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Indledning – diskursen om sygefravær 

I den offentlige diskurs har der længe være fokus på, at der er et for højt sygefravær i 

Københavns Kommune.  

 

”Københavns Kommune spilder milliarder på dårlig ledelse – der er ingen undskyldninger for det 

høje sygefravær.1” 

	
I den organisation, Team Bade, hvor jeg er leder, har vi et sygefravær på 15 dage pr. 

medarbejder2. Vi har 150 medarbejdere, og på et år svarer det til ca. 3000 sygedage. Vores 

forvaltnings måltal for 2015 er 7 sygedage pr. medarbejder.  

I Team Bade bliver sygefraværet italesat på hvert eneste ledermøde og i møderne med 

medarbejderne, og vi har indenfor de seneste 2 år fyret 6 medarbejdere for et for højt sygefravær. 

Til trods for den indsats vi gør, har vi stadig et sygefravær på 15 dage, betyder det at vi ikke er 

dygtige nok til ledelse?  

Er der en brist mellem den forventning, vi som øverste ledelse har til, hvordan vores mellemledere 

leder på sygefraværet og den praktiske virkelighed? Er der en mangel på kompetencer, en brist i 

forventningsafstemningen, i kommunikationen, i forståelsen, i historien, i kulturen? Og hvad kan vi 

gøre for at ændre dette?  

 

Mit ønske med dette strategiske læringsprojekt er, at anskueligøre at implementering af 

principperne fra Offentlig Leadership Pipeline (OLP) i Team Bade vil kunne understøtte os i at 

komme en bedre ledelsespraksis et skridt nærmere, konkret materialiseret ved en markant 

nedbringelse af vores sygefravær. Min problemformulering lyder således; 

Problemformulering 

”Hvordan får vi med afsæt i teorien om Offentlig Leadership Pipeline skabt en professionel 

ledelsespraksis, der på relativt kort sigt vil kunne nedbringe vores sygefravær og på længere sigt 

fastholde et lavt sygefravær, som opfylder vores forvaltnings måltal”.3 

																																																								
1 http://politiken.dk/debat/profiler/rasmus-jarlov/ECE1980866/koebenhavns-kommune-spilder-milliarder-paa-daarlig-
ledelse/, bilag 1 
2 Opgørelsen for sygefraværet er fra marts 2013 til marts 1014 
3 Kultur- og Fritidsforvaltningens måltal for 2015 er 7 sygedage pr. medarbejder. Team Bades sygefravær lå pr. 1. maj  
  på 15 sygedage pr. medarbejder 
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Hypoteser og påstande 

Min problemformulering tager afsæt i følgende 2 hypoteser: 

o En af grundene til at vi er, hvor vi er i dag med højt sygefravær og ikke kompetent ledelse 

er, at der er nogle kulturelle normer, myter og værdier, som ikke er aflært og at de 

ledelsesmæssige rammer og vilkår ikke er tydelige og synlige nok.  

o Ledelseskompetencerne hos vores daglige ledere4 er forskellige. Det er vigtigt for 

teamledelsen at kende den enkeltes kompetencer for at kunne understøtte den enkeltes 

ledelse bedst muligt. Det er dog ikke sikkert, at alle vore ledere har eller er i stand til at 

tillære sig de nødvendige kompetencer, og det skal der drages en konsekvens af. 

 

Jeg vil i denne opgave beskrive dels nogle af de vilkår, som jeg mener, har været afgørende for, at 

vi er, hvor vi er med højt sygefravær og ikke-kompetent ledelse. Og dels definere nogle af de 

værktøjer og greb som fremadrettet kan medvirke til en opkvalificering af vores ledelse og sætte 

os på ret kurs mod et lavere sygefravær.  

Men hvor starter vi så? Kirkegaard siger følgende om det at hjælpe et menneske til forandring:  

”At man, når det i sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og 

fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. […]For i Sandhed at kunne 

hjælpe en Anden, maa jeg kunne forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaa 

det, han forstaar5”.  

 

Sand hjælpekunst handler om at kunne forstå for at kunne forandre. Dels skal jeg få en forståelse 

af helheden (forstå mere end han), og dels skal jeg starte med at forstå vores ledere. Jeg skal 

tilegne mig både en forståelse for den historie og kultur, de og jeg er en del af, og hvordan det 

influerer på den nutid, de og jeg bedriver ledelse i. Denne forståelse er nødvendig for at lykkes 

med at føre os mod mere kompetent ledelse og nedbringelse af sygefraværet i nuet og fremtiden.  

 

Afsættet for vores mellemlederes forståelse af ledelse og ledelsesopgaven vil jeg i næste kapitel 

forsøge at synliggøre, dels ved en analyse af referater fra vores ledermøder fra 2013 og frem6, 

																																																								
4 De daglige ledere er de av vores mellemledere, som er ansvarlige for drift og ledelse af vores 8 offentlige  
  svømmehaller. Vi har pt. 7 daglige ledere og deres personale portefølje strækker sig fra ca. 15-50 fastansatte. Under 
  sig har de også ledelse af 1-4 serviceledere, som pt. dels understøtter de lokale administrative opgaver samtidigt med  
  at de fungerer, som arbejdsledere og indgår i den almindelige vagtplan. 
5 Andersen (2004), s. 137: Kierkegaard, 1960-62: bd:18, s. 92 
6 Referater vedlagt som bilag 2A-2I 
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dels ved en analyse af protreptiske samtaler7 med to daglige ledere og endelig ved en analyse af 

resultatet af en prioriteringsøvelse8 med de daglige ledere.  

 

I næste kapitel har jeg valgt at sammenholde det kontekstuelle afsæt med blikket på egen 

organisation. For mig at se er den kontekst, vi befinder os i, afledt af det vi er og omvendt. Vi er 

medskabere af vores egen kontekst.  Den forholdemåde, vi som institution vælger - for det er et 

valg - i forhold til vores centralforvaltning og ift. borgerne, har et selvfølgeligt afsæt i vores historie 

og kultur. Det vi er lige nu, er et mix af mere end 100 års organisationskultur iklædt en stadig ny 

offentlig forvaltningskappe. Og selv om vi har båret denne nye forvaltningskappe i snart 10 år, så 

forgår 100 års historie og kultur – på godt og ondt ikke så let. Vaner er svære at bryde, og det nye 

kommunale selskab var ikke den sovepude, som mange i vores organisation måske troede, den 

ville være, snarere tværtimod.  

Næste kapitel, hvor jeg har valgt at flette kontekstanalysen sammen med analysen af vores 

interne forhold, er et forsøg på at belyse vores organisatoriske kulturelle og historiske afsæt, for at 

give et billede på den organisation vi er i dag.  

 

 

 

 

 

 

  

																																																								
7 Interviews vedlagt som bilag 3A+3B 
8 Prioriteringsøvelsens resultat kan ses i bilag 2I 
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Kontekstanalyse og analyse af interne forhold  

Empirisk og metodisk grundlag 

Action Learning 

At forske i egen organisation og selv være aktiv deltager i praksis indebærer, at det der ses, 

tolkes, handles, skrives sker gennem mig – jeg er filtret for og filtret ind i denne opgave. Det er 

gennem min linse, der ses både indefra og ud og udefra og ind. Det betyder, at alt ses og 

fortolkes gennem min forforståelse, og at der vil være blinde pletter.  

Analysen og refleksion vil få nogle af de blinde pletter til at træde frem, og give mig en ny 

forståelse, og således optimere mine muligheder for at lykkes med implementering af et fælles 

ledelsessprog og –praksis i Team Bade.  

Denne sammenkobling af opgave og praksis er en form for action-learning, da der generes ny 

viden gennem konkrete handlinger, som forhåbentligt fører til at forbedre kompetencer og praksis 

i en hermeneutisk spiral. Jeg indtager således både den forstående og den handlingsrettede9 

tilgang til forskning og analyse til empirien.  

Empiri 

Jeg har været i organisationen siden 1999, og har valgt at afsættet for denne kontekstanalyse og 

analyse af interne forhold tager i overvejende grad udgangspunkt i mig selv, min viden, min 

erfaring og min fortolkning. Som ”supplerende” empiri, har jeg valgt at gøre brug af: 

o Ledelsesreferater fra ledermøder dels i vores stor lederforum, hvor både teamledelsen, de 

daglige leder og servicelederne deltager (G23 møder) og dels fra vores G8 møder, hvor 

vores teamledelsen og de daglige ledere deltager, tilbage fra januar 2013 og frem til og 

med april 2014.  

o Protreptiske samtaler om emnet ledelse med 2 af vores daglige ledere.  

o En prioriteringsøvelse på et G8-møde, som skal belyse hvordan vores daglige ledere 

prioriterer deres daglige ledelsesopgaver. 

Dokumentanalyse 

Jeg har valgt at analysere referaterne fra vores ledelsesmøder for at give billede på hvordan 

vores ledere – både daglige ledere og serviceledere – italesætter deres udfordringer omkring 

ledelsesopgaven – den nye lederrolle. Analysestrategien for referatteksterne er deduktiv og 

																																																								
9 Launsø og Rieper (2000)  
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teknikken er lukket kodning, da jeg allerede har et klart defineret begreb (ledelse) og 

forventninger (påstande og forforståelse) 10.  

Protreptiske samtaler 

Protreptik betyder at vende den enkelte mod det, som er væsentligt for ham selv og fællesskabet. 

Protreptik handler om evnen til at tale direkte til den enkeltes værdier, så arbejdslivets 

udfordringer med opgaver og kollegaer sættes ind i et større perspektiv11.  

Samtalerne med to af de daglige ledere Erik og Neil blev foretaget med hjælp fra en protreptisk 

spørgeguide12, hvor spørgsmålene tog afsæt i, hvad de tænker om og hvilke værdier de tillægger 

det at lede og være leder. 

Udvælgelsen af Erik og Neil er sket ud fra min vurdering af, at de to repræsenterer forskellige 

tilgange til ledelse. Udvælgelsen er baseret på min forforståelse som leder af dem i 

organisationen, hvor jeg har været med til at ansætte og senere forfremme dem begge til daglige 

ledere.  

I forberedelsen til samtalerne har jeg brugt Kvales 713 faser, og havde inden samtalen sendt en 

artikel af Ole Fogh Kirkeby om den protreptiske samtale14 til Neil og Erik.  

Neil og Erik har begge deltaget i et lederuddannelsesforløb, som de gennemgik i 201315, hvor de 

havde stiftet bekendtskab med protreptikken og omtalt dette med begejstring. Jeg tænkte, at det 

ville pirre deres interesse at gennemføre interviewet på denne måde. Samtidigt med at det måske 

kunne gøre interviewsituationen/samtalen mere ligeværdig, da der jo i den protreptiske samtale er 

fokus på grundholdninger og værdier, som ingen ejer.  

At stræben efter en form for ligeværdighed i samtalen lykkes, erfarede jeg i særdeleshed i min 

samtale med Erik. Til slut i samtalen kommenterede på, at han efter min opfattelse havde været 

meget mere lyttende og reflekterende, end jeg plejer at opleve ham på ledermøderne, hvortil han 

svarede: 

”Jeg tror også, at det der gør ledermøderne svære, jo er, at der er den der magtbalance” og han 

følger det op med ”jeg tror også, at jeg føler lidt nogle gange, at jeg bliver taget lidt med – jeg vil 

ikke sige bukserne nede, men[…]”.16 

																																																								
10 Jakobsen og Harrits (2010)  
11 Kirkeby mfl. (2008), s. 7-9 
12 Spørgeguide udarbejdet af Ole Fogh Kirkeby er vedlagt som bilag 5 
13 Kvale og Brinkmann (2008) 
14 Kirkeby (2009) 
15 Uddannelsen hedder ”Mellemleder med Vilje” og var et internt uddannelsesforløb for decentrale mellemledere i Kultur-  
   og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune 
16 Interview med Erik – bilag 3B, s. 60 
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Jeg tolker Eriks respons som, at den protreptiske samtale, havde givet ham en oplevelse af et 

mere magtfrit rum, hvor han fik mulighed for at reflektere på en anden måde end han oplevede 

ved de almindelige ledermøder. 

kunsten, som jeg erfarede, var i samtalen at gribe fat i de (værdi)ord, som Neil og Erik og jeg 

udtalte om det at lede, om ledelsessituationer og praksis og være nysgerrig på disse. F.eks. ord 

som tillid og ærlighed, hvor Neil siger:  

”Ja, og så det der med ærlighed, når man begynder at påpege andres fejl, og igen det her med at 

prøve at forstå, hvor andre folk kommer fra. Så kan det godt være, at de er dybt uenige i din 

betragtning i bestemte situationer. Men hvis vi kan nå frem til, at det er ok at være ærlig, selvom 

jeg mener det stik modsatte, men jeg respekterer din ærlighed, for jeg har tillid til, at du siger det 

på en konstruktiv måde, som kan bidrage”.  

Hvor jeg reflekterer videre på Neils refleksion om ærlighed: ” Ja, et er at ærligheden er ok, men 

igen skal det jo tage afsæt i et ønske om at gøre hinanden bedre, ellers er den ikke brugbar. Så på 

den måde får værdierne en sammenhæng. Men du kan jo ikke bare være ærlig for ærligheden 

skyld, så mister den jo sin værdi”.17 

På den måde vender vi tanker og holdninger i forhold til værdiord som fx ærlighed, hvilket kan 

give en større forståelse for os selv og hinanden. Denne viden kan bruges til at transformere 

organisationen, idet jeg via protreptiske samtaler får en forståelse for, hvor mine ledere er. Og 

deraf får en mulighed for at arbejde med dem, ud fra det udgangspunkt de har jf. Kirkegaards 

tanker om, at vi skal kunne forstå for at hjælpe. 

Samtalerne er transskriberet, og analysestrategien for disse samtaler er ligesom med 

tekstanalysen deduktiv og teknikken er lukket kodning. Hovedkoden er ”ledelse” og underkoderne 

”lederdyder og -kompetencer”, ”hvorfor ledelsesvejen”, ”oversættelse af ledelsesopgaven” og ”den 

offentlige forståelse”.18 

Jeg har pga. tidsmæssige ressourcer kun foretaget to samtaler. Det har været forståelsesmæssigt 

været særdeles berigende at have gennemført begge samtaler og efterfølgende lyttet til dem og 

analyseret dem, og jeg har derfor besluttet mig for at afholde protreptiske samtaler med alle vore 

daglige ledere.  

Jeg anvender protreptikken både som en metode til at generer empiri, og som et værktøj til at tale 

ind til ledelse og derved skabe action-learning, og protreptikken vil derfor bliver nærmere 

beskrevet i teoriafsnittet i næste kapitel. 

 
																																																								
17 Interview med Neil, bilag 3A, s. 45 
18  Jakobsen og Harrits (2010) 
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Prioriteringsøvelse 

Den prioriteringsøvelse, jeg har valgt at gennemføre og bruge som supplerende empiri i denne 

opgave, er fra Kristensen og Pedersen (2013). De daglige leder blev bedt om gruppevis at skrive 

20 af deres arbejdsopgaver på et hvidt papkort. Da alle havde skrevet 20 opgaver, blev de bedt 

om enkeltvis at vælge de 5 vigtigste og forklare overfor kollegaerne, hvorfor de havde prioriteret 

som de havde. Målet var at gøre dem og os i teamledelsen bevidste om, hvorfor de prioriterer 

opgaverne, som de gør, da det er dette strategiske ”hvorfor”, de leder sig selv i forhold til19. 

Historie og kultur  

Team Bade er den institution, som i dag driver alle de kommunale københavnske bade- og 

svømmefaciliteter.  Alle de københavnske idrætsfaciliteter startede som en del af den selvejende 

institution Københavns Idrætspark, som blev grundlagt i 1914. Senere skiftedes navnet (efter 

salget af Københavns Idrætspark til FCK) til Københavns Idrætsanlæg (KI), som op til 

kommunaliseringen i 2005 drev størstedelen af alle de københavnske idrætsanlæg20.  

Jeg blev ansat i KI i 1999, hvor anlæggene var opdelt geografisk i 3 regioner med 3 decentrale 

regionchefer og et hovedkontor. KI var topstyret, men ligegyldigt hvad regionerne fik besked om 

fra centralt hold, så gjorde man, som man plejede ”hjemme” i regionerne og ”hjemme” på de 

enkelte anlæg. Et særligt kendetegn for vores gamle organisation var, at anlæggene fungerede 

som små selvstændige familier med en ”vi gør, som vi plejer-kultur”.  

I 2003 blæste der nye vinde i den gamle organisation – teamtanken kom på mode, og anlæggene 

blev inddelt i teams i stedet for regioner. Egentlig var den store forskel bare at alt med vand, blev 

samlet i en specialenhed – Team Bade og de andre anlæg fastholdt den geografiske opdeling, men 

blev benævnt Team Nordøst i stedet for Region Øbro osv.  

Samtidig er der en anden kultur – sygekulturen - som jeg vil have særlig fokus på set i lyset vores 

høje sygefravær i dag. I dag bliver der i organisationen fortalt ikke dokumenterede historier om 

planlagt sygefravær, et sygefravær som gik efter tur, ”mandags- og fredagssyge”, og om den 

medarbejder som hvert år gennem flere år havde 119 sygedage, indtil der et år blev talt forkert, 

og 120-dages reglen blev overskredet med en fyring til følge. Hvilken betydning disse historier har 

i dag ved jeg ikke men cirka 30 % af de medarbejdere og 70 % af de ledere, vi har i dag, var 

ansat dengang. Hvis de historier der bliver fortalte rummer en sandhedsværdi, kan det måske 

have betydning for, at det går trægt med reelt at implementere en ændring, i det forståelsen for 

situationen hos nogle af lederne måske stadig er præget af den gamle kulturs tolerance over for et 

																																																								
19 Kristensen og Pedersen (2013), resultatet af øvelsen kan ses i bilag 2I  
20 I 2005 i alt 52 større eller mindre idrætsanlæg 
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højt syge fravær. F.eks. er det overraskende for os i teamledelsen, at en af vores daglige ledere 

på et ledermøde den 14. januar 2014 udtaler; 

 ”Jeg var ikke klar over at det var ment så alvorligt, og at I vitterligt mener det med nultolerance 

overfor sygefravær ”.21  

Udtalelsen tyder på, at det for den daglig leder ikke har været muligt at oversætte den aftalte 

indsats til handling.  

Fra selvejende til offentlig institution  

I 2005 blev Købehavns Idrætsanlæg kommunaliseret og var således ikke længere selvejende med 

egen bestyrelse, repræsentantskab og direktion, men en del af Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

Hvert idrætsteam (4 i alt) og dermed altså de 4 teamchefer skulle referere til Fritidschefen, som 

over sig havde en direktion og et politisk styre med to direkte knyttede udvalg (Kultur- og 

Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget). Og på toppen af kransekagen havde Københavns 

Kommunes Borgerrepræsentationen.  

Team Bade var således et af de 4 idrætsteams, som skulle finde sine ben at stå på i det nye 

kommunale selskab. Jeg var selv ansat i Københavns Idrætsanlæg, da kommunaliseringen blev 

iværksat og er gennem mit MPG-studie blevet meget opmærksom på, hvor radikalt skiftet fra 

selvejende til kommunal institution egentlig var, og hvor lidt opmærksomhed det fik og egentlig 

har fået helt frem til i dag.  

 

Min første opmærksomhed på det blev første gang vakt på LFG, hvor jeg stiftede bekendtskab 

med Torben Beck Jørgensen og hans undersøgelse om værdier i det offentlige22, hvor han skriver 

om den historisk forankrede værdikerne, som er gældende for ansatte i den offentlige sektor. Vi i 

Team Bade blev således fra den ene dag til den anden ”embedsmænd”, som kva vores ansættelse 

i en offentlig institution med vores røde badeuniform og de tre tårne repræsenterede offentlige 

værdier som demokrati, effektivitet, ærlighed, stabilitet, effektivitet og dialog for blot at nævne 6 

af de 72 som ifølge Torben Beck Jørgensen er bestanddelene i det offentlige værdiunivers23.  

Vi havde i Team Bade ikke en bevidsthed om, at der var forskel på det at være leder og 

medarbejder i en selvejende kontra en offentlig institution, og det er først indenfor de senest par 

år det er blevet et opmærksomhedspunkt hos os. 

 

																																																								
21 Den kommentar var ikke med i referatet, men står i tydelig erindring, da vi i teamledelsen ved den efterfølgende  
    evaluering af mødet alle var rystet over denne bemærkning. 
22 Jørgensen (2007) 
23 Ibid, s. 40 
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Der er således nogle særlige vilkår24 forbundet med det at være ansat og leder i en offentlig 

institution. Italesættelse og ledelse af de vilkår er essentielle for at forstå denne særlige fordring 

for både leder og medarbejder. En tydelighed, forståelse og accept af det er nødvendig for at 

kunne være tilpas i det at være leder og medarbejder i det offentlige.  

 

På organisationsniveau betyder det bl.a., at vi alle sammen er repræsentanter for Københavns 

Kommune, dvs. vi skal stå på mål for politisk beslutninger f.eks. om lukning af anlæg, politiske 

prioriteringer mv. Neil oversætter denne fordring således:  

”Altså den ledertype som godt kan lide at sidde ned og sige, ja det er også noget lort, nu har 

forvaltningen sagt, vi skal gøre det og det, og det synes jeg også er noget lort – det hjælper 

sgu heller ikke noget. Du er nødt til at være loyal overfor den position, som du er i”25. 

På anlægsniveau betyder det, at det vi vælger at gøre her skal kunne ”bæres” af alle de andre 

anlæg. Hvis man f.eks. vælger at se gennem fingre med om vores gæster overholder vores regler 

et sted, så risikerer det at falde tilbage på de andre anlæg.  

På lederniveau står man på mål for loyalt at oversætte politiske beslutninger og gøre dem 

meningsfulde for medarbejderne.  

 

På alle niveauer er det nødvendigt med bevidstheden om, at der altid er mange øjne der 

hviler på en, man er altid synlig og altid på, alle har ret til ligebehandling, ordentlighed, 

aktindsigt, man skal kunne stå på mål for og kunne forklare regler, valg og fravalg og 

præsentere Københavns Kommune på en professionel og etisk måde.  

Det, som står tilbage nu for mig, er hvor lidt fokus vi og vores forvaltningsapparatet har på 

det offentlige værdiunivers. Det, som efter min opfattelse primært bliver tillagt størst 

vigtighed, er hvordan vi præsterer og er synlige indadtil i vores forvaltningssystem. Ikke 

hvordan vi præsterer udadtil overfor offentligheden og den enkelt borger.  

 

Min næste opmærksomhed blev vakt, da jeg skrev om skiftet fra selvejende institution til offentlige 

institution i faget ”Ledelse af reform og forandring”, hvor jeg fik øjnene op for, at vi jo reelt kom 

fra et ”beskyttet værksted”. Vi fik årligt tildelt 120 millioner i driftsmidler fra Københavns 

Kommune uden på nogen måde at skulle levere andet end driftssikre idrætsfaciliteter og være 

omdrejningspunkt for den organiserede idræt. Dette ændrede sig radikalt efter 

kommunaliseringen, hvor Team Bade fra at have været del denne selvrefererende organisation, 

																																																								
24 Jørgensen (2007), Rennisson (2013), Digmann (2004), Dahl og Molly-Søholm (2012) 
25 Bilag 3A, s. 48 
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blev del af et kæmpe forvaltningsapparat – et centralt forvaltningsniveau, andre kulturinstitutioner 

(biblioteker, kulturhuse, museer) og andre forvaltninger26. Et ændret politisk fokus, synlighed og 

styring, hvor vi fra at have været ledet af en (idræts)bestyrelse og repræsentantskab nu blev 

underlagt et forvaltningsapparat og to politiske udvalg27  samt et overordnet politisk styre – 

Borgerrepræsentationen – et overordnet værdisæt, politikker, procedurer og regler gældende for 

alle institutioner og ansatte i Københavns Kommune. 

Vi skulle således i forlængelse af kommunaliseringen positionere og legitimere os i en ændret 

kommunal og politisk kontekst.  

 

Et yderligere faktum er at organisatoriske ændringer er blevet dagligdag. Siden kommunaliserin-

gen i 2005 har vores forvaltning gennemgået ikke mindre en 3 organisationsændringer og pt. er 

en ny i gang. En reorganisering af både det centrale og det decentrale niveau, hvor organiseringen 

centralt nu er på plads. Tilbage står de tre idrætsteams (Team NordØst, Team SundbyValby og 

Team Bade) sammen med museerne og venter på en afklaring. Vi ved således ikke om vores 

nuværende organisering også er en realitet efter sommer. Set i det perspektiv er vores høje 

sygefravær en ”dark horse”, som ville kunne bruges som gyldigt argument for at ændre 

organiseringen af Team Bade med argumentet om dårlig ledelse. At vores organisering giver god 

mening set fra et driftsperspektiv betyder måske mindre sammenholdt med det faktum, at vi 

ledelsesmæssigt ikke har kunnet formå at standse den stadigt negative udvikling i vores 

sygefravær. Et sygefravær som næsten topper listen internt i Kultur- og Fritidsforvaltningen kun 

overhalet af et af de andre idrætsteams. Og i det lys giver det set udefra måske god menig i hvert 

fald ledelsesmæssigt at organisere idrætten på en ny måde.  

Organisering - fra regelstyring til værdibaseret ledelse 

Ud med reglerne, ind med værdierne… Det næste jeg vil fremhæve, er, at vi i foråret 2006 

indførte værdibaseret ledelse.  

Omdrejningspunkt for alt i den gamle organisation KI var ”Administrationshåndbogen” et digert 4-

binds værk, hvor regler og procedurer for alt var nedfældet.  

Alt fra regler for brugernes færden på idrætsanlæggene, arbejdsbeskrivelser, rengøringsplaner, 

sygefravær til regler for barsel og beklædning. Administrationshåndbogen var et nødvendigt 

værktøj i KI, for var man i tvivl om noget, kunne det slås op her. Når der skulle argumenteres for 

en regel eller bestemmelse lød det ofte ”fordi det står i administrations-håndbogen”.  Og den 

																																																								
26 Social- og Sundhedsforvaltningen, Miljø- og Teknikforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen 
27 Folkeoplysnings- og Kultur- og Fritidsudvalget 
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måde at argumentere på smittede af på medarbejderne. De agerede, som man måske husker det 

tilbage fra sin barndom, som bademesteren i svømmehallen, som med fløjten i munden, stor 

armbevægelser og høje tilråb, styrede de badende gæster med hård hånd.  

 

Efter kommunaliseringen ønskede vi i Team Bade at gøre op med den regelstyring. Vi ønskede en 

organisation, hvor medarbejderne engagerede sig i deres arbejde, kunne argumentere og forklare 

kriterier for ophold i en svømmehal for brugerne uden at skulle slå det op i en håndbog eller svare 

med, ”fordi jeg siger det”. Vi ønskede os medarbejdere, der var reflekterende i forhold til arbejdet 

i dagligdagen, og som kunne se nødvendigheden af og ønskede at levere god service, og som var 

stolte af at arbejde i en kommunal institution i Team Bade i Københavns Kommune. Og derfor 

indførte vi værdibaseret ledelse. 

Desuden var det også nødvendigt for os at legitimere os i det nye selskab. Vi skulle finde vores 

berettigelse, men forsøgte først at tilpasse os ved at efterligne de andre institutioner. 

Ledelsesstilen i Kultur- og Fritidsforvaltningen og i hele Købehavns Kommune var værdibaseret, og 

at indføre værdibaseret ledelse var både en naturlig og hurtig måde at tilpasse os det nye selskab. 

Men samtidig også at adskille os fra de andre idrætsteams, som fastholdt deres regelstyring.  

 

Men det at ændre næsten 100 års regelstyring er ikke noget, der bare kan gøres fra den ene 

dag til den anden. Fra bogstaveligt talt den ene dag at have et sikkerhedsnet i en 

administrationshåndbog til den næste dag, at svaret på alle ens spørgsmål er ”brug 

værdierne” har udfordret organisationen. Det var først efter en teamdag i efteråret 2012, 

hvor alle medarbejdere og ledere i fællesskab fik ”oversat” vores 3 værdier – tillid, ærlighed 

og engagement, at værdierne er blevet en mere integreret del af os. I dag er det min 

opfattelse, at værdierne, som oprindeligt ønsket, er et værktøj, som styrker den 

professionelle samarbejdsrelation mellem alle ansatte i Team Bade.  

Neil og jeg talte om værdierne, hvor jeg siger;  

”Vi forsøger at skabe et ledelsessprog omkring alle tre værdier, […]Kan man bruge værdier til at 

lede efter?  

Hvortil Neil svarer; 

”I den grad…og alle tre værdier er interessante, det skifter hele tiden, finder hele tiden nye ting 

som gør hver enkelt værdi interessant hele tiden. De kan i sig selv være ret overfladiske, og det er 
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derfor, jeg også tror, at det i starten var svært at håndtere, […]når man begynder at grave ned i 

situationer, at relatere situationer til værdierne at man finder sammenhængen”28. 

 

Samtidigt har vi også fået defineret vores ”styringsportefølje” på vores teamdag i efteråret 

2013, dvs. de værktøjer som i hverdagen guider os på ”forretningen”, på hvad er vi sat i 

verden for.  Disse ledelses-/styringsværktøjer29 er;  

o Team Bades 3 værdierne og oversættelsen af disse 

o Team Bades ordensregler for færdsel i svømmehallen – grundlag for at vi kan 

opretholde en høj badesikkerhed og høj vandkvalitet 

o Team Bades strategikort – målstyring ift. de 6 vigtigste indsatsområder (åbne anlæg, 

høj brugertilfredshed, udnyttelse af faciliteter, høj medarbejdertrivsel, 

brugerindflydelse og udvikling  

At styringsværktøjerne er i nogle af ledernes bevidsthed nævnes i samtalen af Erik ;  

”Vi har jo faktisk rigtigt mange redskaber vi kan læne os op af […]rigtigt mange svar ligger i 

de her ting, og få dem gjort bevidste om, at hvis man læner sig op af de her redskaber, så 

behøver de ikke ringe til mig, hvis de skal refundere et årskort. Den beslutning bør de jo selv 

kunne tage ud fra det her med, om det er god kundeservice, er det fair, åbne anlæg og 

sådan nogle ting”30.  

Ønsket er jo, at få medarbejderne til at tage mere ansvar med afsæt i de værktøjer vi har. 

Men det kræver en kulturel ændring, for i den gamle organisation hverken måtte eller skulle 

man som medarbejder træffe selvstændige beslutninger, det gjorde ens leder.  

 

Udfordringen i at have ændret ledelsesform er, at hele det set-up i og omkring det at 

arbejde og at færdes i en svømmehal, stadig kræver at visse krav og regler overholdes. 

Værdibaseret ledelse ikke er lig med fravær af regler og kontrol. Der er f.eks. lovkrav til 

vandkvalitet, hvilket indebærer, at der tages vandprøver 3-4 gange om dagen. At opretholde 

en lovmæssig god vandkvalitet, som jo sker for at undgå sygdomme og for megen brug af 

klor, som er bevist skadeligt, kræver at vores gæster overholder reglerne om afvaskning, og 

det er vores opgave at sørge for at dette sker. 

På den ene side skal vi udleve tillidsdagsordenen idet en af vores kerneværdier er Tillid, og 

vise medarbejdere og gæster tillid. På den anden side skal vi også sikre os, at både 

																																																								
28 Bilag 3A, s. 45 
29 Ledelses- og styringsværktøjer som er nævnt her er vedlagt som bilag 6-9 
30 Bilag 3B, s. 54 
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medarbejdere og gæster lever op til de krav og regler, der er for færdsel, miljø og sikkerhed 

i en svømmehal.  

Tillid er ikke fravær af kontrol, vi arbejder i et miljø, hvor folk kan blive syge, folk kan 

drukne. Og det er vores (ledernes) ansvar at lede medarbejder og gæster, så det ikke sker. 

Så til trods for at vi bedriver værdibaseret ledelse, er vi og skal være en regelstyret 

organisation. Reglerne er en del af vores identitet – det er dem, som sikrer vores gæsters 

sikkerhed og sundhed. At give køb på dette vil være at give køb på vores legitimitet, at give 

køb på vores kerneopgave og forretning. At kunne mestre dette er vigtig for vores ledere, 

således at tilliden ikke bliver ensbetydende med, at man kun reagerer på afvigelser, og først 

finder ud af at der ikke bliver gjort ordentligt rent, når der kommer en klage. Eller at man på 

den anden side konstant løber personalet og gæster i hælene med tjekskemaer.  

Den foranderlige lederrolle  

Den fjerde faktor, som jeg vil fremhæve som havende betydning for, hvor vi er i dag, er en 

ændring i kompetencerne og kravene lederrollen. Her er mange ”rolleskift” jeg kunne tage fat på. 

Det jeg mener, har særlig betydning for hvor vi er i dag, har dog særligt været skiftet i fokus 

indenfor fire områder , som er beskrevet i det følgende.  

Fra driftsleder til personaleleder 

I KI blev man leder, fordi man var dygtig til svømmehalsdrift. Så hvis man havde udmærket 

sig på det driftsfaglige område, måske havde nogle år på bagen i organisationen, og var en 

markant personlighed, så var vejen til ledelse banet. Og når man så blev ansat som leder, så 

var det op til en selv at fylde rollen ud. Lederuddannelse, -udvikling og -sparring var ikke 

noget organisationen praktiserede, for fokus var ikke på personalet, fokus var på driften.  

 

Når man ser på vores ledergruppe i dag, så har hele den øverste ledelse, og en stor del af 

mellemlederne mere end 10 år i organisationen. Dette betyder, at vi – jeg selv inklusiv - blev 

valgt/forfremmet til ledere på baggrund af vores driftsmæssige og faglige kompetencer og 

ikke vores personaleledelsesmæssige kompetencer.  Og det er en af vores store udfordringer 

i dag. På et G23-møde den 14. november 2013 holdt jeg oplæg om ”Den foranderlige 

lederrolle”, hvor jeg introducerede en for mange ny forståelse af lederrollen og selvledelse. 

Og efter oplægget skulle hver enkelt melde tilbage på tanker, overvejelser, udfordringer og 

muligheder ift. denne nye lederrolle, som af en del opfattes som væsentligt mere 

omfattende end det, de engang sagde ja til. Og tilbagemeldinger på dagen så som: 
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o Vi har måske en tendens til at drifte 

o Vi vil gerne have mere tid blandt medarbejderne som ledere, men det kræver hjælp 

til de øvrige opgaver 

o Hvordan fremstår vi som ledere overfor personalegruppen? 

o Vi har ikke alle de samme forudsætninger for at udfylde lederrollen 

o Når man påtager sig en lederrolle har man et stort ansvar 

o Vilkårene som leder i TB har ændret sig 

Viser, at der stadig er en del af vores ledere som utrygge i den nye rolle, det ansvar og de 

krav og kompetencer, der kræves levering på. Mange er forståeligt nok stadig mest trygge 

ved at prioritere driften, og prioriterer det de ved de kan. Det er svært for dem at ændre 

praksis, fordi de måske er uklare på, hvad der kræves af dem. Her har teamledelsen 

ansvaret for at gøre det tydeligt for dem, og understøtte en både af- og tillæring.  

Værd at bemærke her er måske også, at både gruppen af serviceledere og daglige ledere 

efterfølgende dette ledermøde bad om deres funktionsbeskrivelser, da de ønskede at 

undersøge, om og evt. hvor meget det de gør og skal gøre i dag har ændret sig ift. da 

funktionsbeskrivelserne sidst var til gennemsyn med FOA tilbage i 2007.  

Det er vigtigt at pointere her, at det ikke handler om en aflæring af fagligheden og aflæring 

af ledelse af drift, men at inkludere personaleledelse og prioritere denne, da det er et 

ledelsesmæssigt vilkår i og med det forvaltningsmæssige og politiske fokus i dag i 

overvejende grad handler om nedbringelse af sygefraværet. 

Fra personligt fokus til professionel leder  

Den ene dag kollega og ven, den næste dag leder af kollegaer og venner. At mestre skiftet 

fra medarbejder til leder, kan være en udfordring.  

For mange ledere i Team Bade er en stor del af deres identitet bundet op på arbejdet, og at 

lykkes med det at være leder, og når det ikke lykkes rammes man især på det personlige 

plan. Som eksempel på dette, havde vi to ledere sidste efterår, som valgte at fratræde som 

ledere. De kunne personligt ikke rumme det ikke at lykkes i deres lederskab. Heldigvis er 

begge stadig i Team Bade og arbejder som livreddere og trives med det, og de er begge 

gode rollemodeller, der hvor de er nu.  

Der er blandt vore ledere ikke en skelnen, mellem det at lykkes som leder og som menneske, 

og det, som er svært for mig som menneske, er også svært at gå til ledelsesmæssigt. Derfor 

er det, at skulle være den som træffer de upopulære beslutninger, holder de nødvendige 

svære sygesamtaler, måske fyrer folk svært, kontrollerer om medarbejderne overholder 
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aftaler osv. en udfordring for en del af vores ledere. Ikke sådan at forstå, at noget af dette 

skal være nemt og ikke påvirke en, men når beslutningerne og handlingerne sker ud fra det 

jeg bryder mig om, og det jeg synes og ikke tage et organisatorisk afsæt, så er lederrollen i 

den henseende ikke opfyldt.  

Eksempler på dette er udtalelser fra ledere på G23-mødet den 14. november 2013 som; 

o Hvis man skal være den ”sure”, bliver arbejdsdagen mindre god 

o Som leder har man følelser med i f.eks. personalesager, man har et ansvar 

o Den professionelle/personlige leder – der er ikke altid overensstemmelse 

o Er jeg i egen begrebsverden en god eller dårlig leder?31 

Erik siger i samtalen dette om at skulle afskedige eller sige nej til medarbejderne; 

”Jeg har prøvet nogle gange at afskedige at fyre folk, det er jo ikke en sjov beslutning, men 

det kan jo være nødvendigt engang imellem. […]folk oplever os som værende led. Så ved 

jeg godt det måske bare er i min forskruede hjerne, at jeg kobler nogle af de ting sammen, 

men det ligger der jo også i det at sige nej til at give folk fri eller forlænge deres vagt […]. 

Jeg synes jo netop også at en lederdyd er at kunne gå ind og gøre de ting som er knap så 

morsomme. Det er man simpelthen nødt til at kunne som leder”32. 

Neil har denne tilgang; 

”Du er nødt til at være loyal overfor den position, som du er i mellem to forskellige steder du 

er rent faktisk herovre (på ledersiden), […]være afklaret med rollen omkring det, og så 

kunne sige, nu er det sådan, og nu skal vi bare i gang. Og igen kunne inspirere folk til at ville 

deres arbejde”33. 

Fra selvbestemmelse til strategisk selvledelse 

100 års fokusering på drift gør at mange af vore medarbejdere og ledere har et naturligt afsæt i 

en faglig logik. Der har også altid været langt fra ”hovedkontoret” til det enkelte anlæg, og således 

har de lokale anlæg til trods for en del organisatoriske forandringer, altid fortsat, som de plejede.  

Dette betyder, at den overvejende del af vore ansatte og ledere er af den selvbestemmende type, 

hvor et vigtigste princip for dem er autonomi, dvs. kompetencen til selv at kunne træffe 

beslutninger og lede sig selv ud fra regler og love, som de dog ikke selv fastsætter men 

oversætter, og som giver dem frirum fra ledelsesmagten34.  

Eksempelvis udtaler Erik; 

																																																								
31 Bilag 2, s. 26 
32 Bilag 3B, s. 53-54 
33 Bilag 3A, s. 48 
34 Kristensen (2011) 
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”Der er jo selvfølgelig nogle rammer nogle grænser, men det jeg jo altid prøver på, er, at få 

udvidet de rammer, der er omkring mig og mit ledelsesrum til at blive så vide så muligt. […] jeg 

fungerer bedst med brede rammer. Jo mere strikse rammerne bliver, jo mindre sjovt og 

interessant, spændende motiverende synes jeg det er”35. 

 

Kravet til vores ledere i dag er, at de leder sig selv og deres medarbejdere strategisk i forhold til 

en forretningsmæssig logik. Vores lederne skal prioritere deres ledelsesopgaver og lede sig selv og 

medarbejderne, så de skaber værdi for Team Bade, i alt hvad de foretager sig.  At mestre 

strategisk selvledelse kræver en bevidsthed om, hvordan vi skal prioriterer ledelsesopgaverne og 

hvorfor, da det er dette strategiske ”hvorfor” vores ledere skal lede sig selv i forhold til i hverdagen 

langt væk fra ”hovedkontoret”. Dette fordrer et fælles sprog om ledelsesopgaverne og 

prioriteringen af disse i organisationen. På et G8 møde den 24. marts gennemførte jeg en 

prioriteringsøvelse. Opgaven var at de daglige ledere i fællesskab skulle liste deres 20 vigtigste 

arbejdsopgaver op. Herefter skulle hver enkelt skrive de 5 opgaver, som de prioriterer højest i 

hverdagen og argumentere deres valg overfor ledergruppen. Øvelsen viste, at det, som har 

højeste prioritet i deres hverdag, er ad hoc opgaver, og at de personaleledelsesmæssige opgaver 

først kommer på en 4-5 plads, hos nogle endnu længere nede36.  

Oversættelse og praksis 

At være mellemleder betyder, at man ud over det at være leder, også har en vigtig formidlings- og 

oversættelsesopgave. Der vil i en offentlig institution af vores størrelse altid være politiske, 

strategiske og ledelsesmæssige som skal oversættes og videreformidles til medarbejderen, så de 

kan handle, og at det, de skal udføre, giver mening for dem.  

Som eksempel på det siger Neil; 

”Jeg vil gerne kunne tilbyde dem (medarbejderne), at arbejdet giver mening, en mening som de 

trives med. At det ikke bare er tidsfordriv, at det ikke bare er noget de skal for at tjene nogle 

penge, men at det faktisk er noget de er stolte af, noget som de er glade for”. 

Arbejdet med at nedbringe sygefraværet har fået vores øjne op for, at vi i vores organisation er 

udfordret på hvordan den enkelte leder oversætter et en ledelsesmæssig beslutning/ opgave. De 

daglige ledere gennemgik sidste år en intern lederuddannelse i KFF: ”Mellemleder med Vilje”. 

Målet med denne uddannelse var at opgradere mellemledernes kompetencer indenfor især de 

																																																								
35 Bilag 3B, s. 58 
36 Se bilag 2I for resultatet af prioriteringsøvelsen 
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personaleledelsesmæssige områder. Det har efterfølgende vist sig, at oversættelsen af teorien til 

praksis udfolder sig på lige så mange måder, som vi har ledere.  

 

De ledermøder, som min kollega og jeg afholder med de daglige ledere hver 6. uge har også fået 

vores øjne op for forskelligheden i oversættelse og handling. Ledermøder var en ny praksis, vi 

indførte sidste år, og formålet var i højere grad at følge op på den enkelte leders oversættelse og 

handling på de initiativer og beslutninger, som træffes fra enten politisk- eller forvaltningsniveau, 

teamledelsen eller på de fælles G8 og G23-møder. Som eksempel på at opfølgning er nødvendig 

kan nævnes, at vi til et G8 møde havde aftalt, at vi ikke længere ville tolerere dårlig service 

overfor gæsterne fra vores medarbejdere. Til næstkommende lokale ledermøde erfarer vi, at der 

ikke er sket nogen form for opfølgning på en alvorlig klage over dårlig service fra en gæst. Da vi 

konfronterer vores leder med dette, er svaret; ”Jeg troede ikke, det var ment så alvorligt” 

Ledernes svar tyder på, at han ikke har forstået ændringen og ikke været i stand til at oversætte 

og implementere den ændring i praksis, som blev aftalt på G8-mødet. Og opfølgningen afslører 

denne mangel på forståelse og implementering, som sætter os i stand til at tage handling på det.  

En ”syg” kultur 

Som nævnt i indledningen til dette kapitel, kom vi fra en kultur, hvor man overordnet set ikke 

agerede eller reagerede på sygefravær.  

Så historierne – også om sygefravær - fra de ”gode gamle dage” er der mange af, og mange 

medarbejdere har enten selv været en del af historierne, eller har i hvert fald fået dem fortalt 

mange gange.  

I 2011 begyndte vi, at arbejde med strategisk målstyring, og herigennem blev vores (høje) 

sygefraværsstatistik gjort synlig for vores ledere og også medarbejdere. På det tidspunkt lå vi på 

13,8 sygedage pr. medarbejder, men indtil da havde det på en eller anden måde været legitimt for 

vores institution/kultur/fag at have en højt sygefravær – og en af ”undskyldningerne” var;  

”Jamen det at arbejde i et klormiljø nedbryder jo ens immunforsvar, så derfor er det helt ”normalt” 

at vi, der arbejder i en svømmehal er mere syge end ansatte på andre arbejdspladser”. 

 

Det er så bare ikke tilfældet, til sammenligning lå sygefraværet eksempelvis i Køge Svømmeland i 

2013 på ca. 6 sygedage pr. medarbejder. Så til trods for en markant ændret ledelsesmæssig 

indsats, hvor alle de daglige ledere bliver holdt op på anlæggets sygefravær, har vi stadig 15 

sygedage pr. medarbejder. En af årsagerne er, at vi siden januar 2013 har fyret flere 

medarbejdere bl.a. for højt sygefravær. Og da vores statistik går et år tilbage, er vi således 
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”belastet” af dette sygefravær et år frem fra deres sidste sygedag. Det betyder at 6 medarbejdere, 

som ikke er ansat længere alene står for ca. halvdelen af vores 3000 sygedage. Enkelte anlæg er 

således ramt af et højt sygefravær af ikke-længere-ansatte medarbejdere, hvilket kan være 

demoraliserende for dem, som er tilbage. Her er det vigtigt også at inddrage statistikken på 

korttidssygefraværet, som er faldet støt og matcher vores forvaltnings måltal for 201437. 

Ønskescenariet for ”den gode offentlige leder” i Team Bade er en leder, som både favner drifts- og 

fagledelse, strategisk ledelse og personaleledelse, som formår at lede sig selv ud fra de særlige 

arbejdsværdier, færdigheder og prioriteter som er gældende for ledere i det offentlige, som har 

mestret transitionen fra medarbejder til leder, og som mestrer ledelsesopgaven med afsæt i det 

niveau den enkelte er leder på jvnf. principperne og teorien fra OLP.  

 

Det kan derfor give god mening, at starte forfra med afsæt i OPL-principperne, og at vi som 

teamledelse får mere strategisk opfølgning på de daglige lederes ledelsespraksis. Forstået på den 

måde, at vi som ledere af vores daglige ledere fokuserer på, hvordan de løser deres 

ledelsesopgaver, og at vi hjælper dem til at udvikle relevante færdigheder, arbejdsværdier og 

prioriteter til at lykkes med de konkrete ledelsesopgaver – lige nu helt aktuelt med nedbringelse af 

sygefraværet. 

Analyse af handlemuligheder 

Introduktion af teori 

Det vi ønsker i Team Bade, er at skabe et fælles afsæt, et fælles sprog om ledelse. Det tror jeg på 

kan lykkes hvis vi strategisk og systematisk arbejder med principperne og teorien fra Offentlig 

Leadership Pipeline og strategisk selvledelse understøttet af protreptisk samtalepraksis. 

Med afsæt i værdikædebegrebet, som der refereres til af Søholm og Dahl38, så er den primære 

aktivitet i denne handlingsanalyse teorien fra OLP og støtteaktiviteter er strategisk selvledelse og 

protreptik. En værdikæde består af nogle primære aktiviteter, som er støttet af nogle 

støtteaktiviteter. Jo bedre værdikæden er skruet sammen, desto mere effektivt kan organisationen 

levere. OLP er den primære aktivitet i målet om at skabe grundlag for god ledelse og et fælles 

sprog om ledelse Team Bade. Strategisk selvledelse og protreptik skal understøtte 

implementeringen af OLP og styrke muligheden for at lykkes med ledelse. Inden selve analysen af 

handlemuligheder gennemgås kort disse 3 teorier. 

																																																								
37 Bilag 7: Team Bades korttidssygefravær 2012-2014  
38 Dahl og Molly-Søholm (2013), s. 256 
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Offentlig Leadership Pipeline 

OLP er en forklaringsmodel for, hvad god offentlig ledelse på forskellige niveauer forudsætter, og 

hvad der er de mest typiske faldgruber i skiftet til hvert lederniveau. Teorien skelner mellem de 

forskellige offentlige ledelsesniveauer og peger på særlige færdigheder, arbejdsværdier og 

prioriteter, som offentlige ledere skal mestre på hvert enkelt lederniveau. Den peger også på alt 

det, der skal aflæres og tillæres, når den offentlige leder forfremmes i transitionen fra det ene 

lederniveau til det næste (illustreret i model 1).  

Model 1 

 

Endelig peger den også på, hvordan den offentlige organisation bedst muligt kan understøtte den 

rette ledelse på de enkelte lederniveauer og udvikle talenter. Hovedbudskaberne er således; 

1. Der kræves 8 særlige kompetencer for at lykkes som offentlig leder (model 2) 

2. God offentlig ledelse skal defineres ud fra det leder-niveau, man er leder på. 

3. Skab et fælles ledelsesgrundlag og en værdikæde for ledelse 

Erfaringerne med anvendelse af teorien i private virksomheder er, at den skaber et praktisk fælles 

sprog om ledelse, som organisationen og dens ledere kan bruge til at forventnings-afstemme, 

skærpe og udvikle lederpræstationerne. Ledelsessproget bliver konkret og nærværende for den 

enkelte leder, da der tales om ledelseskrav og –forventninger ift. det enkelte lederniveau og 

ledelsesopgaven på dette niveau39.  

 

 

 

 

 
																																																								
39 Dahl og Molly-Søholm (2013), s. 18 
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Model 2 

 
 
Nu kan man så med rette spørge, hvorfor jeg lige præcis har valgt denne teori, og grunden til det 

er; 

o OLP vil kunne fungere som afsæt og ramme for en ensretning af vores ledelsesarbejde, 

fælles sprog om ledelse og fælles afsæt til at lede med de styringsværktøjer, vi allerede 

har i Team Bade  

o OLP giver god mening for mine to ledelseskollegaer. Da jeg fortalte om principperne og 

teorien, udbrød min kollega Steve straks: ”Det er lige præcis det, vi har gået og ledt 

efter…” . Det samme tænkte jeg, da jeg første gang læste artiklerne om OLP på 

lederweb.dk40 

o OLP er en ramme – fortolknings- og oversættelsesopgaven er ”fri” og ledelsessproget er 

frit til at konstruere, så det giver mening netop i vores organisation.  

o Det virker logisk, at det kræver nogle særlige kompetencer på både medarbejder og 

lederniveau at være ansat i en offentlig virksomhed – og OLP giver anledning til i højere 

grad at italesætte dette og udfordringerne forbundet hermed.  

OLP er den primære aktivitet, men kan ikke lykkes uden strategisk selvledelse og protreptik. Hvis 

vi skal styrke ledelse i Team Bade, skal vi også styrke og lede selvledelsen hos vores ledere og 

medarbejdere. Det betyder, at vi især skal rette fokus på rammer, vilkår og resultater og sørge 

for, at der er sammenhæng mellem personlige forståelser af de konkrete arbejdsopgaver og Team 

Bades overordnede strategisk målsætning. Vores ledere og medarbejdere skal kunne lede sig selv, 
																																																								
40 Søholm (2012) og Aagaard (2013) 
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så de understøtter Team Bades kerneopgave. Protreptikken kan, med sin dialogform, hjælpe med 

at skærpe bevidstheden om det vi gør, og om hvad vi har mulighed for at udvikle, og kan 

understøtte vores ledere i at blive bedre til at lede de selvledende medarbejdere. Protreptikken 

giver os mulighed for at vi kan forholde os kritisk og kreativt til vores egen faglighed, til Team 

Bades formål og praksis og den politiske dagsorden, hvilket i høj grad vil styrke vores ledelse.  

Strategisk selvledelse 

Strategisk selvledelse handler om at lede sig selv med udgangspunkt i forretningen, altså at man 

som mellemleder og medarbejder skal prioritere sine opgaver ud fra, hvad der har og skaber mest 

værdi for virksomheden. Her understøtter teorien om strategisk selvledelse OLP-teorien, som har 

definerede prioriteter afhængig af hvilket niveau, man er leder på.  

 

Værdiskabelse i et strategisk selvledelsesperspektiv handler ikke om at lave mere, men om at lave 

det rigtige. Det handler ikke om selvet men om forretningen. For at kunne det er medarbejderne 

og lederne nødt til at forstå forretningen. Vide hvordan man skaber værdi for borgerne, og at man 

kender sin rolle i den proces.  

Det er den øverste ledelse, som definerer organisationens eksistensberettigelse; ”Hvad er det 

borgerne kun kan få i Team Bade?” Det skal være afsættet for den vision, vi som ledelse opstiller 

for organisationen. Hvordan vi så skaber værdi for borgerne, det skal medarbejderne være med til 

at give svar på, det er de nemlig bedre til. Lederne skal hjælpe med at prioritere ikke planlægge. 

Det er vigtigt ofte at italesætte det, som er de vigtigste arbejdsopgaver, og hvordan 

medarbejdernes arbejde skaber den bedste effekt ift. at levere på kerneopgaven og leve op til 

visionen.  

Når der i organisationen er en fælles forståelse af, hvad men arbejder for, så ved man også om 

man leverer på kerneopgaven, og hvad der måske kan gøres bedre. Overvejelserne om der leveres 

på kerneopgaverne, er mellemledernes opgave41. Ledere skal forstå, hvordan medarbejderne først 

forstår organisationens kerneopgave og dernæst forstår deres arbejdsopgaves betydning for, at 

organisationen kan skabe værdi. Og den diskussion skal man hele tiden have med sine 

medarbejdere. Hvilke opgaver og mål vil du forpligte dig på, og hvorfor mener du, at det skaber 

værdi for afdelingen eller organisationen? 

I strategisk selvledelse er forpligtelse et nøgleord. Selvledelse er frihed under ansvar, og at 

ansvaret kommer først42. At man forpligter sig, er betingelse for at få frihed i arbejdet. Jo mere 

																																																								
41 Kristensen og Pedersen (2013) 
42 Kristensen og Pedersen (2013) 
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man forpligter sig på det, som skaber værdi for organisationen, jo mere frihed får man til at løse 

sine opgaver. Som leder er din primære opgave derfor at give medarbejderne et skarpt perspektiv 

på, hvordan de vælger de rigtige opgaver, men samtidigt skal man spørge sig selv:  

 

”Hvad skal jeg forpligte mig på, for at min medarbejder kan nå sine mål, og hvordan understøtter 

jeg mine medarbejdere i at levere på kerneopgaven?” 

 

Tid er en knap faktor i dag, og det er et grundvilkår, at der altid vil være flere opgaver end 

ressourcer. Mange af de krav vi oplever, er vores egne personlige krav, og derfor skal man spørge 

sig selv, om det man er i gang med, skaber værdi for nogen uden for organisationen. Hvis svaret 

er nej, skal der tages en konsekvens.  

Protreptik 

Protreptikken har igennem 2500 år været en dialogisk disciplin, igennem hvilken et menneske fik 

mulighed for at vurdere sig selv og at præsentere sig for andre gennem sine menneskelige 

egenskaber – altså at træde frem og vise hvem man er for den anden. Ordet protreptik stammer 

fra græsk og betyder den samtale, hvor målet er at vende den enkelte mod det væsentlige i dets 

liv, mod dets grundholdninger, erfaringer (situationskatalog) og med dets kommunikative og 

lærende praksis43. 

 

Et andet ord for protreptik er ”kongevejen” eller ”fyrstespejlet”, for i denne form for samtale 

tilskyndes lederen til at bringe sit eget indre frem ud fra spørgsmålene: Hvad vil jeg, hvad kan jeg 

ville, hvad bør jeg ville, med mit liv, og ikke mindst med de menneskers liv, som jeg har ansvaret 

for44. 

Protreptikken er grundlaget for en frugtbar asymmetri eller ulighed. Mesterlæren er grundlaget for 

dens metode, hvis middel også er at skabe rum af symmetri i samtaler gennem universalisering af 

problemer og fokus på grundholdninger, og ved at stimulere den enkelte til at tage sig selv op til 

revision og dermed angribe indre asymmetrier. Det vil sige, at den leder, der praktiserer 

dialogformen sammen med sin mellemleder, ikke lægger skjul på, hvem der har styringen. Men 

fordi samtalen har fokus på grundholdninger og værdier, som ingen ejer, skabes der ligeværd i 

samtalen, hvorved begge parter kan opnå nye erkendelser45.  

																																																								
43 Kirkeby, Ole Fogh (2009) 
44 Ibid. 
45 Kirkeby, m.fl. (2008) 
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En protreptisk samtale er en fælles analyse af et ords forhold til de værdier, det refererer til. 

Værdier er anonyme, de tilhører enhver, men i vores måde at virkeliggøre dem på, viser vi hvem vi 

er. F.eks. referer ”generøsitet” til både det gode og det retfærdige, men for den enkelte tager 

denne reference afsæt i dennes liv i form af sin forpligtethed og konsekvens. Ved at reflektere og 

italesætte sit forhold til sådanne værdier, vil den enkelte afsløre for sig selv og for den anden, 

hvem man er, og konfronterer dermed sine muligheder for, hvem man kan blive.  

 

Ledere i dag kan ikke længere træde ubemærket ind i og ud af lederrollen. De bliver dømt på, 

hvad det de gør, fortæller om den, de er. Medarbejderne vil have begrundelser ikke befalinger, og 

derfor skal ledere i dag mestre dialogen i praksis. 

For de fleste af os er det at arbejde en væsentlig del af livet. Vi har et formål med det og forventer 

at det bliver respekteret, og det skal lederne kunne honorere. Men for at kunne det skal lederne 

være rodfæstet i egne værdier. De skal til stadighed arbejde med og reflektere over grundene til, 

hvorfor de gør som de gør, således at de kan stå distancen og træde frem og være ledere for 

deres medarbejdere.  

 

Det at arbejde i det offentlige skaber løbende spændinger og tvivl om, hvad der er det rigtige at 

gøre. Offentlige organisationer, offentlige ledere, som er deres ansvar bevidst, tvinges til at indgå 

kompromisser. Det kan være på kvalitet kontra kvantitet, det kan være i hensynet til individet eller 

almenheden. Her hjælper en indre afklaring - at vide hvad for forestillinger, handlinger og tanker 

der er efterstræbelsesværdige for den enkelt og for fællesskabet. Gode ledere er ikke kun dem 

som er kompetente til deres arbejde, men individer, der tør konfrontere deres egen 

menneskelighed og leve dem ud i ledelsesopgaven.  

Kotters 8 trin til at lykkes med forandring 

Jeg indledte dette kapitel med en kort gennemgang af de teoretiske begreber, og nu er jeg nået til 

selve analysen af vores handlingsmuligheder. Jeg vil her bemærke, at vi i teamledelsen i februar 

2014 besluttede at arbejde med implementering af principperne og teorien fra OLP. Analyse vil 

derfor også være et blik på det, som er sket/er sat i værk  
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Til analysen har valgt metodisk at gøre brug af Kotters oprindelige 8-trinsmodel46 til forandringer. 

Kotters model giver for mig mening at anvende, da det er en god ”huskeseddel” til at komme 

omkring mange facetter i forberedelse af handling og ledelse af forandring47.  

 

Ifølge Kotter mislykkes forandringer på grund af en række fejltagelse som går igen mange steder. 

Kotter identificerer 8 fejltagelser og har introduceret en 8-trinsmodel for forandringsledelse. Han 

understreger vigtigheden af at gennemgå alle 8 trin, for at etablere et solidt grundlag, således at 

forandringerne fastholdes. Problemer i en fase vil føre til problemer i de efterfølgende.  

Store forandringsprojekter er ikke nemme, og det kræver bevidst og metodisk arbejde i forsøget 

på at få omstillingen til at lykkes. Foranderlige og dynamiske markeder og forretningsvilkår, stiller 

større og større krav til organisationers omstillingsparathed og det kræver ledelse.  

 

Jeg har med succes før brugt hans teori i både en eksamensopgave om forandringsledelse og til at 

forberede og gennemføre mindre forandringer i min organisation.  

Etabler en brændende platform 

Først trin er at etablere en brændende platform, og om det siger Kotter, at mindst 75 % af en 

organisations ledelse skal være helt overbevist om at ”business as usual” er totalt uacceptabelt. 

Den brændende platform i Team Bade er i særdeleshed vores høje sygefravær. Det har et 

altoverskyggende fokus i vores forvaltning og i vores organisation, hvor sygefravær er på 

dagsordenen i alle sammenhænge: ledermøder internt i Team Bade og i forvaltningsregi, 

personalemøder, trivselsmøder, 10-minutters samtaler, ståmøder og TRIO-møder48.  

 

Siden 2011 hvor sygefraværet blev indført som eneste måleparameter på institutionerne i KFF, er 

vi paradoksalt nok i denne periode steget fra 11,2 til 15,1 sygedage pr. medarbejder. Paradoksalt, 

fordi vi i egen optik siden 2011 har arbejdet fokuseret på at nedbringe sygefraværet, og det i 

perioden i stedet for at falde, bare er blevet ved med at stige. Vi har ca. 150 medarbejdere, hvilket 

betyder at vores sygefravær svarer til godt og vel 3000 sygedage på et år, hvilket svarer til 

bemandingen på et af vores mindre anlæg, eller hvis alle sygedage blev vikardækket til kr. 3. mio.  

 

																																																								
46 Kotter har tilpasset den oprindelige 8-trins model i en version 2.0. – bilag 10, men jeg anvender den oprindelige  
   model 
47 Kotter, John (1995) 
48 Treenighedsmødet: trivselsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og daglig leder 
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Ydermere er vi pt. midt i en organisationsændring i Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF). 

Københavns Borgerservice er flyttet fra ØKF til KFF, hvilket betyder at ca. 500 medarbejdere, flere 

borgerservicetilbud og mange ledere og en direktør, skal indlemmes i KFF. Jeg ved således ikke i 

skrivende stund, om Team Bade vil bestå i den nuværende organisering.  

I det spil kan vores høje sygefravær, være det som får betydning for, at Team Bade til trods for at 

vi på mange andre områder – brugertilfredshed, service, sikkerhed, optimering af drift, udvikling 

mv. præsterer særdeles godt, vælger at organisere Team Bade og idrætten på en anden måde 

end i dag. 

Den brændende platform må således med vores høje sygefravær siges at være etableret. Og 

frygten er, at det vil få drastiske konsekvenser for os som institution. Og selv om det ikke får de 

frygtede konsekvenser, skal sygefraværet bringes ned både på kort og langt sigt, så vi kommer 

nærmere KFF´s måltal for 2015 som er 7,0 sygedage pr. medarbejder.  

Målet er selvfølgelig, at ændre på dette med de ledelsesværktøjer vi har og de initiativer, vi er i 

gang med at iværksætte og implementere, hvilket jeg vil komme ind på senere i dette kapitel.  

Skab en stærk koalition 

Andet trin er ifølge Kotter at danne en stærk og styrende koalition/et stærkt team, der støtter 

forandringen. Udfordringen er at danne de ”rigtige” alliancer og få de ”rigtige” personer med, 

hvilket nødvendigvis ikke kun er ledere. Men i og med at forandringen primært har sigte på vores 

ledelsesniveau, tænker jeg i første omgang, at det er vigtigt at danne et stærk team bestående af 

følgende medlemmer: 

1. Vores teamchef Lars 

2. Min teamlederkollega Steve 

3. Nøglepersoner iblandt gruppen af daglige ledere.  

På øverste ledelsesniveau er det stærke team forankret ved Lars, Steve og jeg selv. De 

nøglepersoner, som skal inddrages direkte ud over teamledelse er Neil og Corina. I Team Bade er 

Neil, den af vores daglige ledere, vi ledelsesmæssigt betragter som mest kompetent. Samtidigt er 

han den af vores daglige ledere, som har den største personalegruppe og ansvaret for den største 

facilitetsmasse. Corina er daglig leder på vores nyeste anlæg Valby Vandkulturhus,. Hun anses 

som kompetent, kontant og struktureret, og er også tillidsrepræsentant for de daglige ledere. Den 

ønskede alliance med dem skal italesættes, og de kan og skal løfte rollen som frontløbere, 

forandringsagenter og rollemodeller. 
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Formuler klar og enkel vision og strategi 

Tredje trin er at formulere en klar og enkel (forandrings)vision og strategi, som kan kommunikeres 

på 5 minutter og kan forstås, skabe interesse og nysgerrighed. I min optik kan vi netop det, hvis vi 

kombinerer Team Bades strategi og vision med principperne fra OLP. Denne vision og strategi for 

implementering af et nyt fælles ledelsessprog blev introduceret for vores samlede ledergruppe på 

et G23 møde den 22. februar 2014.  Det som præsentationen skulle gøre klart for ledergruppen 

var, at vi vil skabe et fælles sprog i Team Bade om ledelse og resultatskabelse med afsæt i 

principperne fra OLP. Det som blev præsenteret var overordnet set; 

1. Det kræver nogle særlige kompetencer at være leder (og ansat) i en offentlig organisation: 

”Vi i Team Bade står på mål for de særlige offentlige værdier, dvs. de særlige 

værdier, der er knyttet til at forvalte lovbestemte og/eller politisk besluttede 

serviceydelser i et demokrati. Dvs. når vi byder københavnerne ind til leg og motion 

i vand, så leverer vi en politisk besluttet serviceydelse. Vi er her fordi det har vores 

politikere besluttet, at vi skal være, og vi skal levere den ydelse – levere vand til 

borgerne – på en måde, så vi ud over en høj service, sikkerhed og hygiejne også 

understøtter de særlige offentlige værdier. ordentligheden, den lige behandling af 

alle, alles ret til aktindsigt mv. Det står vi som ledere på mål for at vi og vores 

medarbejdere gør”. 

2. God offentlig ledelse defineres ud fra det leder-niveau, du er leder på, om du er leder af 

medarbejdere eller leder af ledere. Vi skal derfor skabe et fælles ledelsessprog om; 

a. Hvad ledelsesopgaven er på de forskellige niveauer i Team Bade? 

b. Hvad har vi af forventninger til hinanden ledelsesmæssigt? 

c. Hvad skal jeg gøre mere eller mindre af og hvordan skal jeg prioritere? 

d. Hvordan hænger vores ledelseskæde sammen, og hvordan kan vi arbejde så vi gør 

den endnu bedre? 

e. Hvordan kan vi bedst muligt understøtte hinanden i at lykkes? 

f. Hvad måler vi på? 

3. Ledelse i Team Bade er en funktion af det samlede ledelsessystem og hele Team Bade. En 

for alle og alle for en princippet…ledelse er ikke et individuelt fænomen, men et fælles 

fænomen. Når en lykkes, lykkes vi alle, og når en mislykkes er det alles ansvar. Det 

betyder; 
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a. Når vi arbejder med udvikling af et lederniveau, er det også en indirekte udvikling 

af de øvrige lederniveauer 

b. Alle ledere betragtes som en del af den samlede ledelseskæde – den enkelt leder er 

med til at forme ledelsessystemet, samtidig med at den enkelte bliver defineret og 

formet af systemet.  

I Team Bade er ledelsesudvikling et ledelsesansvar. Det er vigtigt, at vi som ledere – teamchef, 

teamledere og daglige ledere - fokuserer på, hvordan lederne på niveauet under os løser deres 

ledelsesopgaver, og at vi forsøger at hjælpe dem, hjælpe hinanden til at udvikle relevante 

færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter til at lykkes endnu bedre med de konkrete daglige 

ledelsesopgaver. Når vi bliver bedre til at løse de ledelsesopgaver, vi arbejder med, smitter det af 

på hele Team Bade. Derfor bliver bl.a. vores ledelsesmøder på anlæggene og vores G8 møder 

direkte middel til at løse vores vigtigste ledelsesopgaver og udvikle hinandens dertilhørende 

kompetencer. F.eks. hvordan 10-minutters samtalerne med afsæt i fælles definition af formålet, 

bedst kan fungere for den enkelte leder ift. deres ledelseskompetencer. 

 

I Team Bade prioriterer vi ledelsesopgaven – ledelse er en af vores vigtigste værdikæder. Det 

betyder den måde vi samarbejder og interagerer på ledelsesmæssigt – vores primære 

ledelsesaktiviteter – understøttes af vores ledelsesrettede støtteaktiviteter som f.eks. vores måde 

at rekruttere ledere på og vores måde at evaluere vores ledere på. Vi vil skabe en 

sammenhængende ledelseskæde med klart koordinerede og gode interaktioner mellem 

lederniveauerne. Vi ønsker at skabe grundlag for et godt samspil mellem lederniveauerne, så vi får 

det bedste frem i hinanden og fremmer en stærk fælles beslutnings-, problemløsnings- og 

implementeringsevne. Kort sagt hvordan kan vi understøtte hinanden i at få vores ledelse ”ud 

mellem hænderne”. 

 

Ønsket er selvfølgelig at dette arbejde/denne indsats især bærer frugt på følgende måder: 

o nedbringelse af sygefravær 

o fælles forståelse af ledelsesopgaven  

o fælles prioritering og ledelse ift. forretningen hos både ledere og medarbejdere – hvad er 

vi sat i verden for – hvad er det vi arbejder for og hvorfor?  

o at vores ledere i højere grad får deres medarbejdere, brugere og anlæg ”under huden” 

o at vi har ledere og medarbejder, som både kan, vil, forstår og accepterer de særlige vilkår 

der er for at arbejde i en offentlig organisation 
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Kommuniker visionen 

Kotters 4 budskab er ”Fortæl historien ved enhver lejlighed”. Den ledende koalition skal gå forrest 

i udbredelsen af det positive budskab. Handlinger tæller ofte mere end ord, gør derfor som du 

siger ”walk the talk”.  

Visionen om et fælles OLP-sprog skal kommunikeres ved enhver given lejlighed, først og fremmest 

i vores lederfora/ledermøder med særligt fokus på gruppen af daglige ledere, som båder har rollen 

som leder af medarbejdere og som leder af ledere. 

Det betyder, at ledelse og prioritering af ledelsesopgaverne ud fra OLP-principperne skal 

italesættes, altså at; 

o det kræver noget særligt at være leder og ansat i en offentlig institution i Team Bade 

o god offentlig ledelse defineres ud fra det leder-niveau, du er leder på, om du er leder af 

medarbejdere eller leder af ledere. 

o ledelse i Team Bade er en funktion af det samlede ledelsessystem og hele Team Bade. En-

for-alle og alle-for-en-princippet. Ledelse er ikke et individuelt fænomen, men et fælles 

fænomen. Når en lykkes, lykkes vi alle, og når en mislykkes er det alles ansvar. 

Og et strategisk selvledelsessprog, hvor det handler om at vi skal lede os selv og vores 

medarbejdere ift. kerneopgaven og forretningen. Her handler det om at stille spørgsmål som 

f.eks.: 

”Hvordan skaber det vi vælger at gøre her værdi for borgeren?” eller ”Den prioritering du 

foretager nu, hvilken relevans har det i forhold til vores kerneopgave?” 

 

Fortællingen om et nyt fælles ledelsessprog skal fortælles med eksempler fra hverdagen. Min 

erfaring med implementering af forandringer er, at det som skal gøres anderledes forstås og 

accepteres bedre, hvis det eksemplificeres med situationer og erfaringer fra en Team Bade-

kontekst. Et eksempel herpå kunne være en medarbejder, som er led og ked af hele dagen at 

skulle bede vores gæster om at vaske sig ordentligt leder, fordi det er skruen uden ende. Her er 

indgangen fra et OLP-sprog og strategisk selvledelse, at det er det det kræver at være ansat i en 

offentlig institution og det er en kerneopgave. Vi står på mål for høj vandkvalitet og høj hygiejne – 

det er den forventning borgerne har til os og det er en kerneopgave som vi skal levere på. Hvis vi 

ikke kan det, mister vi et af benene i vores eksistensgrundlag, om er sikkerhed, hygiejne og 

service.  
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Fjern forhindringer 

Kotters 5 trin handler om at fjerne modstanden mod forandringer. Her handler det om at finde ind 

til hvilken form for modstand et fælles OLP-ledelsessprog og en ændret ledelsespraksis vil kunne 

møde, og forsøge at komme det i forkøbet.  

Hvor der det modstanden kan komme fra? Hvis vi tager afsæt i OLP så peger teorien ift. 

ledelseskompetence på, at god offentlig ledelse forudsætter, at man på hvert lederniveau mestrer 

de særlige færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter, som det niveau man er leder på kræver. 

Den peger også på alt det, der skal aflæres og tillæres, når den offentlige leder forfremmes i 

transitionen fra det ene lederniveau til det næste. Og endelig peger den på 8 særlige 

kompetencer, som også alt efter lederniveau skal mestres i forskellige former. Modstanden kan 

derfor komme enten hvis vores ledere ikke mestrer eller ikke er enig i de færdigheder, prioriteter 

og arbejdsværdier som deres lederniveau tilsiger eller hvis de ikke mestrer de særlige offentlige 

kompetencer.  

At fjerne forhindringer kræver således at vores ledere tilegner sig manglende færdigheder og 

særlige offentlige kompetencer og ændrer selvdefinerede prioriteringer eller arbejdsværdier til det 

fælles. Hvilket vi som ledelse kan understøtte dels i den direkte ledelse af den enkelte leder ved 

kompetenceudvikling og målstyring og dels i det fælles lederforum G8, hvor der skal ske en fælles 

meningsgivelse og –skabelse. F.eks. viste prioriteringsøvelsen at vores ledere prioriterer deres 

lederopgaver forskelligt og med forskelligt afsæt. Her er det teamledelsens opgave i G8 at give 

mening for et fælles afsæt (forretning og kerneopgave), således at prioriteringen i hverdagen hos 

den enkelte leder bliver ens. 

 

OLP-teorien er ikke så fokuseret på, at der skal være en klar vision og en klar forståelse af 

forretningen/kerneopgaven – mere at den enkelte leder præsterer præcis ud fra det lederniveau, 

han/hun befinder sig på.  

Det afsæt er til gengæld at finde i teorien om strategisk selvledelse, hvor det handler om at kende 

forretningen, kende sin kerneopgave og at vide hvordan man skaber værdi for organisationen, og 

at lede sig selv og prioritere ud fra det. Modstanden fra vores ledere kan i dette perspektiv 

komme, enten hvis den enkelte leder ikke er enig i forretningen eller kerneopgaven, eller selv vil 

bestemme sine prioriteringer eller arbejder ud fra et selvrealiserings-perspektiv, som ikke ligger i 

tråd med det fælles perspektiv. Modstanden kan fjernes ved at skabe forståelse hos den enkelt for 

forretningen og kerneopgaven og for hvilken strategisk selvledelse, det fordrer hos den enkelte. 

Hvis dette ikke forstås eller accepteres og praksis ændres, fjernes modstanden helt konkret ved at 

fjerne denne leder.  
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Kortsigtede gevinster og sejrer 

Her handler det om at skabe muligheder for kortsigtede gevinster og sejrer, og tidsperspektivet, 

som Kotter arbejder med, er max 16-18 måneder. Hvad er vores muligheder for at skabe 

kortsigtede gevinster?  

Det som ligger lige for og ville fremkalde den største jubel ville selvfølgelig være at vores 

sygefravær begynder at falde. Det har dog lange udsigter, i og med vi har et gevaldigt efterslæb 

af ansatte, som er blevet sagt op pga. af for højt sygefravær, og som så i deres opsigelsesperiode 

er sygemeldte. De forsvinder desværre først fra statistikken et år efter deres sidste sygedag eller 

opsigelse.  

En mulighed kan være at dele vores sygefravær op i 3 kategorier, og så synliggøre – hvis muligt - 

kortsigtede gevinster/sejrer indenfor hver: 

1. Det fravær, som vi helt konkret ikke kan gøre noget ved - andet end at vente på de 

opsagte medarbejdere med høj sygefravær kommer ud af sygefraværsstatistikken  

2. Det fravær, som kommer løbende og vi handler alt på efter de givne forskrifter – det 

nuværende korttids- og langtidssygefravær 

3. Det potentielle fravær, som måske kan forebygges – de raske forbliver raske 

Opsagte medarbejder med højt sygefravær 

Den sejr som kan synliggøres i forhold til dette er, at det er blevet meget tydeligt for vores 

medarbejdere, at et højt sygefravær ikke accepteres, hvilket er en sejr for alle dem, der ikke 

melder sig syge. Og som følge af det er flere medarbejdere blevet proaktive ift. at melde ind med 

bekymringer om helbred, forestående operationer, kroniske lidelser mv. Noget af det potentielle 

sygefravær er således blevet fjernet på forhånd da disse medarbejdere er blevet tilmeldt tidlig 

indsats, §56 eller nedsat tid, således at de ikke ryger med i sygefraværsstatistikken. Vi skal dog 

stadig huske på at vores høje sygefravær betyder, at der til trods for, at vi er en stor organisation 

med 150 ansatte, slet ikke er plads til et ”almindeligt” sygefravær. Normalt er der plads til en ”lille 

influenzaepidemi” og en forårsforkølelse, men det er der ikke, og det påvirker alle.  

Samtidigt har vi også en del ældre medarbejdere, som er bekymret for deres fremtid, hvad sker 

der med mig, når jeg ikke længere kan bestå livredderprøven eller magte rengøringsopgaverne? 

Det er derfor vigtigt for ledelsen at være tydelige omkring det, at i Team Bade gør vi, hvad vi kan 

for de medarbejdere som yder en indsats, hvorimod vi ikke tolererer medarbejdere, som udnytter 

os.  
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Det aktuelle kort- og langtidssygefravær 

Hver uge bliver der med den enkelte leder fulgt op på om sygesamtalerne er afholdt og referat 

skrevet. Der bliver fulgt op på om vi har medarbejdere der skal på §56, på tidlig indsats, på nedsat 

tid, mulighedserklæringer inden et længere sygeforløb melder sig. Sygefraværet italesættes på 

alle møder og i alle samtaler med medarbejderne. Hvad det betyder for ens kollegaer, når man 

ikke er der. Hvordan vi kan byde ind med tidlig indsats, holde folk på arbejdet til trods for 

rygproblemer mv.  

Og alle disse bække små, begynder så småt at gøre en å. De små sejre begynder at vise sig. Vi 

kan i statistikken49 se et begyndende fald i korttidssygefraværet, og det er en kæmpe sejr. Det er 

tegn på en vedholdende opfølgning og målrettethed fra vores ledere, ledelsesindsatsen overfor 

sygefraværet i Team Bade begynder så småt at bære frugt. 

De raske forbliver raske 

Jeg er af den overbevisning, at vi både kan reducere sygefraværet, højne trivslen og 

arbejdsmiljøet og selvfølgelig udgifterne til vikarer, hvis vi reducerer antallet af fejlrekrutteringer, 

og det gælder både for ansættelse af fuldtids- og deltidsmedarbejder og vikarer.  

Konsolider og institutionaliser forbedringer og forandringer 

I min optik har de sidste to trin ”konsolider forbedringer og forandringer” og ”institutionaliser 

forandringen” en naturlig sammenhæng og så er der alligevel en ”pause” imellem konsolidering og 

institutionalisering. At konsolidere forbedringer og forandringer er, at holde fast i det der virker, 

men ikke at fejre sejrene for tidligt, før de reelt er sejre. Det handler her om at give et nyt sprog, 

nye procedurer, nye måder at lede - succeserne - tid til at fæstne rod, således at vi med sikkerhed 

kan sige, hvad det vi lykkes og mislykkes med skyldes, før forandringer institutionaliseres.  

Et eksempel er, at det er lykkes os at nedbringe korttidssygefraværet, men hvad skyldes det helt 

konkret. Er det fordi vores ledere er blevet bedre til at prioritere personaleledelse f.eks. gennem 

10-minuttersmøderne. Eller er det helt konkret fordi de nu, gør det de skal? Altså at overholde de 

kommunale procedurer for opfølgning på sygefravær (kontakt til medarbejder), afholdelse af 

sygesamtaler mv., så det er den systematiske opfølgning og tydelighed på overholdelse af regler, 

som egentlig ”afholder” nogle medarbejdere fra at lægge sig syge? Ja, før vi beslutter om 10-

minuttersmøderne skal være et værktøj, som vi prioriterer og institutionaliserer, skal de afledte 

gevinster være helt tydelige. 

																																																								
49 Bilag 7: Korttidssygefravær 2012-2014 
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At institutionalisere forandringer handler om at implementere det som virker, som nye procedurer 

og at synliggøre forbindelsen mellem den nye adfærd og vores succes – fald i sygefraværet og 

bedre ledelse. Det handler om at udvikle redskaber (fx ny procedure for rekruttering). Og at 

synliggøre og strategisk gøre brug af allerede udviklede værktøjer, der kan sikre ledelsesudvikling 

og et faldende sygefravær. Og at sørge for at bruge den troværdighed, som de opnåede resultater 

giver, til at fastholde nye fælles prioriteter, færdigheder og arbejdsværdier.  

Opsamling på handlingsanalysen  

I mit arbejde med denne opgave har jeg især fået øjnene op, at vi ledelsesmæssigt ikke har været 

gode nok til at bringe de styringsværktøjer i spil, vi har i Team Bade og til at sætte os mål og følge 

op. Det er ikke kun vores daglige ledere, som skal ændre ledelsespraksis, det er også temledelsen. 

Vores udfordringer er, ligesom den er for vores daglige ledere, at gøre de rigtige prioriteringer og 

lede ud fra det niveau, vi er ledere på. Prioriteringsøvelsen viser at vores daglige ledere påtager 

sig et opgaver og prioriterer i et mix af de forskellige niveauer (medarbejder, leder af medarbejder 

og leder af leder) jvnf. OPL teorien og praksis viser, at der er ledelsesmæssige kompetencer, som 

ikke mestres. Der bruges meget tid på opgaver, som både kan og skal uddelegeres. Der fokuseres 

på opgaveløsning og det individuelle arbejde samtidig med at telefoner, gæster og medarbejdere 

får lov til at stjæle tid fra personaleledelse, planlægning og opfølgning. Vores ledere er dygtige 

nok ”oppe i deres hoveder”, men når det kommer til struktur, prioritering, opfølgning og at leve 

det aftalte og lærte ud mellem hænderne, har vi et stykke arbejde foran os.  Og vi i teamledelsen 

hopper ofte i de samme faldgruber og har præcis de samme udfordringer. 

 

Hvis vi skal lykkes med at optimere vores ledelsespraksis, skal vi i teamledelsen i vores ledelse af 

daglige ledere i langt højere grad arbejde med resultat- og målstyring. I vores arbejde med at 

understøtte de daglige lederes ledelsespraksis, skal vi definere nogle fælles måleparametre og 

gøre det klart, hvad de bliver målt på og hvordan. Vi skal understøtte vores ledere i at forstå den 

sammenhæng, som målene indgår i organisatorisk og forretningsmæssigt. Et forum til det er G8-

møderne, hvor vi med afsæt i OLP og strategisk selvledelse kan skabe en fælles forståelse og et 

fælles afsæt.  

De aftalte mål og resultater skal efterfølgende følges op på de lokale ledermøder som Steve og jeg 

afholder enten med den enkelte leder eller det lokale lederteam hver 6. uge.  

Et mål ift. personaleledelse kunne eksempelvis være at der hver måned skal være afholdt og 

skrevet notat på 2 10-min møder med hver enkelt medarbejder. 
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Vi skal arbejde med at gøre målene klare for den enkelte leder. Hvad er det lige præcis den 

enkelte skal levere, hvad bliver de målt på og hvordan bliver det fulgt op?  

De protreptiske samtaler viste, at der er stor forskel på, hvordan vores ledere leder sig selv, og 

hvordan de leder deres medarbejdere. Erik bliver i en vis grad drevet af ønsket om 

selvbestemmelse:  

”Det gør det i hvert fald væsentligt sjovere for mig at være leder, hvis jeg også føler, jeg har et 

rum til at vifte med ørerne”50 

Og Neil bliver drevet af at ville gøre arbejdet meningsfuldt for sine medarbejder: 

”Jeg vil gerne kunne tilbyde dem at arbejdet giver mening, en mening som de trives med” 51 

Deres ledelse tager afsæt i dem selv, hvad de vil og ønsker at opnå, ikke hvad der skaber mest 

værdi for Team Bade.  

De protreptiske samtaler, synes jeg, er et godt værktøj til at tale ind til ledelse, således at det ikke 

handler om hvad der er rigtigt og forkert, men hvad og hvilke værdier der hos den enkelte ligger 

til grund for og driver os at bedrive den ledelse, som vi gør. Der er således en anderledes frihed i 

samtalen til forskel fra f.eks. ledermøderne, og det blev også udtrykt af begge. Samtalerne er et 

ligeværdigt refleksionsrum med fokus på grundholdninger, og bidrager til en bedre forståelse og 

nye erkendelser af hvem hinanden er og hvorfor vi gør og tænker som vi gør. Samtalerne kan 

styrke vores ledelse i at blive mere rodfæstnet i egne værdier, således at de bedre kan stå 

distancen og tør være ledere.  

 

Strategisk selvledelse handler om, hvordan forretningen og kerneopgaven bliver en integreret og 

gennemgående betingelse for medarbejdernes daglige arbejde og prioritering af 

arbejdsopgaverne, de daglige lederes resultatskabelse og teamledelsens visioner. 

Vi skal kunne håndtere denne vanskelige balancekunst mellem at give frihed til de daglige ledere 

og at styre forretningen. Kunsten bliver at hjælpe vores daglige ledere med at prioritere og 

afgrænse deres arbejdsaktiviteter, uden at fratage dem deres selvledelse52. 

Det som er vigtigt at huske på er, at selvledelse har indbygget et grundlæggende dilemma: ledere 

og medarbejdere er frie, men de skal bidrage til noget, som de måske ikke selv har bestemt. De er 

frie og ufrie samtidig. Man kan ikke forstå selvledelsens indbyggede dilemma, hvis ikke man 

																																																								
50 Bilag 3B, s, 58 
51 Bilag 3A, s. 45 
52 Kristensen og Pedersen (2013) s. 160 
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forstår, at selvledelse ikke bare er frihed, men også indebærer en forpligtelse. Selvledelse gør ikke 

ledere og medarbejdere til herre i eget hus53.  

 

De decentrale anlæg og ledere har historisk altid set sig selv som herre i eget hus. Hovedkontoret i 

KI nåede aldrig ud – ingen forandringer nåede ud til det yderste led til medarbejderne. De gjorde 

som de plejede uanset hvilken organisering og styring der var. Og mange af de medarbejder og 

ledere vi har i dag var en del af det. Så det at konsolidere og institutionalisere forandringer er i 

særdeleshed et opgør med det, med den lokale kongedømmeforestilling om at alt er som det 

plejer, der er ingen der skal bestemme over os og det får alligevel ingen konsekvens.  

Konklusion på handlingsanalysen 

For at forandringen skal lykkes, er vi nødt til at afskaffe ”vi gør, som vi plejer kulturen” og ændre 

praksis. Vi er nødt til at gøre op med den tilgang, at tillid ikke er fravær af kontrol, og 

værdibaseret ledelse ikke er en ”hvad synes du selv ledelse”. Ledere og medarbejdere må forstå, 

hvorfor de er her, og arbejde professionelt ud fra den optik.  Disse initiativer er således mit svar 

på, hvordan vi med afsæt i OLP får skabt en professionel ledelsespraksis, der på relativt kort sigt 

vil kunne nedbringe vores sygefravær og på længere sigt fastholde et lavt sygefravær, som 

opfylder vores forvaltnings måltal.  

 

Og ja en af grundene til at vi er, hvor vi er i dag med højt sygefravær og ikke kompetent ledelse 

er, at der er nogle kulturelle normer, myter og værdier, som ikke er aflært og at de 

ledelsesmæssige rammer og vilkår ikke er tydelige og synlige nok. Det kan vi med en ændret 

ledelsespraksis ændre på, således at kulturen ikke længere står i vejen for forandring.  

 

Og ja ledelseskompetencerne hos vores daglige ledere er meget forskellige. Men vi er på vej til 

bedre at kende den enkeltes kompetencer, således at vi kan understøtte den enkeltes ledelse 

bedst muligt. Det er dog ikke sikkert, at alle vore ledere har eller er i stand til at tillære sig de 

nødvendige kompetencer, og det vil der blive der draget de nødvendige konsekvenser af. 

 

Og ja det er med afsæt i OLP-teorien tydeligt at de ledelsesmæssige færdigheder, arbejdsværdier 

og prioriteter oversættes forskelligt. Og arbejdet med at skabe tydelighed er gennem et fælles 

sprog, en løbende forventningsafstemning og målstyring er allerede iværksat. Det vigtige er her i 

særdeleshed, at vi i teamledelsen er vedholdende og konsistente i vores opfølgning.  

																																																								
53 Kristensen og Pedersen (2013) s. 16 
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OLP virker på en meta-niveau, men kan ikke stå alene, når den skal oversættes til praksis. Derfor 

skal vi på et mere konkret niveau arbejde med strategiske selvledelse og protreptiske samtaler. 

Disse værktøjer kan på operationelt niveau støtte os i at fokusere på rammer, vilkår og resultater 

og sørge for, at der er en sammenhæng mellem den personlige forståelse og prioritering af de 

konkrete opgaver og levering på Team Bades kerneopgaver – service, sikkerhed og hygiejne.  

 

Protreptikken kan med sin dialog form udvikle os og give os en bevidsthed om, hvad vi laver og, 

hvad vi har mulighed for at udvikle. Det giver os mulighed for at beskæftige os kritisk konstruktivt 

med vores egen faglighed, vores værdier, med vores kerneopgave og praksis og den politiske 

dagsorden.  

 

En ændring af vores ledere praksis og holdninger kræver en tilgang, der artikulerer kerneopgave, 

værdier og værdiskabelse, og derfor jeg arbejde på med afsæt i strategiske selvledelse og 

protreptikken på et konkret niveau på alle niveauer af ledermøder, 10-minutters-møder, ståmøder 

og ledelsessamtaler. Der en dynamik mellem OLP på meta-plan og strategisk selvledelse i den 

praktiske hverdag. Disse tre teorier og tilgange til og om ledelse udvikler efter min opfattelse 

gensidigt hinanden, og er således i stand til at fungere som en positiv katalysator for forandring af 

vores ledelsespraksis og arbejdet med at reducere sygefraværet. 

Jeg mener, at jeg med denne opgave er kommet et stort skridt nærmere en forståelse af vores 

lederDNA og en afsæt for en forbedret ledelsespraksis. Og sygefraværet, ja det er højt, men der 

er i de første 4 måneder af 2014 sket en væsentlig forbedring af korttidssygefraværet. Så noget er 

vi lykkes med, noget har ændret sig. Om det er nok, og om det vi gør, er det rigtige og vi evner at 

fastholde det, vil kun tiden vise.  

 

Dette kapitel har jeg forsøgt at beskrive hvilke handlinger, som kan hjælpe nedbringe vores høje 

sygefravær og gøre vores ledelse bedre. Det hele lader sig ikke gøre at implementere på en gang, 

og slet ikke uden en strategi eller plan, hvilket således vil blive beskrevet i næste kapitel.  
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Plan for implementering 

Dette kapitel er en plan for de forandringer og initiativer, som jeg mener, skal implementeres ift. 

at nedbringe vores sygefravær og forbedre vores ledelsespraksis. 

Fælles ledelsessprog  

Vi har 3 fælles lederfora: 

‐ G3 (teamledelsen) 

‐ G8 (teamledelsen samt de daglige ledere, lederen af kontoret og lederen af fælles drift 

‐ G23 (G8 og serviceledergruppen)  

I hvert fora forberedes dagsordenen med afsæt i OLP og strategisk selvledelse. Vi er i G3 blevet 

opmærksomme på, at vi i for høj grad bruger tid på konkret opgaveløsning i stedet for strategisk 

planlægning, og at vi også er udfordret på vores uddelegering og resultatstyring, ligesom det er 

tilfældet for vores daglige ledere.  

 

Det betyder for G3-møderne, som afholdes hver fredag, at vores opgaveportefølje prioriteres fra 

det niveau, vi er ledere på. Steve og jeg er både leder af ledere og leder af medarbejdere. Lars er 

leder af ledere og funktionel chef/topchef. Matcher de opgaver vi påtager os vores lederniveau, og 

har vi den rigtige prioritering? Skal vi prioritere anderledes og er der som følge af det opgaver der 

skal uddelegeres? Hvordan bidrager vi til de fælles strategiske beslutninger og opgaver og hvordan 

understøtter vi hinandens og vores daglige lederes opgaveløsning? Hvordan får vi fulgt op de 

daglige lederes varetagelse af lederskabsopgaverne og får støttet dem i deres udvikling både 

individuelt og som team.   

Der skal på G3-møderne være opfølgning på, hvordan de daglige ledere indfrier de aftalte mål, 

prioriterer personaleledelsesopgaven og arbejdet med sygefraværet. Vi har erfaret, at flere af 

vores ledere er udfordret på prioritering og opfølgning på personaleledelse. På G3-møderne skal 

aftales, hvordan vi kan understøtte dem i at lykkes. Der kan være behov for aflæring af gamle 

vaner, som i OLP teorien beskrives, som de faldgruber, der er i transitionen fra et niveau til det 

næste. Eksempelvis det at man som leder af medarbejdere sætter mere pris på professionen og 

det individuelle arbejde end på ledelsesarbejdet. At man ikke kan styre egen og andres tid. Hvis 

det for den enkelte viser sig umuligt at indfri mål og ændre prioriteringer, aftales hvilke 

konsekvenser, der skal drages som følge af dette. 

 

Det er med samme – OLP og strategisk selvledelse – at G8-møderne skal afholdes ca. 8 gange om 

året. For at lykkes med implementering af et fælles ledelsessprog og ny ledelsespraksis, er det 
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essentielt, at de daglige ledere forstår hvorfor, der er behov for en ændret praksis, at de selv 

bidrager med hvordan (mål), og at de formår at implementere en ændret praksis ift. deres ledelse 

af både dem selv, servicelederne og medarbejderne.  

Steve og jeg skal følge op på deres praksis, og de fælles og individuelt aftalte mål hver 6. uge. 

Men de daglige ledere er meget alene, og det stiller store krav til deres strategiske selvledelse. De 

skal prioritere personaleledelse højest, og det betyder, at der er opgaver, der skal uddelegeres, 

vaner og rutiner der skal aflæres. Rammerne for ledelse lokalt skal ændres, og det kræver 

forståelse, handling og disciplin fra deres side og støtte og opfølgning fra vores side, i langt højere 

grad end vi før har praktiseret.  

 

Endelig skal vi mødes ca. 4 gange om året i G23, Her skal der være fokus på ledelses-samarbejdet 

og rollefordelingen mellem den daglige leder og servicelederne med afsæt i OLP og strategisk 

selvledelse. I dag er der stor forskel på servicelederniveauets kompetencer, opgaveportefølje og 

prioriteringer. Det skal der fremadrettet justeres på, således at det står klart, at servicelederne er 

ledere af medarbejdere og af service, og at de skal prioritere deres opgaver og tid med afsæt i 

dette.  

Lokale ledermøder 

Min teamlederkollega Steve og jeg har siden efteråret 2013 afholdt ledermøder hver 6. uge med 

den lokale ledelse (daglig leder og 1-2 serviceledere) på hvert anlæg. Denne model for 

ledelsesopfølgning, hvor vi fra teamledelsen kontinuerligt komme ud lokalt og hvor servicelederne 

også deltager, har aldrig tidligere været afprøvet og det skabte også meget postyr og uro i 

starten. Hvorfor skulle teamledelsen ud og blande sig i deres ledelse? Efter en turbulent opstart, 

hvor mange følte, at de på møderne skulle forsvare deres ledelse og derfor var i opposition, så er 

oplevelsen nu, at det bidrager til at styrke deres ledelse, samarbejde og refleksion. Samtidigt 

oplever Steve og jeg en stor synergieffekt, da vi kan opfange alle både gode og fejlslagne 

initiativer og erfaringer og få dem delt med alle i organisationen. Således er flere initiativer, som er 

opstået et sted f.eks. system til vagtplanlægning, ståmøder osv. nu fælles for hele organisationen. 

Med introduktionen til OLP og strategisk selvledelse har vi justeret på ledermøderne. Dels på 

formen således at vi fremadrettet hver anden gang mødes med den daglige leder alene, og hver 

anden gang med hele det lokale lederteam. Grunden til det er dels, at den daglige leder også er 

leder af servicelederne, og har udfordringer og behov for sparring på dette, hvor det således er 

rollen som leder af leder, som er i fokus her. Dels det at der i forlængelse af de fælles mål som 
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bliver aftalt i G8, bliver truffet aftale om indsatser, resultater og prioriteringer med den enkelte 

daglige leder, hvorfor det også skal følges op med den enkelte.  

Også dagsordenen er også blevet justeret flere gange. Den skal fremadrettet i højere grad tage 

afsæt i de i OLP-teorien definerede færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier for hhv. leder af 

medarbejder og leder af ledere. Således er der følgende 5 punkter på møderne;  

1. Opfølgning på aftaler (målindfrielse) fra sidste ledermøde 

2. Hvad gør den enkelte leder/ledelsesteam godt – mere af det. 

3. Hvad har den enkelte leder/det enkelte ledelsesteam af udfordringer (faldgruber ift. 

prioriteringer, færdigheder eller arbejdsværdier)? 

4. Indsatser (mål og prioriteringer) som den leder/ledelsesteamet skal arbejde med 

fremadrettet, og hvordan det skal komme til udtryk. 

5. Hvordan teamledelsen eller den administrative enhed kan understøtte 

lederen/ledelsesteamet i at nå de aftalte mål. 

10-minutters møder 

Afsættet for 10-minuttersmøderne er, at den lokale ledelse får deres personale ”mellem fingrene”. 

Jeg har tidligere i opgaven nævnt, at vores anlæg til en vis grad stadig fungerer som ”familier”, 

hvor mange både medarbejder og ledere kender hinanden rigtigt, og flere ser også hinanden 

privat. Problemet i det er, at det er den private og personlige relation, som er fremtrædende og 

ikke den professionelle, hvilket måske også gør det svært – når det bliver svært -  for vores 

daglige ledere at prioritere personaleledelsesopgaven. Værktøjet til at ændre praksis og 

prioritering er 10-minutters samtalerne, som de daglige ledere eller servicelederne skal afholde 

minimum 1 gange om måneden med hver medarbejder. Aftalerne skal tages til referat og følges 

op til næste samtale. Ved hvert lokale ledermøde følger Steve og jeg op, dels på om alle samtaler 

afholdt og taget til referat, og dels om der er medarbejder som der er særlig opmærksomhed på – 

enten ift. sygefravær, trivsel, udvikling eller service. Det er de samme 5 dagsordenspunkter, som 

til de lokale ledermøder. Fokus er blot på medarbejderniveauets færdigheder, prioriteter og 

arbejdsværdier;  

1. Opfølgning på aftaler fra sidste samtale 

2. Hvad gør den enkelte medarbejder godt – mere af det. 

3. Hvad har den enkelte medarbejder af udfordringer? 

4. Indsatser som den enkelte skal arbejde med fremadrettet og hvordan det skal komme til 

udtryk (mål). 

5. Hvordan lederen kan understøtte medarbejderen i at nå de aftalte mål. 
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Ståmøder 

Ståmøderne er ugentlige møder, som afholdes af de daglige ledere samme dag/tidspunkt hver uge 

med de medarbejdere, som er på vagt. På dagsordenen er;  

1. ugen der gik – udfordringer, erfaringer, læring 

2. ugen der kommer – arrangementer, ting der sker, opmærksomhed eller andet.  

Der skrives referat, som hænges op i personalestuen, således at alle medarbejdere er opdateret 

på og selv kan indhente informationen. Formålet er, gennem de værktøjer vi har:  

a. Strategisk målkort 

b. Team Bades 3 værdier  

c. Ordensregler 

at skabe synlighed og tydelighed omkring kerneopgaven/forretningen – hvad er vi sat i verden for 

og hvorfor (strategisk selvledelse). Vores kerneopgaven er service, sikkerhed og hygiejne, og det 

som ståmøderne skal fremme, er hvordan vi bliver bedre til at levere på netop disse tre ting. Det 

er også her, at den særlige fordring der er forbundet med at være ansat i en offentlig institution – 

fx alles ret til ligebehandling - italesættes. At der skal arbejdes med gennemsigtighed og 

ordentlighed, og at man som medarbejder altid er på, og synlig for vores gæster.  

Ny rekrutteringsprocedure 

Vi er i teamledelsen overbevist om, at vi kan nedbringe sygefraværet og omkostninger til vikarer 

og forbedre trivslen, hvis vi formår, at få de ”rigtige” medarbejdere - fastansatte og vikarer – ind. 

Vi har derfor nedsat en rekrutteringsgruppe, som skal udarbejde forslag til optimering af hele 

rekrutteringsprocessen, herunder; 

 

1. jobannoncer 

2. udvælgelse af ansøgere – fastansatte og vikarer 

3. ansættelsessamtaler 

4. introduktion og opfølgning på nyansatte – fastansatte og vikarer 

5. håndtering af vikarkorpset – hvor mange, hvem, og ringe efter vikarer 

 

Gruppen har indtil afholdt 2 møder, og vi arbejder pt. videre i med følgende; 

o tydeliggørelse af rammer, krav og fordring ved at være ansat i Team Bade – nye 

medarbejdere skal forstå og acceptere den offentlige fordring, være trygge i at arbejde et 

intimt miljø (gæste nøgne eller badetøj), kunne takle mennesker/konfliktsituationer, kunne 

agere i liv og død-situationer, kunne gøre rent og være servicemindede 
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o et centralt rekrutterings- og ansættelsesudvalg – man ansættes ikke på det enkelte anlæg, 

af den lokale leder, men i Team Bade 

o udvidelse af basiskurset, som alle nye medarbejdere kommer på, fra 1 til 2 dage. I dag 

bruges den ene dag på erhvervelse af livredderbevis og introduktion til rengøring. En dag 

mere skal bruges på at introducere nye medarbejdere og vikarer, til hvad de forventes at 

levere på ift. kerneopgaven service, sikkerhed og hygiejne og til de styringsværktøjer vi har 

i organisationen. 

o der skal tage referencer på de ansøgere, som vi påtænker at ansætte, inden de tilbydes 

arbejde – både fastansatte og vikarer 

o opfølgning på de nyansatte og vikarer, således at et sygefravær, misforståelse af opgaven 

eller andet opdages og enten kan rettes tidligt eller samarbejdet kan bringes til ophør, før 

det risikerer at blive meget omkostningskrævende. Opfølgningssamtaler efter 1, 2 og 4 

måneder.  

o en central styring af vikarkorpset – påsætning af vikarer, oplæring, database mv.  

 

Arbejdsgruppen er endnu ikke blevet konkret på noget af det ovenstående. Kva den igangværende 

organisationsændring er noget af arbejdet i gruppen sat på standby indtil 2. juni, hvor den ny 

organisering bliver præsenteret. Dog er det allerede besluttet, at alle ledere skal tage referencer 

på både fastansatte og vikarer, inden de ansætter dem. Og at der skal afholdes 1, 2 og 4 

måneders møder med alle ny fastansatte.  

Protreptiske samtaler 

De protreptiske samtaler har bragt mig en ny forståelse og erkendelse af de to lederes tilgang til 

ledelse, og for den måde de udøver deres ledelse på. Selvom jeg ikke er enig i nogle af de ting de 

gør og siger, forstår jeg deres afsæt og respekterer vores forskelligheder. Oplevelsen med 

samtalerne var, at det lykkes at skabe et ligeværd i samtalen, hvor talen var fri og der ikke var en 

tilbageholdenhed og frygt for at sige noget forkert, fordi der var fokus på grundholdninger og 

værdier hvor der ikke er et rigtigt og forkert.  

Det jeg fremadrettet vil bruge samtalerne til, er at jeg med de daglige ledere og med mine 

kolleager i teamledelsen får talt os ind til kriterierene for det gode liv – kriterierne for fælles en 

god ledelsespraksis i Team Bade, hvor der ikke er et rigtigt eller forkert på spil. Det afgørende i 

den protreptiske samtale er jo netop den fælles analyse af et ords forhold f.eks. ”ledelse” ift. de 

værdier, det refererer til. I Team Bade eksempelvis vores 3 værdier tillid, ærlighed og 
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engagement. Hvad er tillid i ledelse? Hvad er ærlighed i ledelse? Hvad er engagement i ledelse? 

Hvad er god ledelse? 

Jeg tror på at de protreptiske samtaler kan hjælpe til at rodfæste vores ledelse, rodfæste vores 

ledere i egne og fælles værdier, og tilskynde til at vi til stadighed i fællesskab arbejder og 

reflekterer over, hvorfor vi gør, som vi gør.  

Jeg vil afholde protreptiske samtaler med alle vore daglige ledere, men pga. usikkerheden med ny 

organisering, vil de dog først blive lagt i kalenderen efter 2. juni. 

Perspektivering 

Jeg har engang hørt, at det tager 12 uger at bryde en vane eller tillære sig en ny. Vi har i 

Team Bade, hvis vi skal lykkes med god ledelse og et lavt sygefravær mange 

uhensigtsmæssige vaner, som skal aflæres og nye, som skal tillæres. Det gælder alle 

niveauer i organisationen, men det er det øverste ledelsesniveau, som har ansvaret for at 

det sker. Vi har i Team Bade en ikke en kultur for ledelse, men det er måske forståeligt, når 

vi er i et land, hvor der er en generel ambivalens overfor ledelse.  

 

”Vi kan i Danmark bedst lide, at det ikke er alt for synligt, hvem der er leder og har magten. 

Ledere har magt og autoritet – to kendetegn, som vi her i landet er stolte af ikke at ligge 

under for. Magt er noget vi helst vil undgå, fordi magt i sig selv er af det onde. Dette 

udtrykkes i holdninger som: ”Ingen er mere end andre her!” ”Alle beslutninger opfattes som 

beslutningsoplæg”. ”Alle skal være med til alting”54. 

 

Vi er i teamledelsen fast besluttet på at det skal være slut med usynligheden tilfældigheden i 

vores ledelse, for; 

”Magten mellem mennesker er der altid, uanset om vi vil vide af den eller ej. Spørgsmålet er 

om magten er synlig, og der er etik i ledelse. For elles er det de uformelle ledere, der tager 

over, og så bliver det mere og vi og vores ledere skal lære og hjælpes til at træde i karakter 

tilfældigt, og det bringer ofte det værste frem i folk”55. 

 

																																																								
54 Andersen (2004) s. 22 
55 Andersen (2004) s. 23 
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Vi ved, hvad det gør ved en organisation, ved både medarbejder og ledere og ved levering 

på kerneopgaverne, når ledelse bliver tilfældighedsbaseret, og sådan en organisation vil vi 

ikke være, ikke mere.  

Der ligger en stor opgave foran med implementering af OLP og strategisk selvledelse, en stor 

opgave med aflæring af tidligere ledelsespraksis og tillæring af ny. I min optik ligger den 

største udfordring i at omsætte, det vi godt ved ”oppe i hovedet” til praksis. Hvad skal der til 

for at lykkes med ledelse? Her er vi udfordret af en tillidsdagsorden, som er ”det eneste 

måleværktøj i KFF” og den værdibaserede ledelse, som vi selv bedriver. Tillid er i min optik 

ikke fravær af kontrol, hvis vaner skal ændres, skal der følges op – der skal kontrolleres. Og 

ja, vi har og skal have tillid til vores medarbejders og lederes opgavevaretagelse, men tillid 

kommer ligesom frihed ikke af ingenting. Lige nu er der for mange eksempler på at tilliden 

og friheden bliver misbrugt. Det vi forsøger nu, er at slå en streg i sandet og starte forfra. 

Forfra med tydelighed, prioritering, opfølgning og kontrol og det gælder både overfor ledere 

og medarbejdere.  

Jeg tror, at den forestående proces for mange vil opleves som et skridt tilbage mod 

regelstyring og kontrol væk fra den værdibaserede ledelsesstil. Men det er et nødvendigt 

skridt for at bringe organisationen på rette spor, således at ingen hverken medarbejdere og 

ledere er i tvivl om, hvad det er for en organisation de er ansat i, hvad kerneopgaven er, og 

hvad der forventes af den enkelte.  
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Egen ledelsesmæssig udvikling 

Udviklingsplanens yderside  

Mit livssyn og dermed også mit ledelsessyn tager afsæt i socialkonstruktivismen, hvilket vil sige, at 

jeg ikke tror på at der findes nogen objektiv viden og at viden er til forhandling mellem forskellige 

individer og organisationer. Således er der ikke nogen endelig sandhed, men en forhandlet 

sandhed i det samfund eller den diskurs vi befinder os i og identificerer os med. Vores holdninger 

og meninger skal forstås i en vekselvirkning mellem kulturelle og sociale strømninger, som betyder 

at der hele tiden sker en forhandling af både normer, regler, identitet og selvopfattelse, og det er 

gennem det sociale samspil, sproget og kulturen, at vi grundlæggende forstår verden.  

Da jeg påbegyndte min masteruddannelse, havde jeg listet 3 forestående 

opgaver/udfordringer op for min organisation – som jo reelt hang sammen: 

 

1. Efter et tillidsbrud i den øverste ledelse – at genetablere tilliden til den øverste 

ledelse, som jeg var og stadig er en del af. 

2. I forlængelse af 1 at etablere en ny ledelsesorganisation  

3. En revitalisering af vores organisations værdier. 

Min organisation var, da jeg påbegyndte min MPG, under stor forandring – en masse 

personligt fnidder og uprofessionel ledelse og betød, at vi rent ledelsesmæssigt var i frit fald. 

Jeg begyndte studiet sammen med en kollega med det sigte at kvalificere mig til at søge 

andet arbejde. Men nu 3 år efter er jeg stadig på ”min pind” mere glad end nogensinde før 

for mit job. Organiseringen af den øverste ledelse har ændret sig både ift. antal – fra 5 til 3 

ledere – og ift. opgaver og kompetencer. Hvor vi tidligere var opdelt i hvert vores 

fagområde, har vi nu stadig det ledelsesmæssige og strategiske ansvar for vores 

”fagområder”, men fungerer nu som en strategisk treenighed, hvor vi er fælles om den 

overordnede strategiske politiske ledelse af vores organisation.  

Tilliden til ledelsen er genetableret, og vores teamchef fremstår og tager rollen som 

strategisk overhoved og bindeled til den centrale forvaltning og direktionen, mens Steve og 

jeg er bindeleddet mellem det strategiske og praktiske niveau – anlæg, organisation og 

hverdag og kan opfange, det som fungerer et sted og gøre det fælles.  

Vores organisations værdier var i 2012 gennem en revitaliseringskur – en oversættelse, hvor 

vi i fællesskab fik defineret, hvad den enkelte værdi betyder lige præcis for vores 
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organisation56.  Og hvordan vil internt i organisationen bruger værdierne, dels som et 

ledelsesværktøj og dels som ledestjerne for det at være en professionel medarbejder i vores 

organisation.  

Måden hvorpå vi bruger og arbejder med vores værdier, har jeg en stor andel i kva min 

læring på masteruddannelsen, som har gjort mig i stand at tage teten på mange af de 

udfordringer vi støder på ledelsesmæssigt og organisatorisk og med et teoretisk, reflektorisk 

og analytisk afsæt at afprøve nye ledelsesveje.  

Udviklingsplanens inderside 

Mine 3 år på MPG-studiet har været guld værd for mig – både i forhold til min udvikling som leder, 

kollega og medarbejder, men i særdeleshed også som menneske – som mor, som ven, som 

kæreste – som hele mig, og det er jeg meget taknemmelig for. Det har givet mig en nysgerrighed 

på livet, på det at lede – som jeg jo rent faktisk gør i mange sammenhænge – også udenfor mit 

job.  

Ift. min udvikling på indersiden – kunne jeg her godt skrive noget om, at jeg er blevet bedre til at 

lytte, bedre til at reflektere, evner bevidst at bruge forskellige lederstile i forskellige kontekster, 

blevet mere rummelig og hver dag træder i karakter som leder, for det er jeg og det har MPG-

studiet hjulpet mig til. I stedet vil jeg forsøge at beskrive de sidste 3 års læring gennem 4 citater, 

som handler om tilgang til andre mennesker, livet og ledelse, som jeg har taget til mig og forsøger 

at fastholde ift. den måde jeg møder andre, og det som livet byder mig.  

Det første er et citat fra Haslund og Alsted: 

”[…]hvor alle mennesker anses for at være værdifulde i kraft af deres eksistens og med krav på 

respekt. […]at mennesker – set fra deres eget synspunkt – har velbegrundede hensigter med 

deres adfærd. […]den andens bevæggrunde er sært genkendelige, for de drejer sig næsten altid 

om en indre kamp for at beskytte selvfølelsen, og denne kamp har mennesker tilfælles med 

hinanden” 57. 

 

Jeg vil ikke prale af at jeg altid har haft den holdning og tilgang til andre – tværtimod. Det betød 

at jeg både som menneske og leder i mange henseender så mig selv, som den der havde patent 

på rigtigt og forkert, sandt og falsk og min verden var væsentlig mere sort/hvid, end den er i dag. 

Ikke sådan ment, at jeg ikke falder i fælden, hvilket stadig er en af mine udfordringer – og mener 

at besidde retten til sandheden – men ikke nær så tit mere. Og det er en god fornemmelse, når 

																																																								
56 Oversættelsen af værdierne, bilag 4 
57 Haslund og Alsted (2008), s. 312 
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jeg kan fastholde den tilgang og ikke lade ”gamle vaner” tage over. Netop det at synes jeg havde 

ret og at overrumple andre med den ”ret”, er blevet nævnt som et ønsket ”udviklingsområde” fra 

både lederkollegaer og medarbejdere i mit 360 graders interview. 

 

Det andet citat er fra Kierkegaard: […]Netop vores “forholdemåder” står helt centralt i 

Kierkegaards forfatterskab[…]Jeg er ikke herre over alle livets tilskikkelser, men det er mig, der 

vælger, hvordan jeg forholder mig. Kierkegaard vil vise os at vi både må acceptere, at der er ting 

her i verden, som står uden for vores magt at ændre på, men også at vi har et valg. Valget er 

hvordan vi forholder os til det der overgår os”58.  

 

I vores organisation har vi indenfor de seneste år udviklet os som lederteam og en af de 

”væsentlige” forbedringer er, at vi og jeg i højere og højere grad erkender, accepterer og 

respekterer nødvendighederne. Hos os kalder vi det blot vilkår eller vindmøller, og der er en del 

nødvendigheder i det offentlige system. Men vi forsøger at lægge vores kræfter i at arbejde med 

mulighederne, som der er masser af. Den tilgang forsøger vi til hver tid at inspirere hele vores 

organisation til, således at vi ligefrem værdsætter modgang, og ikke taber hverken humør og tro 

på, at det vi gør, det jeg gør, virker.    

 

Et citat med afsæt i nødvendighed og mulighed, sigtet på lederrollen lyder således: 

”At træde i karakter som leder betyder at tage lederrollen på sig – at være i relation til andre. 

Lederskabet foregår i social kontekst, og som leder er du forpligtet på fællesskabet.  

[…]At træde i karakter som leder er en stadig øvelse i tilstedeværelse – at være den man er, der 

hvor man er, og at være der, hvor man skal være. Det er en bestræbelse på at få det bedste frem 

i sig selv og andre”.59 

 

Og hvordan gør man så det – træder i karakter og får det bedste frem i mig selv og andre? Det er 

et spørgsmål, som jeg stiller mig selv, ja hver dag tror jeg, mange gange om dagen. Hvad kræver 

denne her situation af mig, skal jeg træde frem eller tilbage, skubbe på eller bære? Mit ønske, 

som jeg også skrev i mit våbenskjold, er at få det bedste frem i andre, at understøtte mine 

mellemledere i deres ledelse og hjælpe dem til at træde i karakter i deres ledelse af deres 

medarbejdere.  

																																																								
58 Andersen (2004), s. 17 
59 Ibid. s. 19 
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Og endelige dette for mig fantastisk citat om ligeværdighed og ligestilling. To ting som i min 

organisation ofte bliver forvekslet, hvilket desværre har medført mange misforståelser mellem 

ledere og medarbejdere og mellem ret og pligt: 

”Lighed er ikke det samme som ligeværdighed. Ligeværdighed fordrer, at vi behandler alle 

mennesker med værdighed og respekt – uanset rolle og status. Lighed derimod indebærer, at vi 

alle skal være lige – og det er både uladsiggørligt og uinteressant – ikke mindst når vi går på 

arbejde, hvor vi træer ind i forskellige relationer med forskellig status.” […]Der er ikke en lighed 

mellem leder og medarbejder, men der skal være ligeværdighed – menneskeligt set.”  

 

Videre siger Kristine Andersen at; ” […]En sammenblanding af begreberne lighed og ligeværdighed 

i den danske mentalitet og tænkning, kan skabe en eksistentiel ambivalens overfor ledelse, og 

afholde mennesker, som ønsker at efterleve principperne om ligeværdighed og respekt i 

menneskelige relationer, fra at påtage sig ledelsesansvar”. 60 

 

Jeg oplever denne ambivalens, men er på ingen måde afskrækket fra at påtage mig 

ledelsesansvar. Udfordringen er, som jeg ser det, netop at italesætte forskellen mellem de to og 

det at vi som mennesker er lige meget værd, men at man som leder og medarbejder ikke er lige 

stillet. 

 

 

 

 

 
	  

																																																								
60 Andersen (2004) s. 21 
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English Summary 
In the public discourse there has long been a focus on the high levels of sickness absence in the 

municipality of Copenhagen.  

 

”The municipality of Copenhagen is wasting billions on bad management – there are no excuses 

for the high sickness absence” 

	
In the organization Team Bade, where I am a leader, we have an average level of sickness 

absence of 15 days per employee. We have 150 employees, and therefore in one year that is 

equivalent to approx. 3000 sick days. Our management target for 2015 is to reduce the average to 

7 sick days per employee. 

Every day we work on the subject of sick leave. It is articulated at every single leader meeting and 

at meetings with the employees. We have within the last 2 years dismissed 6 employees because 

of too much sickness absence, but still there is an absence of 15 sick days per employee. Does this 

mean that we are bad leaders?  

Is it due to flawed expectations we as top management have in relation to how our middle 

managers view sickness absence and the practical reality? Is it due to the lack of expertise or lack 

of understanding? What can we do to change this? 

 

My take on how we can reduce sickness absence and support and produce a better management 

practice in Team Bade, is to work with the management approach as the theory Public Leadership 

Pipeline (OLP) dictates. Key messages from the theory are; 

 

1. It requires 8 special skills in order to succeed as a public leader. 

2. Good public management must be defined in terms of the head-level, you are looking 

at. 

3. Create a shared management basis and a value-chain management. 

 

OLP is a general theory about how to optimally describe public organisations and the management 

of them, so that we can achieve the best result. The theory works on a meta level, but cannot 

stand alone when it must be translated into practice. It means that what you specifically need to 

do, is not always defined. Therefore I operate on a more concrete level with strategic self-

management and with protreptic conversations. These tools can on an operational level support us 

in that focus on frameworks, terms and results and make sure, that there is a correlation between 
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personal understandings and prioritization of the concrete tasks and delivery on Team Bades core 

tasks – service, safety and hygiene.  

 

The protreptic can with its dialogue form support us in sharpening awareness of what we are 

doing and what we have the opportunity to develop. Therefore I work on the basis of strategic 

self-management and protreptic on a concrete level at leader meetings, 10-minute-meetings, 

stand-up-meetings and protreptic conversations. I think that a change of our managers' practices 

and attitudes requires an approach that articulates the core task, values and value creation, 

whichs gives us the opportunity to deal critically and creatively with our own professionalism, with 

our core mission and practices and the political agenda.   

In this way there is a dynamic between OLP on a meta level and strategic self-management and 

protreptic in practical daily life, where they in my view mutually develop each other to be able to 

act as a positive catalyst for change management, work to reduce sickness absence and improve 

our management practices. 
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