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Ledelse opad

I offentlige hierarkier
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Link til afstemning om cases…

http://etc.ch/qB2L
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CV’er…

Hanne Kristensen

 Cand.scient.pol

 Ekstern lektor, KU

 Master i Organisationspsykologi (MPO)

 20 års erfaring som embedsmand

 Direktør, Naturstyrelsen

 Vicedir. Konk. og Forbrugerst.. 

 Selvstændig ledelseskonsulent

Jacob Vase

 Cand.scient.pol

 Ekstern lektor, KU + CBS

 15 års erfaring som embedsmand

 Afd.chef DK Forvaltningshøjskole

 Kontorchef, KL

 10 års erfaring som ledelseskonsulent

 Undervist i 10 år på MPG-uddannelsen
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Hvorfor et fag om ”ledelse opad”…?

Fordi:

 Offentlige organisationer er kendetegnet ved en politisk ledelse (”lægfolk-ledelse”)

 Uanset hvor i den offentlige sektor, man arbejder, så skal man begå sig i et hierarki

 Forskningsmæssigt er ‘ledelse opad’ underbelyst

Vores erfaring siger os endvidere, at….:

 mange offentlige ledere bruger uforholdsmæssigt meget krudt på at bøvle med 

relationen opadtil (Bo Smith: ”Embedsmænd har (for) ondt i maven…”)

 der er mange forskellige ting på spil i hierarkier (”perspektivisme” er et godt 

redskab!)

 dynamikkerne opadtil og nedadtil ofte er overraskende forskellige
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”Ledelse opad” – eksempler på 

metoder og ledelsesparadigmer

Institutionelle /

”rationelle” teorier

Administrativ 

ledelse
(fx direktion)

Psykologiske / 

”relationelle” teorier

Parlamentarisk
styringskæde

Politisk ledelse
(fx KB / minister)

Jura

Konflikter ml. 
politik og adm.

Weberiansk hierarki 
/ bureaukrati

Psykodynamik

”Møgbeskidte” 
ledergrupper

Dilemmaer i 
rolleforståelser

Kodex VII
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Ledelse opad – politisk case:

Du har lavet en indstilling til fagudvalget (ministeren). Din 

chef beder dig rette indstillingen til noget, der efter din 

mening er ulovligt. 

Hun henviser til at der er tradition for at se sådan på 

sagen i kommunen (ministeriet) - hvilket der efter hendes 

mening også kan argumenteres juridisk og fagligt for.

Vil du rette i indstillingen? Ja eller nej…
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Organisationspsykologisk systemteori

Målrationelt domæne

- kerneopgave, mål, 
organisationsdiagram, kontrakter, 

ressourcer, KPI’er…

Psykodynamisk 
domæne

- behov, følelser, konkurrence, 
utryghed, lyst, motivation, jalousi, 

angst, håb…
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Ledelse opad – administrativ case:

Vicedirektøren kommer på besøg i centeret for at fortælle om en 

omorganisering, som er voldsomt upopulær hos de faglige 

medarbejdere, der er berørt. Og hos dig. Du har set 

talepunkterne og forudser en aggressiv reaktion. 

Hvad gør du?

A. Jeg lader vicedirektøren gå planken ud - hun må selv stå på 

mål for den dårlige beslutning

B. Jeg varsler vicedirektøren om den forventede reaktion hos 

medarbejderne

C. Jeg varsler om den forventede reaktion - og giver samtidig 

vicedirektøren et bud på en alternativ melodi, som forklarer 

omorganiseringen på en mere spiselig måde
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Ledelse opad

I offentlige hierarkier


