dage”. Jeg tænker faktisk tit 

på Ruth. Og på hvordan det med at 

tage klienten på skødet nok aldrig 

vil blive en målbar enhed. Og på 

Solveig, som brugte pauserne til at 

strikke halstørklæder til klienter, og 

som slæbte deres potteplanter frem 

og tilbage mellem haver og solskin 

og vindueskarme. Og det gode råd 

handler om råderum. At disse gar-

vede hjemmehjælpere var gamle i 

gårde. De kendte klienterne. De var 

ikke bange for at dele liv og nærhed 

med dem. Det skabte fleksibilitet og 

brugertilfredshed og i sidste ende 

også effektivitet, at de ansatte hver 

dag kunne beslutte, hvad der var 

den mest presserende opgave. Som 

Anders La Cour og Holger Højlund 

skriver; det handler om den enkelte 

borgers forventninger, det handler 

om medarbejderens værdier i hver-

dagen, om de sociale forventninger 

hos de involverede. Så skab råde-

rum. Til den daglige beslutning ude 

i systemet.

3) Det tredje råd handler om demo-

krati. Om at bruge demokratiet og 

om at skabe en debat der når langt 

ud. Det er tankevækkende, at ud af 

de 27 personer, som er udvalgt som 

”kvalitetsgruppe”, er kun 4 kvinder. 

Resten er mænd og med en gen-
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nemsnitsalder et stykke over 55. 

Det er tankevækkende, fordi vi har 

fokus på en sektor, hvor der pri-

mært er kvindelige ansatte, og hvor 

hovedparten af brugerne er kvinder 

(i sundhedsvæsenet, i daginstitutio-

nerne, i ældresektoren). Så uanset 

kvalitetsgruppens kompetence og 

ledelseserfaring må de siges at 

være langt fra livet i en vuggestue, i 

en børnehave og på en skole. Så når 

Dorthe Pedersen nævner en fokus på 

demokrati og politiske visioner og 

ikke på samfundsøkonomisk nød-

vendighed er det en central pointe, 

også i udvalgsarbejde og proces. 

Og når Ole Fogh Kirkeby skriver om 

metakvalitet og det tavse og det 

talende flertal, der begge får, hvad 

de fortjener, er det en anledning 

til at gentænke demokratidelen. 

Derfor; brug demokratiet. Skab rum 

for stemmer. Også dem man ikke 

plejer at høre. 

4) Det fjerde råd handler om 

ledelse. Det er ingen nyhed, at der 

fokuseres på det. Ledelse udgør 

tidens løsen. Det er tydeligt - også i 

interviewet med Elisabeth Hvas - at 

et af resultaterne fra de undersø-

gelser, der er lavet omkring ledelse 

i forbindelse med reformen, er at 

der altid er et uudtømmeligt behov 

for ledelse, vi vil gerne ledes, vi vil 

gerne sparres med, og det kræver 

kontinuerlig ledelsesuddannelse til 

offentlige ledere. Det er ikke bare 

noget, man bare kan. Vi har også 

i løbet af debatten fået statueret 

klare eksempler på, at der i for-

hold til kvalitet og løsning af helt 

patientnære opgaver ligger et ledel-

sesmæssigt ansvar. Også når det går 

galt. Lederen på Strandvænget blev 

fyret; det var klart hendes ansvar, 

at personalet på ingen måde havde 

levet op til de krav brugere og pårø-

rende kunne stille til en anstændig 

behandling. Men det er også tyde-

ligt, at det er en kæmpe ledelses-

mæssig udfordring at skulle give liv 

og anstændighed til arbejdsopgaver, 

der har lav status i offentligheden, 

er relativt dårligt lønnede, og hvor 

arbejdsopgaven er fysisk og psykisk 

krævende. Det store spørgsmål i 

denne sammenhæng er, hvordan 

man som leder udvikler og fremmer 

og kvalitet, hvilke processer man 

igangsætter, hvad man fokuserer 

på, og om det er muligt at etablere 

en kvalitetsudviklingskultur i den 

organisation, som man er leder af. 

Så det gode råd er; 

Opbyg lokal og decentral ledelses-

kompetence. 

5) Det femte råd handler om sym-

boler. Gør det fint; tal pænt om 

det offentlige arbejde, husk at 

sygefraværet er en indikator for, at 

noget ikke er, som det burde være. 

Budskabet er, at der ligger klare 

symboler i retorikken. I retorikken 

fra de politiske forbilleder, som også 

skal forklare og forsvare og ikke 

kun kritisere. Minimumsstandarder 

sender signaler om at levere mini-

mumsydelser. Det er ikke godt, når 

der forventes maksimalt. Og når 

man gerne selv vil levere, det bed-

ste man kan. 

6) Det sidste råd handler om 

arbejdspladskulturen. I tider med 

privatisering og liberalisering, spe-

cielt inden for de sektorer, som er 

omfattet af kvalitetsreformen, er 

det værd at fremhæve et klassisk 

studie af sammenhæng mellem 

finansieringsform og organisa-

torisk kvalitet (Weisbrod i Powell 

and Clemens 1998). Studiet viser 

flere ting. Hvis man fx måler på 

forbruget af sedatives (beroligende 

midler) i plejehjem, der er hhv. pri-

vatfinansierede, kirkelige non-profit 

eller ikke-kirke non profit (dvs. 

offentlige), så har de kirkelige ple-

jehjem klart det laveste forbrug. Og 

customer satisfaction – målt både 

hos pårørende og brugere - er større 

i de kirkelige organisationer. Det 

kan selvfølgelig skyldes flere ting, 

men selvom tro i sig selv kan skabe 

ro i sindet, indikerer resultatet 

også, at når det gælder de ydelser, 

der er forbundet til menneskelig 

omsorg, så skal der skabes kultur 

og miljø og fælles organisatorisk 

tro. Så husk kulturen. Ledernes 

mulighed for at opbygge det unikke. 

Medarbejdernes mulighed for at 

engagere sig. Brugernes og borger-

nes mulighed for at opleve fælles 

ansvarlighed.

Og så er der de helt overordnede 

politiske overvejelser. Om velfærds-

ydelser som grobund for uudtøm-

melige krav. Om at eksperter ikke er 

neutrale. Læger vil have flere syge-

husydelser. Ledelseseksperter mere 

ledelse. Kvalitetseksperter flere 

kvalitetsmålinger. Så det gælder om 

at holde igen. At skabe et samfund, 

som tager forbehold for, at hver 

svaghed har sin støttegruppe, og 

at kravs-inflation er en evig udfor-

dring. Det skriver Ole Thyssen ram-

mende om.

Det var de gode råd. Der kunne 

være mange flere. Og det er vanske-

ligt. Nu venter vi sammen med alle 

de andre kravsinflationister meget 

spændt på det regeringsudspil, der 

kommer inden sommer.

God læselyst!

4
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I kvalitetens navn 
På vej mod et flerdimensionalt kvalitetsbegreb
Af Anders la Cour og Holger Højlund

5

Når man iagttager politik ude fra, 

kan man let få det indtryk, at poli-

tik først og fremmest handler om 

at reagere på tidligere politiske fejl-

tagelser. Politik reagerer således på 

politik og udvikler på denne måde 

sit eget lukkede system, der på for-

skellig vis åbner sig for påvirkning 

fra omverdenen. Et sådant indtryk 

forstærkes kun af de seneste måne-

ders heftige debat op til regeringens 

længe ventede kvalitetsreform. I 

øjeblikket raser der i medierne en 

sand politisk sværdkamp om retten 

til at definere kvaliteten af frem-

tidens velfærd. Det, der foregår, er 

en kamp om ord. Spørgsmålet er, 

i hvilket sprog fremtidens velfærd 

skal kommunikeres, og hvilke ord 

og begreber der skal sættes på 

borgernes behov og velfærdens 

ydelser. På den ene side står et 

administrativt hensyn til synlighed. 

Der skal kunne prioriteres i og træf-

fes beslutninger om den udbudte 

velfærdsservice. På den anden side 

står en kamp om politiske værdier 

og velfærdspolitisk synlighed. Her 

får gamle politiske modsætninger 

fornyet potens af den værdiladede 

debat om kvalitet. Den politiske ild 

holdes godt ved lige af enkeltsager 

om omsorgssvigt og manglende 

sammenhængskraft, hvad enten det 

nu handler om gamle mennesker 

på københavnske plejehjem eller 

psykisk handicappede på en fynsk 

totalinstitution. 

Kampen er kun lige begyndt. Før 

regeringens rapport er udkom-

met, har Socialdemokratiet og 

de Radikale udsendt hvert deres 

udspil til en kvalitetsreform, og 

tidligere ministerielle topchefer 

har gået bodsgang og beklaget den 

tidligere politik på området. Der er 

mange gode grunde til, at debatten 

er så livlig. For det første handler 

kvalitetsreformen ikke bare om 

et mindre udsnit af samfundets 

velfærdsydelser, men derimod om 

hele velfærdssamfundets fremtidige 

udvikling, for det andet lægger rege-

ringen op til at foretage en reori-

entering af den velfærdspolitik, der 

på trods af skiftende regeringer, har 

været ført på området de sidste 20 

år. Fagbevægelsen er inviteret med 

ved bordet, som for at bekræfte de 

nye vinde. 

Regeringens udspil 

Kigger man i regeringens udspil 

til reform, som altså ikke kan ses 

i samlet form endnu, men kun i 

form af enkeltstående debatop-

læg, kronikker og idéskitser, er det Foto: Morten Andersen
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tydeligt, at der lægges op til en 

grundlæggende debat om værdier i 

den offentlige service. Man ønsker 

at diskutere principperne for god 

offentlig service, som det hedder: 

”kvalitet i den offentlige service 

opstår i det konkrete samspil mel-

lem medarbejdere og borgere”, 

og ”god kvalitet med mennesket i 

centrum kræver stærke værdier for 

den måde offentligt ansatte møder 

borgerne hver dag, bl.a. at man er 

imødekommende og serviceoriente-

ret” (Regeringen 2007).

Når der er grund til at hæfte sig 

ved disse tilsyneladende harmløse 

udmeldinger, skyldes det, at de 

repræsenterer et afgørende brud 

med de tidligere kvalitetsreformer, 

den offentlige sektor har gennem-

levet de seneste tyve år. Her er det 

kendetegnende, at selvom disse 

reformer er blevet gennemført 

selvstændigt på enkeltstående vel-

færdsområder, så har de alle været 

baseret på en grundlæggende ens 

tilgang til kvalitet. Kvalitet i dansk 

kontekst har handlet om at skabe 

administrativ synlighed. Et gennem-

gående træk har således været gen-

nem administrativ reform at opnå 

større gennemsigtighed i de levere-

de ydelser med henblik på at skabe 

det nødvendige grundlag for kon-

kurrence mellem leverandørerne, og 

for at borgerne kunne agere som en 

aktive forbruger, der kunne vælge 

ydelser til og fra. Administrative 

hensyn til dokumentation, sam-

menlignelighed og objektivitet, 

har dermed stået i forgrunden af 

det meste kvalitetsarbejde. Det er 

denne tilgang til kvalitet, som rege-

ringen signalerer et opgør med. 

Med regeringens oplæg til en ny 

kvalitetsreform bliver tidligere 

tiders vægt på administrativ syn-

lighed lagt på hylden til fordel for 

en kvalitetsforståelse, der handler 

om den enkelte borgers forvent-

ninger og oplevelse af de modtagne 

velfærdsydelser. Hvor det tidligere 

har handlet om at skabe de rette 

præmisser for velfærdsmarked, 

handler det nu om borgernes og 

6
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medarbejdernes hverdag. Nu er 

fokus ikke længere rettet mod ska-

belsen af en frit vælgende forbruger 

og et fleksibelt velfærdsmarked, 

men derimod på det konkrete møde 

mellem den udøvende medarbej-

der og den enkelte borger. Bag en 

sådan formålserklæring ligger en 

forståelse af kvalitet, hvor borgerne 

og medarbejderne er sat i centrum. 

Kvalitet i den offentlige service 

handler dels om borgernes forvent-

ninger og oplevelse af kvalitet og 

dels om medarbejdernes værdier i 

hverdagen. Et centralt ønske i kvali-

tetsreformen er at lytte til borgerne 

og medarbejderne, der har fingeren 

på pulsen, som det formuleres af en 

embedsmand fra statsministeriet 

(Styrelsen 2007). 

Et reorienteret kvalitetsbegreb 

Man kan argumentere for, at der 

med en sådan åbning mod hver-

dagen, sker en reorientering af 

det bagvedliggende kvalitetsbe-

greb, hvor kvalitet ikke handler 

om at give borgerne indflydelse 

på et administrativt niveau, men 

om hvordan velfærdsydelserne 

modtages og opleves i hverdagen. 

Spørgsmålet er, om regeringen for 

alvor har overvejet, hvilke udfor-

dringer, en reform baseret på et 

kvalitetsbegreb, der tager udgangs-

punkt i hverdagen, møder. Med et 

sådant kvalitetsbegreb må man 

forhold sig til langt flere aspekter af 

kvalitet end blot de administrative. 

I en hverdagsoptik handler kvalitet 

om sociale forventninger hos de 

involverede. På den ene side hand-

ler det om medarbejdernes kultur 

og faglige identitet, på den anden 

side handler det om borgernes ind-

dragelse i produktionen af velfærd. 

Det er endnu alt for tidligt at sige 

noget konkluderende om dette. 

Regeringen lægger netop op til 

dialog om, hvorledes en sådan 

reorientering kan håndteres. Man 

vil gerne have medarbejderne og 

de udøvende velfærdsprofessio-

nelle med i debatten. Her behøver 

regeringen imidlertid ikke vente 

længe. Tidligere erfaringer viser en 

medarbejdergruppe, der har været 

end dog særdeles kritiske i forhold 

til den kvalitetsudvikling, der er 

foregået. En central indvending fra 

medarbejderne har handlet om, at 

politiske og administrative behov 

for styring er blevet tilgodeset på 

bekostning af hensynet til den kon-

krete velfærdsudøvelse. Et vigtigt 

budskab i kritikken har været, at 

standarder og informationsteknolo-

giske landvindinger nok har skabt 

administrativ synlighed, men ikke 

nødvendigvis mere kvalitet i de 

praktiske hjælpesituationer, hvor 

borgerne møder de udførende med-

arbejdere. I forhold til kvalitet har 

kritikken gjort det klart, at der ikke 

hersker et entydigt forhold mellem 

administrativ rationalisering og 

kvalitet i hverdagen. 

Det er på baggrund af denne stigen-

de kritik, vi i dag skal læse regerin-

gens seneste udspil om en ny kvali-

tetsreform og dens fokus på hverda-

gen og det konkrete møde mellem 

yder og modtager. Men som alle 

skeptikere ved, er det jo ikke sådan, 

at tidligere tiders ambitioner om 

administrativ synlighed er taget af 

bordet. Stadigvæk ønsker man faste 

målepunkter, smilende smileys og 

et stabilt kontrolgrundlag. Med det 

nye udspil til reform er blot åbnet 

for en ny arena for kampen om 

kvaliteten. En kamp som handler 

om præmisserne for synlighed, om 

arbejdsbetingelser og om velfærds-

politisk arkitektur og teknik. Men 

altså også er en partipolitisk kamp 

om de næste årtiers velfærdspoli-

tiske hegemoni.  Socialdemokratiet 

har allerede med sit udspil om 

kvalitetsrettigheder udfordret rege-

ringens oplæg. Ved at følge en årtier 

gammel socialdemokratisk tradition 

for at tænke i rettigheder, lægger 

Socialdemokratiet op til, at regerin-

gen skal formulere en lang række 

håndfaste minimumsstandarder for, 

hvilke servicemål borgeren kan for-

vente at få inden for et givent vel-

færdsområde. Det Radikale Venstre 

har spillet ud med en tillidsreform 

og har gjort medarbejdernes sag til 

deres. Tilbage er regeringen som i 

forlængelse af tidligere udspil taler 

den enkelte forbrugers sag.  

 

Alle væsentlige aktører på scenen 

forsøger således på hver sin måde 

at lægge distance til den bureaukra-

tiske kontrol og formulere alterna-

tive kvalitetsforståelser. I en kom-

munikationsstrategisk optik bliver 

det derfor spændende at følge kam-

pen om at definere kvalitet, og hvad 

der skal sikre den. Et godt råd til 

regeringen vil her være at genero-

bre midten i dansk velfærdspolitik, 

ved at lægge afstand til på den ene 

side Socialdemokratiets bureau-

kratiske minimumstandarder og 

risikoen for kommunale spekula-

tioner i den laveste fællesnævner 

og på den anden side de radikales 

tillidsreform, der vil kuldkaste de 

sidste mange års reorganisering 

af den offentlige sektor. Det gøres 

blandt andet ved at fastholde de 

sidste 20 års omfangsrige reorga-

nisering af den offentlige sektor, 

men samtidig konstruere en ny 

administrativ kategori, der åbner 

op for den savnede fleksibilitet, ved 

på programniveau at visitere til en 

ikke på forhånd fastlagt og define-

ret opgave, som det er op til den 

enkelte velfærdsudfører og modta-

ger selv at beslutte, hvad skal være. 

En sådan kategori eksisterer hver-

ken over eller under alle de andre 

nuværende kategorier for omsorgs-

opgaver, men vil eksistere side om 

side med dem. Dette vil imidlertid 

betyde konstrueringen af endnu en 

velfærdskategori, der skal finde sin 

finansiering. Om skattestoppet giver 

råd til det, er en helt anden sag.

7
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Kvalitet i det offentlige 
– nu med ledelse 

Af Anje Schmidt & Eva Zeuthen Bentsen

Umiddelbart er der ikke meget 

halløj at spore i maskinrummet. 

Selvom der kun er et par måne-

der til regeringens store plan for 

reform af den offentlige sektor 

forventes offentliggjort, ligner 

Finansministeriets bonede gulve sig 

selv. Men at der arbejdes på højtryk 

er der ingen tvivl om. Vi taler trods 

alt om en reform der vil få ganske 

stor indflydelse på, hvem der vinder 

velfærdsdiskussionen og dermed 

sikkert også næste folketingsvalg. 

Lidt usædvanligt i forhold til tidli-

gere moderniseringsprojekter var 

det da også Statsministeren selv, der 

satte sig for bordenden, da arbejdet 

blev påbegyndt i sommeren 2006. 

Strategiarbejdet er forankret i en 

ministergruppe, der bakkes op af 

embedsmænd fra Finansministeriet, 

Økonomi- og Erhvervsministeriet, 

Sundhedsministeriet, 

Socialministeriet, Familie- og 

forbrugsministeriet samt 

Indenrigsministeriet. Med udgangs-

punkt i analyser, temamøder, 

besøgsdage og indsamling af erfa-

ringer og idéer og inddragelse af 

en række markante aktører drøfter 

gruppen løbende, hvordan service-

ydelserne kan kvalitetsudvikles.

En af de personer, der befinder sig 

midt i maskinrummet og fodrer 

politikerne med analyser, er kontor-

chef Elisabeth Hvas, som leder det 

administrationspolitiske center i 

Finansministeriet. Embedsmændene 

har med udgangspunkt i de fem 

temaer for regeringens kvalitets-

reform analyseret på, hvad man i 

forvejen ved om temaerne, hvilke 

udfordringer og nye idéer der kan 

være samt den politiske vinkel. 

Kendetegnende for kvalitetsrefor-

men er, at der fokuseres på børne-

unge-, ældre- og sundhedsområdet, 

dvs. det sektorspecifikke. Centrets 

hovedopgave er derfor at vurdere, 

om det er muligt at omsætte gene-

relle værktøjer – som fx statens 

arbejde med mål og resultatstyring 

- til noget sektorspecifikt eller noget 

tværgående.

En af de offentlige arbejdspladsers 

allerstørste fremtidige udfordrin-

ger bliver at tiltrække og fastholde 

medarbejdere. Generelt er ansatte 

i det offentlige ældre end i det pri-

vate samtidig med, at offentlige 

arbejdspladser opfattes som mindre 

attraktive af de faldende ungdoms-

årgange. Kvalitetsreformen skal 

derfor ses som et svar på, hvordan 

vi kan give de stadigt mere forvent-

ningsfulde borgere mere og bedre 

service for de samme penge ved at 

højne kvaliteten snarere end ved 

at forøge antallet af medarbejdere. 

Altså et mere systematisk fokus på 

value-for-money. En anden årsag 

til, at reformen kommer lige netop 

nu, er strukturreformen. Nu hvor 

rammerne og opgavefordelingen 

mellem kommuner, regioner og stat 

er på plads, er tiden kommet til at 

få udforsket opgavernes kvalitet og 

indhold.

Blandt hovedtemaerne i kvalitets-

reformen er ledelse. ”Det skyldes, at 

man siden 80’erne har været meget 

fokuseret på at få orden på input – 

dvs. budget og rammer. Nu skal det 

sikres, at skatteborgerne får noget 

for pengene, og det skal ske gennem 

ledelse. Vi har nemlig fået nogle 

instrumenter til, at der kan arbejdes 

mere forskningsbaseret med evi-

dens og målinger – i hvert fald på 

nogle områder”, forklarer Elisabeth 

Hvas. ”Selvom brugerne af den 

offentlige sektor i evalueringer altid 

udtrykker stor tilfredshed med ydel-

serne, skal det sammenlignes med, 

at vi i Danmark bruger rigtig mange 

penge på velfærdsydelser. Man 

hører eksempelvis ofte fremført, at 

vi har verdens dyreste folkeskole og 

alligevel kan vores børn ikke læse 

så godt som de finske. Derfor søger 

vi efter ”best practice” - hvad virker, 

og hvad virker ikke rundt omkring i 

institutionerne”.

Der er bl.a. blevet lavet analyser af, 

hvilke lederuddannelser lederne i 

de forskellige sektorer har, og der er 

gennemført store spørgeskemaun-

dersøgelser om medarbejdertilfreds-

heden med ledelsen. Lederne er 

også blevet spurgt om deres behov. 

”Et af de klare billeder herfra er, at 

lederne savner ledelsesmæssig spar-

ring. De ønsker mere dialog med 

toplederne om ledelsesudfordringer-

Elisabeth Hvas er kontorchef i 
Administrationspolitisk Center,  
Finansministeriet og er medlem af  
LPF’s Advisory Board.
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ne og systematisk feedback på per-

formance. Derudover er der et stort 

ønske om mere uddannelse. De er 

fagligt dygtige, men scorer typisk 

ikke højt på personaleledelse”, for-

tæller Elisabeth Hvas.

Der vil i alle typer af organisationer 

ofte være et uudtømmeligt behov 

for ledelse. Derfor mener Elisabeth 

Hvas, at man skal være varsom med 

at betragte ledelse som svaret på 

alt. ”Jeg stor, vi kommer til at tage 

en diskussion om styring og ansvar. 

Er vi eksempelvis gået for langt i 

forhold til at decentralisere alt ud 

på institutionerne, så lederne må 

bruge en del af deres tid på at lave 

rent administrative opgaver, såsom 

lønudbetalinger, på bekostning af 

faglig udvikling og personaleledelse. 

Jeg tror, at et af svarene bliver, at der 

er behov for en tættere dialog mel-

lem forvaltnings- og institutionsled, 

og at vi får etableret nogle nye sty-

ringsrelationer, så kommunernes 

forvaltninger i højere grad er med til 

at definere ledelsesrummet på deres 

institutioner. Institutionslederne 

er under rigtigt stort pres pga. de 

mange modsatrettede krav – og 

efter Strandvænget-sagen må det 

alt andet lige ikke forekomme 

særligt attraktivt at være leder af 

et stort ældrecenter, når man ved, 

hvad det kan risikere at ende med”.

Elisabeth Hvas mener, at man i 

ledelsesdiskussionen overser, at 

mål- og resultatstyring også kan 

være en måde til at synliggøre en 

interesse i medarbejdere og brugere. 

”Jeg oplevede i min som sekretari-

atschef i Økonomistyrelsen, hvor 

stor betydning det havde for med-

arbejdere, at vi sammen drøftede, 

hvilke mål der skulle opstilles for 

fx den lidt rutineprægede opgave: 

at få korrekt løn til rette tid. De 

følte, at vi for første gang interes-

serede os for dem og deres arbejde. 

Målsætningsdiskussionen flytter 

opmærksomheden ud i organisa-

tionen, og hvis det gøres rigtigt, er 

det et meget motiverende ledelses-

instrument, der sætter retning og 

rammer for en frugtbar dialog. Man 

skal passe på med at tro, at man 

bare kan rulle resultatkontrakter ud 

over det hele, og så er lykken gjort. 

Det er en fagdisciplin, som man skal 

øve sig i, og noget som kan være 

utroligt kontra-produktivt, hvis det 

ikke gøres rigtig”, forklarer Elisabeth 

Hvas.

Nu kan vi jo af gode grunde ikke 

vide, hvor ledelsesdiskussionen 

i reformarbejdet lander, men alt 

tyder på, at lederuddannelser skal 

prioriteres højere. Der er overve-

jelser om at indføre obligatorisk 

lederuddannelse for alle offentlige 

ledere – eksempelvis en praksis- og 

caseorienteret diplomuddannelse i 

ledelse. Ifølge Elisabeth Hvas ønskes 

markant aftagerindflydelse på 

uddannelserne, som man gerne ser 

udviklet af nye partnerskabskon-

struktioner bestående af konsu-

lentfirmaer, cvu’er og universiteter. 

”Jeg tror også, at man inspireret af 

kodeks for god offentlig topledelse 

vil forsøge at indkredse nogle nor-

mer for god offentlig ledelse, således 

at der sker en indsnævring og foku-

sering på, hvad institutionsledere 

m.fl. skal som ledere”.

For Elisabeth Hvas har reform-

arbejdet været sjovt og meget 

udfordrende, bl.a. på grund af de 

afvejninger og dilemmaer man hele 

tiden skal have sig for øje: ”Hvis der 

skal sættes mål i yderste led, vil det 

uvilkårligt give mere bureaukrati, 

og hvordan hænger det så sammen 

med ønsket om, at medarbejderne 

skal have friere rammer, og der 

skal dereguleres og regelforenk-

les? Det er også lidt interessant, at 

ledelse for 15 år bare blev opfattet 

som en blød HRM-disciplin, som 

Finansministeriet dybest set ikke 

interesserede sig spor for. Nu er 

ledelse den helt store åbenbaring 

– og det er for mig lidt tankevæk-

kende. Et er i hvert fald sikkert: De 

rigtig dygtige medarbejdere stiller 

store krav til ledelse. De vil hele 

tiden sparre, have ros og udfordres, 

og der tror jeg, vi skal være bedre 

til at holde øje med, hvilke pro-

blemstillinger disse forventninger 

vil rejse for lederne selv”, slutter 

Elisabeth Hvas.

Lykkedes det regeringen at finde 

en formel for at højne kvaliteten i 

den offentlige service uden at øge 

udgifterne og få øget arbejdsglæden 

blandt medarbejdere og ledere med 

i købet? Og er ledelse hele svaret? Vi 

venter i spænding.

De fem temaer for regeringens kvalitetsreform: 

1. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar 
2. Sammenhængende service med respekt for borgerne 
3. Klare mål og ansvar for resultater 
4. Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene 
5. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation
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Kvalitetsreform version 2.0
 

 

Af Tobias Lindeberg

Den offentlige sektor har igen-

nem de sidste årtier gennemgået 

en kvalitetsreform. Inden for for-

skellige sektorer er der blevet 

evalueret, smiley-mærket og 

senest også akkrediteret. Der er 

oprettet en række organisationer, 

der evaluerer af kvaliteten af den 

offentlige sektor: Det Kommunale 

og Regionale Evalueringsinstitut, 

Institut for Kvalitet og Akkreditering 

i Sundhedsvæsenet, Styrelsen for 

Evaluering og Kvalitetsudvikling i 

Grundskolen og Akkrediteringsinstitut-

ionen for videregående uddannelser er 

alle eksempler på kvalitetsorganer 

oprettet af den siddende regering. 

Under den foregående regering blev 

Danmarks Evalueringsinstitut opret-

tet og Den Offentlige Kvalitetspris 

indstiftet. Organisationerne har til-

sammen ansvaret for at producere 

formaliseret viden om kvaliteten i 

uddannelsessystemet, sundhedsvæ-

senet og de offentlige opgaver, der 

varetages i den kommunale sektor. 

Regeringen fremhæver, at sigtet 

med kvalitetsreformen ikke er mere 

bureaukrati. Der er god grund til at 

tro dem. Kvalitetsbureaukratiet er 

allerede på plads. 

Regeringerne under Schlüter, 

Rasmussen og Rasmussen har gen-

nemført en gennemgribende reform 

af, hvordan spørgsmålet om kvalitet 

håndteres i den offentlige sektor. 

Det kan derfor i første omgang 

undre, at regeringen har annon-

ceret en kvalitetsreform. Men det 

nye i Kvalitetsreform version 2.0 er 

ikke, at der oparbejdes systematisk 

viden om kvalitet. Det sker allerede. 

Snarere er det en reformering af 

kvalitetsmåling. Regeringen læg-

ger op til en mere detaljeret og 

fintmasket evaluering af offentlige 

aktiviteter. Nu er det ikke nok at 

evaluere. Evalueringerne skal være 

tilbagevendende, og viden om kva-

liteten af den enkelte aktivitet skal 

være synlig for brugeren. Gerne 

i form af kodificerede symboler. 

Spørgsmålet er, om mere evaluering 

i sig selv bør være det mest centrale 

spørgsmål i en kvalitetsreform. 

Der er ikke grund til at ønske sig 

en offentlig sektor uden kvalitets-

måling og evaluering – men der 

er grund til at ønske sig en mere 

velovervejet offentlig evaluerings-

praksis, end vi hidtil har set. Der er 

en række tværgående problemer 

ved kvalitetsmålinger og evaluerin-

ger som med fordel kan inddrages i 

drøftelserne om en kvalitetsreform. 

’Kvalitetsøkonomi’ og de udfor-

dringer den særlige kvalitetslogik 

skaber kan være et godt sted at 

begynde. 

Kvalitetsøkonomi

Kvalitet koster i en meget prak-

tisk og uomgængelig forstand 

penge. Det er ressourcekrævende 

at opbygge viden om kvalitet.  

Ressourceforbruget giver en dobbelt 

dynamik, som det er afgørende at 

håndtere. Fortalere for kvalitets-

måling giver ofte indtryk af, at der 

ikke er en faldende marginal nytte 

af mere viden om kvalitet. Jo mere 

vi ved om kvalitet, jo bedre og billi-

gere offentlig service kan vi få. Men 

der er god grund til ikke at glemme 

basal økonomisk fornuft, blot fordi 

talen falder på kvalitet, og der er 

god grund til også her at formode 

et faldende ”afkast” på stadig større 

investeringer. 

Af disse grunde er det fristende at 

bruge forhåndenværende informa-

tioner som indikatorer for kvalitet. 

Det er billigt. Men farligt, hvis dem 

der måles agerer i forhold til det, der 

måles efter. Hvis indikatorerne for 

kvalitet er udviklet til andre formål 

er det langt fra sikkert, at en orien-

tering mod indikatorerne er ønske-

lig. Det er et argument for at udvikle 

stadigt mere nuancerede mål for 

kvalitet, der inddrager stadigt flere 

parametre – og dermed lægger 

beslag på stadig flere ressourcer. Der 

kan altid argumenteres for, at en 

hyppigere måling af flere parametre 

ville give et bedre billede af kvalitet.

REGERINGEN  NOVEMBER 2006

– DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM
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Anvendelsen af kvalitetsmåling  

kalder på en afvejning mellem 

ressourceforbrug og raffinement i 

målemetoderne. Sidste års debat 

om fødevarekontrollen og tildelin-

gen af smileys kan anskues som 

en kvalitetsøkonomisk diskus-

sion: Hvor mange ressourcer skal 

der bruges til at kontrollere hvor 

mange fødevarevirksomheder hvor 

grundigt og hvor tit? Desværre 

udfoldede diskussionen sig som en 

fødevarepolitisk diskussion, mens 

de generelle kvalitetsøkonomiske 

aspekter ikke blev fremdraget. En 

mere generel diskussion af kvali-

tetsøkonomi som led i kvalitetsre-

formen vil derfor være velkommen.

Kvalitetens logik

Det er imidlertid ikke kun fordi, at 

kvalitet koster, at en overordnet 

kvalitetspolitisk debat bliver vigtig. 

Kvalitet skaber et særligt blik på 

den offentlige sektor, der forskyder 

fokus fra fagligt specifikke spørgs-

mål til et generelt spørgsmål om 

dokumentation af ydelse. 

Kvalitet er et mangetydigt begreb. 

Den officielle hjemmeside for kva-

litetsreformen (kvalitetsreform.dk) 

afholder sig fra at definere kvali-

tetsbegrebet som sådan, men peger 

på tre dimensioner: Faglig kvalitet, 

oplevet kvalitet og organisatorisk 

kvalitet. Andre har peget på, at 

kvalitet er fravær af fejl, overens-

stemmelse med specifikationer 

eller omvendt relateret til variation. 

Disse forskelle i den præcise defini-

tion gør det let at overse, at kvalitet 

har en mere velafgrænset sproglig 

funktion. Kvalitetsbegrebet er en 

markør, der signalerer, at ydelse er 

på spil. Kvalitet vedrører verden 

som ydelse og ved at bruge kvali-

tetsbegrebet markeres en interesse 

i, hvordan noget er ydelse i forhold 

til en bruger. 

I et kvalitetsperspektiv er det 

grundlæggende spørgsmål, om en 

aktivitet fungerer som ydelse og 

– dernæst – hvordan det kan måles 

og dokumenteres. Spørgsmål om 

hvordan syge bliver raske, om hvor-

dan børn lærer, og om hvordan der 

drages omsorg for de ældre, er kun 

relevante, for så vidt de kan disku-

teres som dokumenterbare ydelser. 

Kvalitet har sin egen logik, der ikke 

kan forventes at spille gnidnings-

frit sammen med en faglig logik. 

Kvalitetsmålinger er derfor aldrig 

bare et spørgsmål om at måle en 

aktivitet. Det skaber selvstændige 

krav til aktiviteten. 

Hvad der kommer ud af målin-

gerne afhænger af, hvordan med-

arbejdere og ledelse omsætter den 

viden, der produceres. På den ene 

side skal kvalitetsmålingerne ikke 

aktivt manipuleres. Men på den 

anden siden er det afgørende, at 

kvalitetsmålingernes kriterier ikke 

bruges blindt som ledelseskriterier. 

For eksempel er det selvfølgelig 

ønskeligt, at færre patienter får 

komplikationer af at blive opereret, 

men kun så længe det ikke betyder, 

at højrisikopatienter undgås. De 

medarbejdere, der træffer de opera-

tionelle beslutninger må skærmes 

fra kvalitetsmålingerne, samtidig 

med at dem, der registrerer data, 

skal være opmærksom på registre-

ringens strategiske betydning i de 

tilfælde, hvor tolkning er mulig. Når 

kvalitetsmålingerne bliver lokale, 

bliver det den enkelte leder, der skal 

håndtere denne balance mellem 

den uvederhæftige manipulation og 

den nødvendige kreative fortolkning 

af kvalitetsmålingerne i forhold 

til en kompleks hverdag. De skal 

sikre, at kvalitetsmålingerne bruges 

’hensigtsmæssigt’. Det betyder, at 

den enkelte leder behøver indblik 

i, hvad evaluering er, og hvordan 

det påvirker organisering. Mere 

grundlæggende betyder det, at den 

præcision omkring ydelse, der ska-

bes med kvalitetsmålinger, samtidig 

producerer en række diffuse ledel-

seskrav. Vi må forvente, at jo mere 

rigoristiske kvalitetsmålingerne 

bliver, jo større krav stiller det til 

den ledelsesmæssige håndtering af 

den viden og de incitamenter, der 

skabes. 

Mere af det samme?

Der er grund til bekymring, hvis 

udkommet af kvalitetsreformen 

bliver en intensiveret brug af mere 

rigoristisk kvalitetsmåling. Stadigt 

flere ressourcer vil blive bundet 

i kvalitetsmåling, og kvalitetens 

dokumentationsorienterede logik 

vil få stadig bedre betingelser på 

bekostning af de områdespecifikke 

faglige logikker. Det vil blive stadigt 

vanskeligere at tro på, at god ledel-

se og kompetente medarbejdere vil 

sikre en konstruktiv brug af kvali-

tetsmåling. Derimod er der grund 

til optimisme, hvis reformen bliver 

et vendepunkt i måden, hvorpå 

evaluering bruges i den offentlige 

sektor. Kvalitetsreformen kan blive 

startskuddet til en diskussion af 

de ledelsesmæssige, strategiske og 

politiske implikationer af kvalitets-

måling. 

Tobias Lindeberg, cand.scient.pol., ph.d. er adjunkt i LPF’s forskningsgruppe: 

Ledelse, Innovation, Viden og Entrepreneurship. Har specialiseret sig i teknikali-

seringen af viden om kvalitet og performance og de afledte ledelsesmæssige og 

organisatoriske aspekter. Aktuel med ph.d. afhandlingen Evaluative technologies: 

Quality and the multiplicity of performance. Senere på året udkommer journal-artiklen 

The ambiguous identity of auditing, hvis hovedbudskab er formidlet på dansk i det 

seneste nummer af EvalueringsNyt.
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Kvalitetsreform og kravsinflation 
 

Af Ole Thyssen

Nogle ord emmer af beroligelse. De er rare at høre, og man kan sutte på dem og lade dem sive ned over  

tungen som bolcher opløst i spyt. Et sådant ord er kvalitet. Hvem går ikke ind for kvalitet? Hvem vil ikke have 

mere? Hvem ånder ikke tungt ved lyden, synet og fornemmelsen af kvalitet?

Ingen regering kan holde fingrene 

fra det magiske ord, der er lige så 

forførende som ordet rigtigt. For 

mange år siden hørte jeg en ameri-

kansk præsidentkandidat, som i et 

akut anfald af filantropisk delirium 

erklærede, at we need leaders who are 

able to make the right decisions. Alle 

var enige, publikum jublede som 

besatte og sled deres håndflader 

røde i en endeløs klapsalve. Her var 

endelig en kandidat, som forstod, 

hvad det handlede om.  

Det sidste skud på stammen gæl-

der det danske velfærdssystem. 

Her skal vi have en kvalitetsreform. 

Det er regeringens trylleord, som 

skal på arbejde for at løse to opga-

ver. Den første er at neutralisere 

oppositionen. Socialdemokratiet 

har i årevis haft monopol på 

ordet "velfærd", som Anders Fogh 

Rasmussen engang ville bombe 

tilbage til Manchester-liberalis-

mens glade dage. Nu er Venstre og 

Socialdemokratiet stort set enige 

med hinanden, fordi begge er gået 

på strandhugst i hinandens mær-

kesager. Socialdemokratiet har 

overtaget Venstres rigdomspolitik 

– marked og vækst – mens Venstre 

til gengæld har taget velfærden til 

sit kolde hjerte. 

Den anden opgave, som kvalitets-

reformen skal løse, er at skaffe ro 

på velfærdsfronten, som har været 

hårdt plaget af kriser – overfyldte 

tissebleer på plejehjem, knubbede 

ord til handicappede, lange vente-

tider til strålebehandling og util-

strækkelig fokus på børn med lavt 

selvværd. Nu skal borgerne vide, 

hvad de har ret til, og velfærdens 

vogtere skal til gengæld vide, hvad 

de har pligt til. Så kan alle håndtere 

balancen mellem det "noget" og det 

"noget", som optræder i Anders Fogh 

Rasmussens social-matematik for 

begyndere: noget for noget.  

Foto: Tao Lytzen for CBS
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Ønsketænkning er ikke forbudt, og 

dagdrømme har deres egen lyst. For 

det er svært at forestille sig, at der 

nogen sinde bliver ro på den front, 

som handler om, hvad borgere har 

ret til at kræve af staten. Staten har 

lovet at gøre alle borgere lykkelige. 

Det betyder i praksis, at hver eneste 

løsning på velfærdsfronten øjeblik-

kelig forvandles til et nyt problem. 

Så hvis Anders Fogh Rasmussen i 

sine kontrol-fantasier forestiller sig 

et "intet nyt fra velfærdsfronten", 

må vi desværre ulejlige ham med en 

vejrudsigt, som lover en strid strøm 

af koldfronter.

Velfærdssystemets grundværdi er, 

at alle borgere, uanset indkomst, 

skal have lov til gratis at modtage 

ydelser på højeste niveau. Det bety-

der nærmere bestemt, at systemet 

ikke blot ubetinget skal tilbyde 

behandling, som kan helbrede, men 

også behandling, som marginalt 

kan lette tilstanden for de syge, de 

trængende og dem der snart skal 

dø. Når videnstunge virksomheder 

og knalddygtige eksperter løbende 

udvikler og tilbyder nye ydelser, som 

borgerne herefter har ret til at for-

lange, går velfærden amok. Der er 

udstedt en blanko-check ikke blot til 

medicinal-industrien, men også til 

læger og psykologer og i sidste ende 

enhver terapeut, som med iris-mas-

sage, hajbrusk og intens omsorg kan 

lette tilstanden for de svage. For det 

er en anden grundværdi i velfærds-

systemet, at eksperter er neutrale 

og ved besked om, hvad der kan 

gavne.

Naiviteten er hjertegribende. At tro 

at f.eks. læger er neutrale eksperter, 

som stramt ser på det fælles bed-

ste, er at stikke hovedet dybt ned 

i busken. Læger har deres karriere 

at pleje, og sundhedssystemet er 

som alle andre systemer underlagt 

en tvang til vækst. Ventelister er 

dets stedsegrønne kvælertag på 

samfundet, og uanset hvor mange 

milliarder man poster i systemet 

– det sidste krav fra "sygehusenes 

ejere" er 100 mia. – vil det altid være 

utilstrækkeligt. For sundhedssyste-

met lever ikke af at gøre folk raske, 

men af at gøre folk sygere på stadig 

højere niveauer. Dets succes med at 

forvandle tilstande af ubehag, f.eks. 

stress, til behandlingskrævende 

sygdomme er så storslået, at enhver 

anden profession må se til med øjne 

der er gule af misundelse.

På den ene side betyder en kvalitets-

reform, at borgerne skal vide, hvad 

de har ret til, mens velfærdssyste-

met skal indstille sig på at levere 

varen. Det er kvalitet forstået som 

leverings-sikkerhed. På den anden side 

betyder en kvalitetsreform også, at 

velfærdssystemet skal levere ydelser 

på højeste niveau. Det er kvalitet 

forstået som adgang til det bedste. 

Kvalitetsreformens problemer 

opstår på disse to niveauer, som vi 

for nemheds skyld kan kalde for det 

lave og det høje niveau.

På det lave niveau vil en kvalitets-

reform betyde, at alle borgere får 

præcis at vide, hvad de har lov til at 

forvente. Det vil betyde en endeløs 

og stærkt ressourcekrævende kon-

trol med, om systemet nu også leve-

rer det ønskede. For niveauet skal 

jo dokumenteres over for borgerne, 

som ikke blot er ydmyge klienter, 

men også professionelle interesse-

organisationer og kritiske masseme-

dier. Den stærkt omtalte forvandling 

af borgere til brugere betyder, at 

velfærdens modtagere ikke afbalan-

cerer deres krav i lyset af det fælles 

bedste, men ser stenhårdt på, hvor 

meget de kan aftvinge velfærds-

systemet til netop deres kalamitet. 

Hver svaghed har sin støttegruppe, 

som kæmper med retorikkens prø-

vede kneb for at slå igennem i et 

kaotisk medie-billede. Det fromme 

ønske om at overføre ressourcer fra 

kontrol til ydelse vil gå en krank 

skæbne i møde. 

 

På det høje niveau er billedet ander-

ledes. Her er problemet, at grænsen 

for hvad systemet kan levere hele 

tiden ændres. Ny medicin kan gøre 

situationen en smule mere tålelig i 

lidt længere tid. Ny terapi kan gøre 

livet lidt bedre for den handicap-

pede, hvis blot velfærdssystemet vil 

bevillige ti personer til i døgndrift 

at hive og slide i hans arme, ben 

og sjæl. Der er ingen ende på, hvad 

systemet skal levere, hvis det skal 

leve op til kravet om kvalitet. Og da 

folk keder sig og fristes til at give 

livet indhold ved at opsøge flere for-

brugsgoder og flere velfærdsgoder, 

er der ingen udsigt til, at ambitionen 

om at lade en kvalitetsreform mar-

kere den laveste fællesnævner vil 

have nogen succes. Ikke blot kravet 

om privat rigdom, men også kravet 

om offentlig velfærd er umætteligt, 

og hver eneste luksus-ydelse synker 

øjeblikkeligt ned og bliver til en nor-

mal ydelse, som alle i demokratiets 

navn har ret til at kræve.

Så alle med sans for liv og glade 

dage kan trygt synke tilbage i sofaen 

og følge de daglige afsnit i tv-farcen 

"Kontrol med velfærden". 



Paradoksernes Paradis  
– eller hvordan undgår vi det pæreformede 
bureaukrati?
 Af Dorthe Pedersen

Ledelse er tidens løsen. I den offent-

lige sektor er klar og entydig såvel 

som innovativ og kreativ ledelse det, 

som skal få de mange aktuelle refor-

mer til at lykkes. Finansministeriet 

har længe sagt det, utallige ministre 

har sagt det, når de præsenterede 

endnu et nyt reformkompleks inden 

for deres serviceområde. Nu siger 

selveste statsministeren det også. 

Han har sat sig i spidsen for en 

omfattende kvalitetsreform, der 

skal fuldende en sand skare af 

moderniseringsreformer med det 

formål at skabe bedre kvalitet med 

borgeren i centrum. Den moderni-

seringspolitik, der siden starten af 

1980´erne effektivt og intensivt er 

blevet dyrket af embedsmænd især 

fra Finansministeriet, men også fra 

KL, andre organisationer og diverse 

strategiske fora og tænketanke, er i 

dag blevet ’high politics & policy’.  

På den korte bane kan vi forklare 

det som et spil mellem regering 

og opposition om at ’lukke huller’ 

og ’stjæle’ hinandens politik (læs 

skattestop og velfærdsdagsorden). 

Måden at drive politik på har gjort 

det. Godt akkompagneret af hele 

koret af spindoktorer og medierådgi-

vere holdes politikerne beskæftiget 

med deres næste taktiske træk og 

modtræk, mens en måbende befolk-

ning giver sit besyv med via løbende 

stemningsmålinger af, hvilket hold 

der menes at have førertrøjen på, 

eller hvilken statsministerkandidat 

der har den bedst iscenesatte kapa-

citet til politisk lederskab. Velfærd 

og kvalitet er blevet spillet på banen 

som en helt afgørende brik i rege-

ringens designpolitik og dermed i 

kampen om den 1/3 af vælgerne, 

der kan flyttes ind over midten i det 

herskende gallupdemokrati. 

På den lange bane er kvalitetsrefor-

men blot endnu et skud på stam-

men af moderniseringsreformer 

skabt i billedet af samfundsøkono-

misk nødvendighed og neo-liberal 

styringsfornuft. ’Styringspolitikken’ 

har gjort det. Skal vi forstå de betin-

gelser, som der i disse år skabes for 

offentlig ledelse, skal vi se nærmere 

på den styringspolitik, der udfoldes 

i ly af den iscenesatte designpo-

litik. Hvad bliver konsekvenserne 

af de mange reformer for den højt 

besungne innovative og kreative 

ledelse? Det korte svar er: mere 

styring og mindre ledelse. Vi er godt 

i gang med at skabe et pærefor-

met bureaukrati. Der iværksættes 

omfattende fusionsprocesser mod  

større og større enheder, som må 

udvikle ’muskler’ til at modsvare 

de stadig flere styringsinitiativer 

og dokumentationskrav, som væl-

ter ned fra ambitiøse politikere og 

embedsmænd. De vil gerne have 

styr på det og for enhver pris undgå 

fejl og utålelige sager. Konsekvensen 

er, at bureaukratiet flytter ud i insti-

tutionerne, der bliver til koncerner 

med et internt ledelseshierarki. 

Regeringens parole om ’flere varme 

hænder og færre kolde hjerner’ 

ser ikke ud til at være det mindste 

inden for rækkevidde. Men lad os 

først se nærmere på reformerne og 

den aktuelle dagsorden.

Selv en så omfattende reform 

som Strukturreformen med dens 

omfattende ændringer af kom-

munal inddeling, opgave- og byr-

defordeling er ikke et punktum, 

men et stort komma i historien om 

forvaltningsreformer i Danmark. 

Før Strukturreformen var skiftende 

regeringers moderniseringsprogram-

mer, der i mere end tyve år har 

kommunikeret forandring, fornyelse 

og effektivisering ud til de offentlige 

organisationer samt diverse under-

søgelser af især sundhedsvæsenets 

organisering og finansiering og bl.a. 

Opgavekommissionen, der analy-

serede velfærdsopgavernes sam-

mensætning og fordeling. Ved siden 

af Strukturreformen har vi omkost-

ningsreformen, politi- og retskreds-

reformen, udligningsreformen og 

frit valgs-lovgivningen, kodeks for 

offentlig topledelse mv. Og med en 

nærmest parallel gennemførelse 

af strukturreform, velfærdsreform, 

globaliseringsreform og nu en lige 

så højt profileret kvalitetsreform, 

synes det som om, regeringen har 

valgt at gøre reorganiseringen af 

velfærdsstaten og den offentlige 

sektor til et af sine helt centrale 

projekter. Kvalitetsreformen skal 

skabe bedre service til borgerne. 

Kvalitet er nøgleordet, men reform-

oplægget udmærker sig ved ikke 

at have noget bud på, hvad der 

skal menes med kvalitet. Helt på 

samme måde som strukturforliget 

undgik at tage stilling til ’det kom-

munale selvstyre’, men i stedet har 

sat det under endnu stærkere pres, 

velfærdskommissionen nærmest 

ubemærket oversatte velfærd til et 

spørgsmål om et økonomisk byt-

teforhold mellem borger og stat og 

endelig, globaliseringsrådet, der tog 

afsæt i den globale udfordring som 

grundlag for omfattende fusions-

programmer og akkrediteringssyste-

mer uden at definere globalisering 

og præcisere den uddannelsespoliti-

ske dagsorden. Fælles for reformer-

ne er det nemlig, at de handler om 

samfundsøkonomisk nødvendighed 
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og styring, frem for demokrati og 

politiske visioner. 

I den sammenhæng er kvalitets-

reformen endnu et supplement til 

regeringens moderniseringsstrategi. 

Ifølge det fremlagte design for refor-

men, skal vi nu have sat gang i rege-

ringens frit valgspolitik og fjernet de 

sidste barrierer for fri konkurrence 

på alle centrale velfærdsområder 

via målbare resultater og effekter, 

standardiseret dokumentation, 

sammenlignelig serviceinformation 

samt klare incitamenter til optimal 

arbejdstilrettelæggelse og effek-

tiv ressourceudnyttelse. Samtidig 

peges på en spirende ny styrings-

diskurs i retning af ’større frihed 

til at tænke nyt’, ’brugerdreven 

innovation’, ’sammenhængende 

service’, ’attraktive arbejdspladser’, 

’regionale vækstfora’, ’kvalitetsnet-

værk’ og ’ansvarlig og professionel 

ledelse’. (Se www.kvalitetsreform.

dk/debatpjece om udfordringerne).

Grundvilkåret er spændinger og 

paradokser frem for entydighed. 

Såvel strukturreformerne som den 

kommende kvalitetsreform sæt-

ter turbo på en styringsfilosofi, der 

allerede er skabt gennem tidligere 

moderniseringstiltag og reformer. 

Den gør det samtidig tydeligt, at der 

er tale om en paradoksal dobbelthed 

af øget centralisering via top-styrede 

fusioner, standardisering og måling 

på den ene side, og et stærk krav 

om profilering, decentralisering, 

konkurrenceudsættelse og kreative 

innovationer på den anden side.  

Konsekvensen for offentlig ledelse 

er mange og skiftende rationaler, 

et stigende antal interessenter, 

uigennemsigtige kæder af kontrol 

og ansvarliggørelse, svag politikud-

vikling, men stærke styringssignaler 

og et utvetydigt pres for resultater 

(outcome).  Styringen består i en 

’refleksiv kontrol af selvkontrol’, 

hvor det ledelsesmæssige råderum 

bliver defineret som fortolkning, 

valg af ledelsesteknologi og proces. 

Ledelse bliver den kreative kraft, der 

skal overskride reformernes para-

doks mellem nulvækst og forbedret 

service, mellem stordrift og nærhed, 

mellem kvalitet og effektivitet, stan-

dardisering og innovation, kvanti-

tativ måling og brugerinvolvering 

etc. Med dette blik bliver ledelse den 

’tomme betegner’, der skal skabe 

helhed, overkomme paradokser, 

skabe mere for mindre og gøre det 

indenfor stridende styringshensyn, 

uden fejl og med stadig bedre out-

come. 

Og så er det, man spørger sig selv: 

hvad mon der bliver af ressourcer 

til de varme hænder? Med en blind 

tro på stordrift, lean-teknologier og 

synergieffekter skaber vi for tiden 

nye mastodont organisationer (se 

blot på vores egen branche uni-

versiteterne, for slet ikke at nævne 

de nye professionshøjskoler), hvor 

den faglige kompetence og det fag-

lige selvstyre bliver detroniseret til 

fordel for en såkaldt enstrenget og 

erhvervsorienteret ledelse. Det lyder 

effektivt og forretningsorienteret. 

Problemet er bare, at hierarkiet og 

bureaukratiet flytter ud i institutio-

nerne. Der bliver simpelthen brug 

for mere både intern og ekstern 

styringskapacitet. Regeringens hid-

tidige svar har været mere kontrol 

og dokumentation, som nu kombi-

neres med gentagne interventioner 

og krav om beskæring af de nye og 

større koncerners administrative 

konti.  Perspektivet er klart: vi får et 

pæreformet bureaukrati med flere 

djøffere og controllere i toppen af 

institutionerne og mindre tid til 

ledelse af personale og faglighed i 

’maskinrummet’, hvor det offent-

liges service trods alt fortsat bliver 

skabt. 

Spørgsmålet er, om vi kan lære af 

historien, og ”om vi kan skifte fokus 

fra styring og tilsyn til ledelse og 

ansvar”, hvilket en flok tidligere 

finansministerielle styringsarki-

tekter for nyligt stod til lyd for i 

Politiken. De tog fejl, indrømmer de 

nu, hvor styringen er kammet over 

og blevet deres lederskabs værste 

fjende. Hvis Fogh vil vise lederskab 

af kvalitetsreformen, sadler han om 

og gør det samme. Han skaber rum 

for ledelse og undgår det pærefor-

mede bureaukrati.  
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Fra et analytisk perspektiv kan 

vi tale om kvalitet inden for en 

bestemt kategori, og nationaløko-

nomisk vil det referere til varer og 

tjenester, der begrebsligt og empirisk 

har real eksistens – kvaliteten af en 

computer, kvaliteten af en specifik 

omsorgsydelse i ældresektoren.

Men vi kan også tale om kvalitet i 

relation til opfyldelsen af begrebs-

ligt distinkte behov, fx undervisning 

eller lægelig behandling, og herun-

der rubricere forskellige kategoriale 

måder at opfylde dette behov på 

med henblik på kvalitet: Vi kan 

skelne mellem kvaliteten af uni-

versitetsuddannelse generelt, eller 

kvaliteten af forskellige måder at 

helbredes på. Her er kvaliteten ikke 

bestemt af en enkelt kategori, men 

af et mere vagt kriterium for resul-

tatrig opfyldelse af et behov.

 

Inddrager vi forskning og planlæg-

ning, der ligner hinanden deri, at de 

selv er medproducenter af de krite-

rier for kvalitet, hvormed de bedøm-

mes – deres egentlige kvalitet, dvs. 

deres virkning, hvordan den end 

registreres, er så at sige udsat. Vi ved 

ikke præcis, hvilke kvalitetskriterier 

vi skal underkaste genforskning, 

eller forskningen i organisatorisk 

udvikling, før vi ser den måde, 

hvorpå de skaber resultater og inter-

Den hemmelige kvalitet
Af Ole Fogh Kirkeby

Hør Ole Fogh Kirkeby på P1

Den 4. maj (Bededag) sendte P1 den første udsendelse af otte med titlen: Filosoffen, Forfatteren og 

Fremtidskvinden. 

Om temaet

Det er ikke kun højtiderne, der falder tæt i maj måned. Også ord og tanker om de store begreber i tilvæ-

relsen kommer vrimlende, når P1 i programserien ’Filosoffen, forfatteren og fremtidskvinden’ inviterer lyt-

terne indenfor i de store ords verdener. 

Fri ordleg

I otte udsendelser vil begreberne lykke, tro, magt, fællesskab, ansvar, sandhed, frihed og kærlighed blive 

vendt og drejet af filosoffen Ole Fogh Kirkeby, forfatteren (og ex-reklamemanden) Niels Thomsen og frem-

tidsforskeren Anne Skare. De tre gæster deler ud af deres livsvisdom i en filosofisk leg, hvor ordene og tan-

kerne er frie. De bliver blandt andet udfordret på tid af værten til at sige noget om begreberne, og under-

vejs i samtalen opstår der nye og overraskende begreber på baggrund af gæsternes konkrete, personlige 

oplevelser. 

Filosofi med spræl og dybde

-   Alt for ofte bliver filosofi associeret med meget højtravende diskussioner om Kant og Jung. Men den 

energi og dynamik, der opstod i studiet mellem den tænksomme ældre filosof, den yngre fremtidskvinde 

og den midaldrende forfatter viser, at filosofi også kan serveres på en anderledes og sprælsk facon, siger 

programmets vært Jesper Dein, som har tilrettelagt programmerne sammen med Christoffer Emil Bruun

Han tilføjer: 

-   Det er sjovt og dybt på den flippede måde, og de tre komplementerer hinanden virkelig godt. Ikke alene 

er de gode fortællere, som kan gøre diskussionen både nærværende og relevant. De kan også reflektere 

over alt fra ’Maslows sexpyramide’ til ’maskulinicerede husholdningsprodukter’! 

Programmerne kan podcastes hos DR:

http://www.dr.dk/P1/p1_temaer/Filosoffen
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agerer med andre praksiser på. Og 

paradoksalt er det jo den egentlige 

seriøse betydning af begrebet inno-

vation. 

  

Men vi kan også tale om kvaliteten 

af behov og hermed operere med 

en skelnen mellem deres lødighed. 

Kvaliteten af behovet for frihed kan 

fx vurderes ud fra den enkeltes evne 

til at forstå, hvad frihed kan inde-

bære – frihed til at bevæge sig, til at 

føle, tænke, ville, men også frihed 

til valg af livsanskuelse og frihed til 

valg af liv. Kvalitet vil her have en 

dobbelt betydning, fordi behovets 

kvalitet og den kvalitativt intense 

opfyldelse af denne basiskvalitet 

spiller sammen. Lad os bruge ordet 

”meta-kvalitet” her.

Den ultramoderne, koncernorien-

terede og kontrakt- og evaluerings-

fikserede stat befinder sig her i et 

markant dilemma med henblik på 

operatoren ”kvalitet”. På den ene 

side må den tage udgangspunkt i 

eksisterende kategorier for tjenester 

og produkter og bestemme kvalitet 

i relation til den gennemsnitlige 

opfattelse af niveauet for deres 

opfyldelse, på den anden side må 

den operere med meta-kvalitet, 

fordi en række af de ydelser, som 

den ønsker at stå fadder til, endnu 

ikke er blevet skabt kategorialt. 

Det gælder hele strukturreformens 

forsøg på at skabe nye interakti-

onsformer mellem forvaltning og 

offentlighed, hvor jo netop ikke-

kategorialt artikulerede relationer 

og tjenester bliver et kriterium på 

nyskabelse, og hvor kriteriet for 

disse nye kvalitets-focis realisering 

med henblik på kvalitet ikke er 

skabt. Kommunikations-forvaltnin-

ger har indlysende dette problem, 

fordi vi endnu ikke præcist kender 

borgernes behov for kommunikative 

kategorier, og ikke deres ønsker til 

den kvalitative optimering af disse 

kategoriers indhold, herunder sam-

menhængen mellem interaktivitet 

og kvalitet.

Problemet med meta-kvalitet er, 

at det spænder mellem polerne 

livskvalitet og effektivitet, og at de 

behov, som de kategoriale opfyl-

delser af samspillet med borgeren 

svarer til, i en vis forstand endnu 

ikke er kendte. Med generationsskif-

ter, opgradering af arbejdsstyrkens 

kvalifikationer, behov for selvudvik-

ling, anerkendelse, nye kriterier for 

professionel identitet og nye krav til 

indholdet af privatlivet bliver meta-

kvalitet et påtrængende problem. 

For det første kan de tjenester, der 

dækker direkte, politisk og forvalt-

ningsmæssigt artikulerede behov, 

vise sig at være umulige at optimere 

kvalitetsmæssigt, fordi de allerede 

er outdatede, når de imødekommes. 

Borgeren er allerede et andet sted. 

For det andet begrænser demokra-

tiets spilleregler både politikernes 

og forvaltningernes muligheder for 

at foregribe nye kvalitets-domæner, 

svarende til endnu ikke, eller kun 

partikulært eller ”elitært”, artikule-

rede behov. 

Vi kan sige, at den ulidelige og over-

fladiske snak om kreativitet, innova-

tion, oplevelse og viden alle dækker 

over og afspejler det dilemma, at 

man ikke kan håndtere meta-kvali-

tet. Magthaverne lukker selv for den 

utopiske dynamik i artikuleringen 

af behovene over for det offentlige. 

Artikuleringen ville kunne udvikle 

nye kvalitetskategorier og nye 

måder at tænke kvalitet på overho-

vedet, fordi dette vil kræve dels et 

langt mere interaktivt samspil med 

borgerne, og en langt større lydhør-

hed overfor aspekter af det, man 

misvisende kalder ”det elitære”. 

Det, som Lars Kolind i positiv for-

stand kalder ”the wisdom of the 

crowd”, er i virkeligheden den til-

intetgørende faktor for udvikling 

af metakvalitet. For ”the crowd” er 

altid en strategisk-pragmatisk kon-

struktion til politisk legitimering af 

bekæmpelsen af meta-kvalitet – det 

tavse flertal får desværre det, de har 

fortjent og aldrig mere, og det gør 

det talende flertal desværre næsten 

altid også.

Problemet med meta-kvalitet er, 

at det kræver en samfundsmæssig 

kontekst, hvor singulære erfaringer 

eller ”solisterfaringer” ikke eksklude-

res positivt, sådan som det ofte sker 

med snobberiet for kunsten og for 

livskunstneren, men danner basis 

for kollektive solidaritetserfaringer 

omkring det store projekt; at skabe 

vores eget liv ud fra de uanede 

muligheder, det indeholder. Og at 

det politiske system tør geare sig til 

denne udfordring.

De skolastiske filosoffer tale om 

”qualitas occultas”, den ”hemmelige 

kvalitet”, og det er den, som fokus 

på meta-kvalitet, og dermed proak-

tiv, utopisk kvalitetssans, skal turde 

udforske.
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Vi ønsker at gøre en forskel!
 

Kort om LPF:

LPF er et forsknings- og undervis-

ningsinstitut, som producerer ledel-

sesforskning på højeste internatio-

nale niveau og underviser i emner, 

der er relateret til denne forskning. 

Instituttets forskning og undervis-

ning bindes sammen af en kreativ, 

tværfaglig dialog, der udfordrer de 

forskellige faglige discipliner og 

perspektiver. Det betyder, at ledelse, 

strategi, innovation, politik, filosofi, 

sociologi og historie, der er institut-

tets faglige kerneområder, danner 

udgangspunkt for en kompleksi-

tet, en nuancering og en synergi, 

som tilsammen giver ny viden om 

ledelse. 

LPF har som offentlig institution 

en forpligtelse til at levere sam-

fundsmæssigt relevant forskning, 

hvilket indbefatter en forpligtelse 

til at være i tæt interaktion med 

vores interessenter. Det er endvidere 

en forskning, der sigter på at gøre 

vores vidensproduktion mere rele-

vant og socialt robust. Et levende 

forskningsmiljø spiller en afgørende 

rolle for en nyskabende faglighed. 

Samarbejde i en moderne forsk-

ningsinstitution bygger på respekt 

og tillid, hvilket giver rum for en 

eksperimenterende forskningsprak-

sis. 

Institutleder: Eva Zeuthen Bentsen, 

ezb.lpf@cbs.dk

Faglig profil

LPFs genstandsfelt er ledelse af alle 

typer af organisationer. Vi fokuserer 

som nævnt mere på ledelse som et 

socialitetsskabende fænomen end 

på ledelse set ud fra et økonomisk 

og effektivitetsorienteret perspektiv. 

Det vil sige, at vi overvejende ser 

ledelse som noget, der skaber nor-

mer, regler, sprog, organisationer, 

grupper, regioner osv. Forskningen 

på instituttet er organiseret i fire 

forskningsgrupper:

Ledelsesfilosofi-gruppen arbejder 

med at forstå samfund og socialitet 

som fænomen. Gruppen angriber 

dette gennem en række ”traditionel-

le” filosofiske tilgange som fænome-

nologi, socialanalytik, systemteori 

og kritisk teori. Typiske emner er 

viden, normativitet (værdi, moral og 

etik), æstetik, immateriel økonomi, 

organisering og magt. Aktuelle 

fænomener som det moderne 

arbejdsliv, virksomhedskommuni-

kation, social ansvarlighed, loyalitet 

og tillid, oplevelsesøkonomi, discipli-

nering og subjektivitets¬produktion 

spiller også en vigtig rolle. Gruppen 

er hjemsted for Center for Kunst og 

Lederskab (CKL) og flere af gruppens 

medlemmer deltager i Center for 

Corporate Values and Responsibility 

(CVR). 

Forskningsleder: Sverre Raffnsøe, 

sra.lpf@cbs.dk

Som universitetsinstitut er det LPF's opgave at producere ny viden om 

ledelse, men vi er i lige så høj grad opsat på at bringe denne viden i 

spil sammen med andre. At kunne omsætte viden og dermed skabe 

værdi er vores vigtigste ambition. I vidensamfundet gør man ikke dette 

alene, og derfor tilbyder vi en platform for samarbejde og interaktion 

for alle, der er levende interesseret i viden og forskning om ledelse.  

Vi er altid åbne for nye samarbejdsrelationer, så kontakt os endelig og 

hør nærmere om mulighederne!
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Offentlig og politisk ledelse-grup-

pen sætter fokus på politikskabelse 

på grænsen mellem offentlig/privat/

frivillig samt fokus på de nye udvik-

linger inden for offentlig og politisk 

ledelse. Begge områder er yderst 

frugtbare, når samfundets foran-

dring skal studeres og iagttages. 

Forandringer i forholdet mellem stat 

og marked er et omdrejningspunkt i 

samfundets forandringer. Ligeledes 

er temaer som ”virksomhedens poli-

tisering”, ”selvets politik”, kampag-

nestyring, partnerskaber, kvalitets-

styring og ledelse af frivillige organi-

sationer vigtige potentialer i relation 

til forståelse af samfundets foran-

dring og det kollektives indflydelse 

på de enkelte individer. Gruppen har 

p.t. særlig fokus på projekter inden 

for velfærdsledelse herunder ledelse 

i folkeskole, kirke, ældreomsorg og 

socialpolitik.

Forskningsleder: Niels Åkerstrøm 

Andersen, na.lpf@cbs.dk

Historie-gruppen (Center for 

Virksomhedshistorie) arbejder pri-

mært med at forstå den moderne 

virksomheds rolle i samfundets 

udvikling – specielt i relation til 

økonomiens udvikling. Gruppen 

fokuserer også på samfundsudvik-

lingens betydning for virksomheden. 

Gruppen gør dette metodisk spe-

cielt ved at fokusere på historiske 

analyser af konkrete virksomheders 

udvikling i deres samfundsmæssige 

(ikke mindst politiske og teknologi-

ske) kontekst. Flere af gruppens for-

skere har p.t. fokus på historiebrug, 

virksomhedsidentitet og branding.

Forskningsleder: Kurt Jacobsen, 

kj.lpf@cbs.dk

Ledelse, Innovation, Viden og 

Entrepreneurship-gruppen (LIKE) 

har et stærkt fokus på innovation 

og adresserer innovation som en 

multidisciplinær funktion. Ny viden 

om innovation springer ikke fra de 

etablerede discipliner eller fra de 

institutionaliserede ledelsesdisci-

pliner. Ny viden skabes gennem 

forskning af objekter og problemer 

uden ejerskab. Det er på denne 

måde man kan definere og bedst 

udnytte inter- og multidisciplinær 

forskning. Ny viden vokser frem i 

mellemrummene – opstår i spræk-

kerne. Ifølge gruppens perspektiv vil 

det ofte være i ”mellemrummene” 

eller i grænselandene mellem de 

traditionelle discipliner, vi kan 

finde de nye erkendelser. Gruppen 

er derfor orienteret mod mange af 

de samarbejdsmuligheder, som de 

øvrige grupper kan bidrage med i 

forhold til at skabe nye perspektiver 

på innovation. 

Forskningsleder: Daniel Hjorth, 

dhj.lpf@cbs.dk
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23. marts 
Lars Heide forsvarede sin erhvervsøkonomiske doktorafhandling “From Describing 
to Mobilising: Shaping Punched Card Systems and Western Society 1880-1945”.

15. maj kl. 13-17
Strategisk effektivitet. Konference med bl.a. Mark Holst Mikkelsen med deltagelse 
af mere end 300 topledere og strategifolk. På konferencen blev resultaterne fra en 
helt ny undersøgelse af strategiarbejdet i 60 danske virksomheder videreformidlet 
med fokus på, hvordan man skaber strategisk commitment og handlekraft i en orga-
nisation. Undersøgelsen indgår i Mark Holst-Mikkelsens ErhvervsPhD-projekt, som 
er et samarbejde mellem LPF og konsulentvirksomheden Strategos.

24-25. maj
Ph.d.-workshop om “Slavoj Zizek and Organization Theory” med Michael Pedersen 
og Sara Louise Muhr.

29. maj kl. 16-18
MPA-debatmøde: Lederuddannelser, trepartsforhandlinger og kvalitetsrefor-
men med bl.a. Dorthe Pedersen og et panel med Bente Sorgenfrey, FTF, Dennis 
Kristensen, FOA, Per Hansen, DJØF, Nina Petersen, Deloitte. CBS, Kilen, K.S.43. 
Tilmelding senest 25.05.07 til: mpa@cbs.dk

31. maj – 2. juni
MCD Conference in Copenhagen: Client-Consultant Cooperation – Coping with 
Complexity and Change. The Management Consulting Division (MCD) – Academy of 
Management - invites researchers, educators, consulting practitioners and execu-
tives to a conference focusing on the client-consulting cooperation at CBS, Kilen. 
Check: www.cbs.dk/forskning_viden/konferencer/mcd_2007.

1. juni kl. 10-15
Tværfaglighed og Entrepreneurship. Konference arrangeret af Øresund 
Entrepreneurship og IDEA København. Konferencen sætter fokus på tværfaglighe-
dens betydning for skabelse af ny viden, nye initiativer og vækst. Yderligere info: 
www.idea-denmark.dk/koebenhavn.

8. juni kl. 14-16.30
Tiltrædelsesforelæsning med adjungeret professor John Wilson: “The 
Europeanisation of British business: strategy, structure, ownership and performan-
ce, 1957-2007”. Efter tiltrædelsesforelæsningen vil Professor Richard Whittington 
holde et oplæg om “Rise and Spread of Strategic Planning: France, the United 
Kingdom and the United States, 1965-2005”

20. juni kl. 14-16
I Grådighedens tid. Mini-konference om kapitalfonde med bl.a. adjungeret  
professor Poul Nyrup Rasmussen. CBS, Solbjerg Plads 3, Danske Bank aud. 2.01. 
Yderligere info: www.mpp.cbs.dk.

1. august
Robert Austin fra Harvard Business School tiltræder et professorat mso inden for 
Managing Creativity and Innovation.

4. august
Professor Ole Lange fylder 70 år.

14-15. september
2nd Workshop on Moral Foundations of Management Knowledge. 
Konference med bl.a. Ole Thyssen og Øjvind Larsen, Carlsberg Akademi, Valby. 
Yderligere info: www.eiasm.org.

26-28. september
PhD course: Management, Politics and Philosophy: Elbow room – the construction 
of managerial space – med bl.a. Maja Horst. Tilmelding senest 27.08.07 til: 
ad.lpf@cbs.dk.

22-26. oktober
PhD course: Knowledge Management – med bl.a. Mette Mønsted og Hans Siggaard. 
Tilmelding senest 24.09.07 til: ad.lpf@cbs.dk.

10-11. december
Det Danske Ledelsesakademi afholder konference i Århus. 
Yderligere info: www.det-danske-ledelsesakademi.dk.
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