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Abstract 
In 2007 the Danish police went through a reform that merged 54 police districts in to 12 districts. One of 

the aims of the reform was to modernize the management structure of the police in accordance with New 

Public Management (NPM) tendencies and demands. Previously, it was required that the commissioner of a 

police district and his deputy held a Master’s degree in Law. This requirement was lifted with the reform, 

since general management skills were regarded more important in the coming structure than legal 

competencies. Nevertheless, in 2015 all commissioners and deputies (now titled: chiefs of staff) all still hold 

a Master’s degree in Law.1 

This Master’s Thesis investigates, why lawyers are so dominant when it comes to the top management 

positions within the Danish police, whereas police officers educated from the Police Academy, and other 

professions, are only represented in small numbers. 

The police and the court of justice were reformed at the same time, reducing the number of top 

management posts severely. When the new positions as commissioners and chiefs of staff were advertised 

in 2007, the applicants were primarily lawyers from within the system of the Ministry of Justice. These 

circumstances made it more legitimate for the Ministry of Justice and the National Police to neglect the 

demand for more general management skills and, deliberately or not, protect the profession of lawyers in a 

professional project, and thereby maintain control, power and influence. Furthermore, it is a conventional 

wisdom amongst lawyers in the police that it still is an important asset to have a Master’s degree in Law for 

the sake of control of legality and “knowledge of the organization”. 

6 out of 12 commissioners have been replaced for various reasons since 2007, but the analysis shows that 

the professional background profile is still the same. It also shows in the fact that the management board of 

the Danish police consists of The National commissioner, his 4 directors, the prosecutor general, the head 

of the Security and Intelligence Service (PET) and the 12 district commissioners. Out of these 19 board 

members, 17 are lawyers by profession, and no educated police officers have a seat in the board.  This fact 

supports one of the findings in this Thesis namely, that there exists a high degree of institutional 

isomorphism between the police and the Ministry of Justice. 

The principles of management within the Danish Police are based on the so called “Leadership Pipeline” 

program. This is a hierarchical divided constructed system, which rather distinct outlines which 

competencies are needed on each managerial level. These principles still support a classical bureaucratic 

organization managed by civil servants as defined my Max Weber, which speaks in favor of a lawyer as the 

most natural choice for the top positions of the organization. However, against this speaks the fact that one 

of the important skills is to develop the organization, which by nature probably is not the most dominant 

characteristic for a lawyer. 

The Danish police can be divided into three professions: lawyers, police officers and other professions, 

mainly administrative staff. This Thesis also conducted an analysis in a culture theoretical perspective to 

investigate, whether the relationship internally and between the groups of professions could give answers 

                                                           
1
 The Prosecutor’s service is an integrated part of the Danish police, and therefore the judicial work is, together with 

traditional police work, one of the cornerstones within the work of the police. 
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to the dominant managerial role of the lawyers. The result showed that the traditional tripartition between 

the “fashionable” lawyers with an academic degree, the “craftsman like” police officer and the 

administrative supporter have loosened up. This is mainly due to the fact that the police increasingly work 

with at “two-hand organization”: The well known bureaucratic form, but also a more horizontal matrix-like 

organization form for projects etc., where the managerial role is not dependent on the profession. 

Furthermore, a lawyer cannot no more expect more or less automatically to reach a top managerial 

position within the police due to lesser available positions. This fact has created a new group of “soldier 

lawyers”, who no longer feel so attached to the bigger group of lawyers in the police.  

A new profession group has emerged within the police over the last couple of years. To meet the demands 

related to NPM, personal has been recruited with different academic backgrounds such as within business, 

economics, analysis, HRM etc. A clear coalition can be noticed between this group and the lawyers on top 

positions. The former is new to the organization and needs to be protected by the persons in power, and 

the later needs the competencies that these new professions posses in order to stay in power. 

The profession as a police officer is by far the largest within the police with approx. 11.000 out of a total of 

15.000 employees. The police reform created a structure in each police district with a top management 

consisting of the commissioner, the chief of staff, the chief prosecutor and the chief police officer (deputy 

commissioner). This construction gave for the first time the police officer profession a place within strategic 

management in the police districts. The analysis has revealed that this newly achieved role has not 

significantly moved the police officer profession closer to obtain a top position as commissioner. The chief 

police officers will therefore have a tendency to leave the group of police officers and instead, in a cultural 

sociological perspective, seek towards the group of lawyers in order to be accepted, and thereby gain 

influence and power. 

The institutional pressure towards the police to have diversity in the top management is increasing. New 

organizational forms help to that, but also cases in the media about poor management have exposed the 

need for more focus on general management skills. New professions have entered the police and many 

police officers on managerial level are studying a Master’s degree in Governance or similar. These facts 

have put more pressure on the Lawyers also to enhance their educational level regarding management. 

The Thesis concludes that the day has come closer, when a police commissioner will have a “non-lawyer” 

background. The coalition between the lawyers on top positions and personal with a different academic 

background speaks in favor of such a profile for some of the coming police commissioners, whereas the 

police officers seem still to have a long way to go in that perspective. 

 

 

 

 

 



 S i d e  | 3 

 

1.0 Indledning 
En topledelse/direktion i en politikreds består af en politidirektør og tre søjleledere, og i samtlige 12 

politikredse er politidirektøren og to ud af de tre øvrige medlemmer af direktionen jurister, mens den 

sidste er politiuddannet. Hvad kan forklare denne fordeling? Et det professionen som jurist, der er 

afgørende her, eller er udnævnelserne baseret på en konkret vurdering af de ledelsesmæssige 

kompetencer i hvert enkelt tilfælde? Eller kan fænomenet tilskrives andre faktorer så som: historie, kultur, 

magt eller andet?  

I denne Master afhandling på MPG studiet vil jeg gennem min analyse forsøge at fremkomme med svar på 

disse spørgsmål. 

1.1 Politireformen 
Der er næppe nogen anden offentlig organisation i Danmark, der har været genstand for så store 

organisatoriske forandringer som politiet i løbet af de seneste otte år. Efter flere års politisk tilløb2 blev 

lovforslaget om at reformere politi og domstole vedtaget af Folketinget umiddelbart inden sommerferien i 

2006 med virkning fra 1. januar 2007 (Røn, 2007).3 Politiet havde ellers haft den samme organisering siden 

1938, hvor man gik fra et kommunalt politi til et statsligt enhedspoliti.4 

Lovens tilblivelse byggede i alt overvejende grad på den rapport, som det såkaldte Visionsudvalg, nedsat af 

Justitsministeriet i 2003, havde produceret på baggrund af en lang række analyser og interviews. Rapporten 

omhandlede spørgsmål om politiets kredsstruktur, kapabilitet og kapacitet til at løse opgaverne i en stadig 

mere kompleks og international verden samt, ikke mindst: politiets styringsmodel. 

Indtil reformen var Danmark inddelt i 54 politikredse hver ledet af en politimester, der hver især var ”konge 

i eget rige”. Rigspolitichefen kunne således kun give ”generelle retningslinjer for alle politikredse” (Røn, 

2007, s. 26). Det kan undre, set i lyset af nutidens styringsparadigmer i den offentlige forvaltning med fokus 

på New Public Management (NPM) teorier, at man kun skal få år tilbage for at finde en så decentral 

styringsform. Det skal naturligvis ses i lyset af det samfund, der eksisterede i 1938 ved vedtagelsen af den 

forrige politireform. Et samfund, hvor landsbyerne og købstæderne ”havde nok i sig selv”, og hvor den 

kredsoverskridende, for slet ikke at tale om den internationale kriminalitet, var ikke eksisterende, og hvor 

en faglig og økonomisk styring fra centralt hold ikke var hverken nødvendig eller politisk moden.  

Visionsudvalget anførte bl.a. i sin rapport, at det var nødvendigt at ”forenkle og modernisere politiets 

overordnede ledelsesstruktur, så den bliver mere tidssvarende” (Røn, 2007, s. 33). Visionsudvalget foreslog 

en organisering med 12 politikredse, hver ledet af en politidirektør, der havde såvel det politifaglige ansvar, 

som ansvaret for personaleforhold, økonomi m.v., og som i alle forhold refererede til Rigspolitichefen. Efter 

udvalgets opfattelse ville en sådan reform have karakter af en ”normalisering” af politiet set i forhold til 

nutidens målsætninger for styring og ledelse i offentlige institutioner og private virksomheder” (Røn, 2007, 

s. 35).5  

                                                           
2 Allerede i 1998 nedsatte den daværende Socialdemokratiske regering en politikommission, men kommissionens 
arbejde udmøntede sig aldrig i fremsættelse af et lovforslag om en reform af politi og domstole. 
3 Lov nr. 538 af 8. juni 2006 samt div. ændringer af Retsplejeloven, lovbkg. nr. 1001 af 5. oktober 2006. 
4
 Lov nr. 166 af 18. maj 1937 om politiets og arrestvæsenets ordning mv. 

5 Se bilag 1 for en oversigt over de 12 politikredse. 
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Visionsudvalgets anbefalinger blev en del af det senere vedtagne lovforslag, og politidirektørerne er i dag 

en del af politiets koncernledelse, hvor politidirektørerne til gengæld for den mistede ”uindskrænkede 

magt” blev en del af et konsortium, der overordnet koordinerer politiets samlede indsats. Samtidig 

vedtoges det, at politidirektørerne selv fik det decentrale ansvar for budget, økonomi og personaleforhold. 

Dog sikres der en ”central beføjelse til at udnævne politiets ledere på et vist højere niveau” (Røn, 2007, s. 

36).6 

På den ene side uddelegerede man altså en del ansvar til de nyudnævnte politidirektører, hvilket også 

indirekte kan udledes af ændringen i titlen fra politimester til politidirektør. Men samtidig trak man den 

overordnede forretningsstyring ind centralt og, ud fra en tankegang nedarvet fra NPM, påbegyndte en 

styringsform med målkrav, målesystemer (Key Perfomance Indicators) og direktørkontrakter (Degnegaard, 

2010).  

Det var derfor en naturlig konsekvens, at Visionsudvalget også behandlede spørgsmålet om de 

ledelsesmæssige kompetencer, som der fremadrettet skulle fokuseres på i den nye organisering og med 

den nye styreform. Det anførtes, at der skulle lægges mere vægt på generelle ledelsesmæssige 

kompetencer og personlige egenskaber og mindre vægt på de politispecifikke professioner i ledelsen, idet, 

som en Ph.d. afhandling omhandlende politireformen konkluderede i den forbindelse: ”legal competencies 

play a less important role in the future” (Degnegaard, 2010, s. 217). 

Visionsudvalget anførte, at politireformen yderligere ville øge kravene til god ledelse i politiet. Der skulle 

derfor ske en modernisering af politiets ledelsespolitik på alle niveauer, og endvidere anbefales og 

vedtoges det, at det hidtidige krav om en juridisk embedseksamen for politiets øverste ledelse blev 

ophævet. (Røn, 2007). 

Politireformen indebar, at de nye politidirektører nu er topledere i organisationer med 7-800 ansatte, 

budgetter i størrelsesordenen 400-500 mio. kr. og betydelige teknologiske udfordringer mv. Ved 

udnævnelse af rigspolitichefen og politidirektører skal der således foretages en helhedsvurdering af den 

pågældendes kvalifikationer og kompetencer, herunder, om han eller hun er i besiddelse af de generelle 

ledelsesmæssige kompetencer og personlige egenskaber, som kræves for at være topleder i en stor 

offentlig organisation (Røn, 2007, s. 44-45).7 

Det er denne politiske beslutning om fravælgelse af en særlig uddannelsesmæssig baggrund for 

politidirektører som danner grundlag for min undren og problemformulering, men inden vi når dertil vil jeg 

give et overblik over politiets generelle organisering samt hvilke personalegrupper, der er i spil.  

1.2 Anklagemyndigheden og politiet 
Danmark og Norge er de eneste lande i Vesteuropa, hvor den lokale anklagemyndighed er en del af politiet. 

Det var de både før og efter politireformen, om end hensigtsmæssigheden heraf blev diskuteret i 

Visionsudvalgets rapport.  

                                                           
6 Fra lønramme 36 svarende til politiinspektør for de politiuddannede og politiassessor for de juridisk uddannede. Se 
bilag 2 for en oversigt over politiets stillingsbetegnelser. 
7 Se endvidere pkt. 3.2.8.2 (afsnit II) i lovforslagets almindelige bemærkninger. 
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Når jeg nævner det her indledningsvis i min afhandling skyldes det, at den konstruktion ikke er uvæsentlig i 

forhold til, hvordan politiet blev organiseret efter politireformen. Selv om andre Vesteuropæiske lande har 

valgt at udskille anklagemyndigheden fra politiet af hensyn til, at ”anklagemyndigheden derved mere 

uafhængigt kan vurdere politiets arbejde” (Degnegaard, 2010, s. 230), så valgte Visionsudvalget at indstille, 

at sammenhængen mellem anklagemyndigheden og politiet skulle bestå med baggrund i følgende 

argumentation: ”Integration af anklagemyndigheden i politiet synes at være den bedste løsning i forhold til 

effektivitet, idet det gør det muligt at justere dybden af efterforskningen i forbindelse med 

anklagemyndighedens strategitilrettelæggelse. Derudover bemærker politikredsene, at samarbejdet 

mellem anklagemyndigheden og politiet ikke alene giver bedre legalitetskontrol, men også bedre mulighed 

for vejledning. En adskillelse vil ikke alene give et tab i forhold til legalitetskontrol, men også den kulturelle 

indflydelse vil gå tabt” (Visionsudvalget, 2005, s. 148).8 

Denne konstruktion har medført, at der på en lang række områder er tætte bånd mellem Rigspolitiet og 

Rigsadvokaten. Politidirektøren er ansvarlig for den stedlige legalitetskontrol i sin politikreds, mens 

Rigsadvokaten, gennem sine statsadvokaturer, er ansvarlig for legalitetskontrollen med politiet generelt. 9  

Det er derfor på mange måder ganske naturligt, at Rigsadvokaten har sæde i Rigspolitiets Koncernledelse 

(Røn, 2007, s. 45), da hele den overordnede strategiske styring af politi og anklagemyndighed hænger tæt 

sammen. 

1.3 Politiets faggrupper og generelle organisering 
Politiet har samlet set ca. 15.000 ansatte. De knap 11.000 er politiuddannede (også i denne afhandling 

kaldet de politifaglige). Hertil kommer ca. 700 jurister og 1.700 administrativt ansatte, mens resten tilhører 

andre faggrupper med specialkompetencer lige fra våbenmekanikere og automekanikere, til akademikere, 

der tilfører politiet særlige kompetencer inden for HR, økonomi, sociologi, antropologi, psykologi m.v.10 

Som nævnt er landet siden 1. januar 2007 delt op i 12 politikredse, og en politikreds er ledelsesmæssigt 

organiseret med en øverste ledelse, der ledes af politidirektøren. Under sig har han en vicepolitidirektør, en 

chefpolitiinspektør (som leder af de politimæssige opgaver) samt en chefanklager (som leder af den lokale 

anklagemyndighed). Chefpolitiinspektøren og chefanklageren refererer i politidirektørens fravær til 

vicepolitidirektøren, der således er stedfortræder for politidirektøren (Røn, 2007, s. 70). 

Stedfortræderrollen blev imidlertid ved lovforslag fra december 201111 afskaffet med den begrundelse, at 

”der i politikredsene blev stillet spørgsmål ved behovet for vicepolitidirektørerne og herunder særligt for 

den fastsatte stedfortræderrolle”.12 Justitsministeriet havde på baggrund af en ekstern analyse 

konkluderet, at der var behov for en mere tydelig stabsfunktion, der skal ”fokusere på den administrative 

og strategiske ledelsesopgave samt sammen med politidirektøren sikre sammenhængskraften i øverste 

                                                           
8 KPMG havde lavet en analyse af strukturen af politi og anklagemyndigheden for Visionsudvalget, og det var den 
konklusion som udvalget godtog. 
9 Under Rigsadvokaten er der to Statsadvokaturer (Viborg og København), der er ansvarlige for legalitetskontrollen 
med politikredsene i henholdsvis vest og øst, ligesom Statsadvokaterne møder i Landsretten for anklagemyndigheden. 
Juristerne ansat i politikredsene møder i Byretten. 
10 www.politi.dk 
11 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. 2011/1 LSF 58 fremsat af Justitsministeren den 14. december 
2011. 
12 Bemærkninger til lovforslaget pkt. 4. 
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ledelse”.13 Vicedirektørerne fik herefter frataget deres stedfortræderfunktion, og blev fremover betegnet 

som stabschefer. 

 10 af de 12 politikredse er sammenlignelige i forhold til mandskab og budget (700-800 ansatte og et 

budget på 400-500 millioner kr.). De to resterende politikredse er Københavns politi (2.600 ansatte og et 

budget på 1,4 milliarder kr.), og i den anden ende af skalaen Bornholms politi (80 ansatte og et budget på 

48 millioner kr.).14 

Øverste ledelse i en politikreds ser efter politireformen således ud: 

 

Figur 1: øverste ledelse i en politikreds. www.politi.dk 

1.4 Profession og øverste ledelse 
I forbindelse med politireformen blev det formelle krav om en juridisk embedseksamen som sagt afskaffet 

for politidirektørerne, men også for vicedirektørerne/stabscheferne (de tidligere vicepolitimestre) (Røn, 

2007, s. 71). 

Den nye organisering af øverste ledelse stiller fremadrettet følgende krav til profession jf. Røn: 

 Politidirektør (og Rigspolitichefen): Ingen formelle krav, dog skal politidirektørerne ”have visse 

grundlæggende juridiske kompetencer, herunder det fornødne indblik i politiets arbejdsområde, 

strafferet, restpleje m.v.”, da politidirektøren fortsat er chef for den lokale anklagemyndighed og 

dermed har et ansvar for legalitetskontrollen og integrationen af anklagemyndigheden i politiets 

arbejde.  

 Stabschef (tidligere vicepolitidirektør): Ingen formelle krav. Stabschefen har til opgave at bistå 

politidirektøren med budgetopfølgning, mål- og resultatstyring samt personalestyring (HR). 

 Chefanklager, der sammen med sine afdelingsledere (politiadvokater) varetager den konkrete 

sagsbehandling af straffesager og møder for anklagemyndigheden i retten. Chefanklageren skal, i 

lighed med de øvrige anklagere, have en juridisk embedseksamen.  

 Chefpolitiinspektør, der sammen med sine linjechefer (politiinspektører) varetager følgende 

hovedopgaver: Beredskab (døgnvagt), efterforskning samt nær- og lokalpolitiopgaver m.v. Om end 

ikke eksplicit skrevet i hverken loven eller andre steder må det antages, at pgl. skal være 

politiuddannet. Det er i hvert fald i praksis tilfældet. (Røn, 2007, s. 45). 

                                                           
13

 Bemærkninger til lovforslaget pkt. 4. 
14 Politiets Intranet  

politidirektør 

stabschef chefanklager chefpolitiinspektør 
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1.5 Rigspolitiets organisering 
Rigspolitichefen er øverste chef for politiet, og har under sig følgende afdelinger: HR, Koncern Økonomi, 

Koncern IT samt Politiområdet, der alle er ledet af en direktør.15 Tilsammen udgør de Rigspolitiets 

Direktion. Rigspolitiets Koncernledelse omfatter derudover de 12 politidirektører, Rigsadvokaten samt 

chefen for Politiets Efterretningstjeneste (PET), der ledes af en politimester.16 

2.0 Afhandlingens essens – forfatterens undren 
I forbindelse med reformen af politiet blev der således vedtaget en ny organisering bl.a. med baggrund i, at 

der skulle ”lægges mere vægt på generelle ledelsesmæssige kompetencer og personlige egenskaber og 

mindre vægt på de politispecifikke professioner”. Hvordan ser det så ud godt otte år efter reformens 

ikrafttrædelse? Alle politidirektører og Rigspolitichefen er alle uddannede jurister, og det samme gør sig 

gældende for stabscheferne. 

Hvordan kan dette fænomen forklares? Det officielle uddannelseskrav til lige netop de to positioner blev jo 

afskaffet i forbindelse med politireformen. Det betyder jo naturligvis ikke automatisk, at politidirektører og 

stabschefer skal have en anden uddannelsesmæssig baggrund end den juridiske. Faktisk gøres der jo 

eksplicit opmærksom på, at i hvert fald politidirektøren skal have ”visse grundlæggende juridiske 

kompetencer, herunder det fornødne indblik i politiets arbejdsområde, strafferet, restpleje m.v.” Så på sin 

vis giver det mening, at jurister stadig er rigt repræsenterede blandt især politidirektørerne, men denne 

”overrepræsentation” har givet anledning til min undren, der har resulteret i problemformuleringen 

nedenfor. 

2.1 Problemformuleringen eller skismaet 

 

Hvorfor er alle politidirektører og stabschefer (tidligere vicepolitidirektører) fortsat jurister, når det formelle 

krav til denne uddannelse blev afskaffet i 2007 i forbindelse med politireformen? 

 

På baggrund af ovenstående skisma undersøges dette fænomen ud fra følgende underspørgsmål: 

 

 Hvilke karriereveje kan identificeres for politidirektører og stabschefer? 

 I hvor høj grad spiller den juridiske uddannelse og professionsbaggrunden fortsat reelt ind i 

forhold til udnævnelse af politidirektører og stabschefer? 

 Er der tale om institutionel isomorfisme? 

 Hvilke kompetencer og uddannelse lægges der i øvrigt vægt på ved udnævnelse af topledere? 

 Hvilke for forståelser og grupperinger kan der iagttages mellem de forskellige faggrupper i et 

kultursociologisk perspektiv? 

 Hvilke tendenser kan identificeres, der tilsiger en mere mangfoldig professionsbaggrund for 

topledere i dansk politi i fremtiden? 

                                                           
15

 Politiområdet huser specialcentre, der understøtter politikredsene med specialkompetencer, herunder Nationalt 
Efterforskningscenter (NEC), som jeg indtil den 31. maj 2015 er chef for. Se afsnittet: ”Egen ledelsesmæssig udvikling” 
om egen karriere derefter. 
16 PET var ikke omfattet af politireformen, og den oprindelige cheftitel ”Politimester” er derfor bibeholdt. 
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2.2 Afgrænsning af undersøgelsen 
I denne afhandling beskæftiger jeg mig udelukkende med, hvad jeg under ét benævner som ”topledelsen” i 

politiet. Med det menes medlemmerne af den øverste ledelse i politikredsene: politidirektørerne, 

stabscheferne, chefanklagerne og chefpolitiinspektørerne. Derudover topledelsen i Rigspolitiet: 

Rigspolitichefen, dennes direktører samt PET. 

Den overordnede anklagemyndighed (Rigsadvokaten og Statsadvokaturerne) er som sådan ikke genstand 

for min analyse, men qua den tidligere nævnte tætte sammenhæng styringsmæssigt mellem Rigsadvokaten 

og Rigspolitichefen bliver det naturligvis genstandsfelt i undersøgelsen, hvor jeg har fundet det relevant. 

3.0 Design af undersøgelsen 
Min problemformulering antyder en hypotese om, at en særlig faggruppe, juristerne, sidder på en stor del 

af den ledelsesmæssige magt, mens de i akademisk sammenhæng dårligere uddannede politifolk har 

mindre indflydelse eller magt. Den for forståelse hos mig forårsagede en overvejelse om, hvorvidt jeg skulle 

lave et komparativt studie med en anden offentlig institution, hvor der, enten i nuet eller i et historisk 

perspektiv, kunne identificeres en lignende opdeling mellem to forskellige professioner.  En oplagt 

overvejelse gik i retning af sygehusvæsenet, idet jeg finder, at der er en vis analogi i forholdet mellem læger 

og sygeplejersker på den ene side samt jurister og politifolk på den anden side.  

 

Imidlertid har jeg fravalgt det komparative studium af tre grunde: Tidsmæssigt har jeg fundet det vanskeligt 

at indhente tilstrækkelig empiri fra to organisationer til, at jeg har følt, at jeg ville have et tilstrækkeligt 

validt grundlagt at drage konklusioner om paralleller eller forskeligheder ud fra. Derudover var jeg usikker 

på, om politiet og sygehusvæsenet var så sammenlignelige, at der kunne drages paralleller trods ligheden 

med de to dominerende faggrupper. Og slutteligt ligger min interesse primært i at undersøge egen 

organisation. 

 

Jeg noterer dog til brug for kommende analyser, at det kunne være interessant at undersøge, hvilken 

betydning det har haft for ledelsen af sygehuse, at man har ansat direktører med anden professionsmæssig 

baggrund end læge eller sygeplejerske. En sådan undersøgelse ville, i sammenhæng med min undersøgelse, 

kunne danne et bedre grundlag for produktion af generaliseret viden om sammenhængen mellem 

profession og (top)ledelse i offentlige institutioner. 

 

Min undersøgelse har således karakter af et fænomenafslørende single casestudie (Andersen, 2006). 

Fænomenet jeg undersøger er således: ”sammenhængen mellem udnævnelse af politidirektører og 

stabschefer og det faktum, at de alle er jurister trods afskaffelse af dette krav for ca. otte år siden”. 

Fænomenet har så vidt vides ikke været genstand for tidligere videnskabelige undersøgelser og er derfor  

velegnet som casestudie (Andersen, 2006). 

3.1 Undersøgelsens formål 
Min undersøgelse har et både eksplorativt og forklarende formål (Andersen, 2006). Der findes ringe eller 

ingen viden om det fænomen jeg undersøger. I den indledende fase er jo således som forsker nødsaget til 

at stille åbne spørgsmål og udforske fænomenet uden forudgående fastlagt stillingtagen til, hvilke 

forklaringer og teorier, der kan lægges til grund som svar på mine spørgsmål. Jeg må således gå eksplorativt 

til værks i første omgang. På basis af den empiri, som den eksplorative fase bibringer mig, vil jeg efter 
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tolkning og analyse i anden fase søge at finde forklaringer på mine spørgsmål ved at applicere relevante 

teorier til den indsamlede viden, som jeg har samlet indledningsvis. Det giver så basis for at stille nye 

spørgsmål i forbindelse med undersøgelsens anden fase, den forklarende. Fremgangsmåden i forbindelse 

med at opnå både et eksplorativt og forklarede formål kan illustreres således: 

 

 

Figur 2 - processen i forbindelse med undersøgelsens eksplorative og forklarende sigte 

Jeg har ingen ambition om, at min undersøgelse skal have et normativt sigte. Problemformuleringen 

tilsiger, at min undersøgelse vil kunne frembringe nogle forklaringer på, hvorfor der hersker en bestemt 

tilstand. En normativ tilgang til mit genstandsfelt vil efter min opfattelse være svært at behandle 

videnskabeligt lødigt, og vil derfor mere få karakter af et partsindlæg, hvorfor jeg bevidst har fravalgt at 

gøre forsøget. 

3.2 Videnskabsteoretiske overvejelser og metode 
Mit undersøgelsesfelt er koncentreret om et fænomen, der har sit afsæt i nogle ledelsesmæssige valg, der 

er foretaget i Justitsministeriet og/eller Rigspolitiet. Mit udgangspunkt for min undersøgelse er, at jeg som 

forsker vil bestræbe mig på ikke at tilgå afhandlingen med forudfattede meninger eller opfattelser uagtet, 

at jeg er bevidst om, at jeg som politiuddannet leder uvægerligt ville kunne have en tendens til at se 

problemstillingen fra den vinkel.  

Denne erkendelse gjorde, at det indledningsvis stod mig klart, at jeg skulle anvende en videnskabsteoretisk 

metode, der angreb min problemstilling så fordomsfrit som muligt. 

En anden erkendelse var, at min dataindsamling primært ville komme til at skulle bestå af kvalitative data, 

idet analysen hovedsageligt ville skulle foretages på baggrund af den opfattelse af fænomenet, som mine 

respondenter ville kunne bibringe mig. 

Det eneste element af kvantitative data, som jeg kan se relevansen i, er en opgørelse over politidirektører 

og stabschefers karriereveje for derved at forsøge at se et mønster, der kan være med til at forklare 

fænomenet. Men det ændrer ikke på det faktum, at min undersøgelse i alt overvejende grad skal basere sig 

på den empiri, som jeg kan udlede af kvalitative data, hvorfor mit videnskabsteoretiske metodevalg skal ses 

i det lys. 

eksplorativ 
undersøgelse 

empiri  teori 

forklarende 
undersøgelse 

beriget 
empiri 
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3.3 Fænomenologi eller hermeneutik 
Min problemstilling omhandler altså et fænomen, som jeg primært skal undersøge på baggrund af 

kvalitative data indhentet fra respondenter, der med deres erfaringer, holdninger og udsagn kan være med 

til at belyse og svare på mine spørgsmål. Jeg er også bevidst om, at det er vigtigt som undersøger af ”egen 

organisation”, at jeg forholder mig så åbent som muligt til problemstillingen. Mine overvejelser i 

forbindelse med at udfinde den mest egnede videnskabsteoretiske metode har derfor kredset om to 

kvalitative forskningstilgange: fænomenologi og hermeneutik, der begge umiddelbart kan anvendes i 

forbindelse med den type af undersøgelse, som jeg står over for. Begge tilgange er karakteriseret ved, at 

forskeren forholder sig åbent til området, der skal undersøges (Martinsen og Norlyk, 2011). 

Fænomenologien som videnskabsteoretisk metode udspringer fra den østrigske filosof Edmund Husserl, 

der i begyndelsen af 1900-tallet grundlagde den moderne fænomenologi. Husserl forsøgte dermed at 

beskrive og analysere forbindelsen mellem den menneskelige bevidsthed og det, som den retter sig mod. 

Husserl beskriver de måder, hvorpå bevidstheden er rettet mod objekter, når man sanser, husker, håber 

osv. (Jacobsen et al, 1999, s. 160). 17 

Metoden skal åbne forskerens sind, således at fænomenerne der undersøges kan træde frem for forskeren 

så uhindret som muligt, altså uden for forståelse (Jacobsen et al, 1999). Metoden opererer med den 

såkaldte parentesregel der siger, at forskeren skal sætte midlertidig parentes om egen for forståelse og 

forhåndsopfattelser, således at man ikke dømmer med det samme men fortolker data med et åbent sind 

(Jacobsen et al, 1999). 

Den hermeneutiske tilgang kan føres tilbage til to af Husserls elever, de tyske filosofer, Martin Heidegger og 

Hans-Georg Gadamer, der videreførte Husserls filosofi i en mere eksistensfilosofisk retning. De satte bl.a. 

fokus på, at for forståelse var uundgåelig i menneskers erkendelse og, at det var gennem mødet med 

menneskers fortolkning af vilkårene for den menneskelige eksistens, at man kan opnå ny erkendelse 

(Martinsen og Norlyk, 2011). 18 

Som sammenfatning på forskellen på de to forskningsmæssige tilgange kan man skematisk gøre det op på 

følgende måde (Martinsen og Norlyk, 2011, s. 65): 

Forskningstilgang Fænomenologi Hermeneutik 

Forskningsinteresse Fænomener, som det erfares af 

deltagerne  

Deltagernes erfaring af deres 

eksistentielle vilkår 

Forskningsspørgsmål  Hvad er fænomenets egenskaber, 

som det viser sig for deltagerne 

Hvad betyder deltagernes væren-

i-verden 

Forskningsresultat Beskrivelse af fænomenets 

essens 

Ny forståelse af fænomenet 

 

Jeg er klar over, at det i praksis kan være svært at arbejde med denne undersøgelse uden at inddrage egen 

og andres for forståelse, men ved at strukturere mine undersøgelsesspørgsmål ud fra en fænomenologisk 

tilgang mener jeg, at jeg bedst opnår at beskrive essensen i min problemstilling ”rent” og dermed også, i så 
                                                           
17

 Fra græsk: læren om fænomenerne (Jacobsen et al, 1999, s. 160). 
18 Hermeneutik: læren om hvordan tekster eller andre meningsfulde enheder forstås (www.denstoredanske.dk).  

http://www.denstoredanske.dk/
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vidt omfang som muligt, parkerer min egen for forståelse. 19 Jeg vil således i de enkelte teoriafsnit beskrive 

min for forståelse i forhold til de forskellige aspekter af problemformuleringen, parkere den under 

analysen, hvorefter jeg i forbindelse med analysen og diskussionen kommer frem til en ny forståelse. 

 Da jeg som tidligere nævnt arbejder med en problemstilling, som der i forvejen ikke findes megen viden 

om, er mit formål med undersøgelsen således at finde forklaringer på fænomenets essens i modsætning til, 

som hermeneutikken tilskriver, at få en ny forståelse. Imidlertid argumenterer Heidegger for, at man kun 

kan forstå fænomenologi som hermeneutik, da mennesket altid er i besiddelse af anonym og meningsfuld 

erfaring, som mennesker må forstås i lyset af. For Heidegger er fænomenologi således også implicit 

hermeneutik, og det er med den erkendelse, at min undersøgelse skal tolkes.20 

Konklusionen bliver således, at min undersøgelse tager udgangspunkt i et fænomenologisk/hermeneutisk 

single casestudium med et eksplorativt og forklarende sigte. 

3.4 Dataindsamling 
Formålet med min undersøgelse er at få fænomenet beskrevet. Det betyder, at min empiri primært må 

hentes ud fra kvalitative data fra kilder, der er så tæt som muligt på fænomenet og derved kan angive 

mulige forklaringer på fænomenet med så høj validitet som muligt.  

Da det er Justitsministeriet, der udnævner ledere i politiet fra lønramme 36 og opefter, har jeg fundet det 

naturligt at interviewe Justitsministeriets personalechef. Jeg har ligeledes rettet henvendelse til 

Rigspolitichefen, der har henvist mig til sin HR direktør, som ligeledes er blevet interviewet om fænomenet, 

da Rigspolitiets øverste ledelse naturligt nok også har en stor indflydelse på udnævnelse af egne topledere. 

Den i indledningen beskrevne tætte sammenhæng mellem Anklagemyndigheden og Rigspolitiet har 

medført, at jeg har fundet det relevant at interviewe en ledelsesrepræsentant fra Rigsadvokaten for at få 

belyst fænomenet fra den side.  

Da min problemstilling omhandler en bestemt faggruppe (politidirektører og stabschefer) har jeg valgt at 

interviewe to politidirektører, der er udvalgt ud fra min personlige viden om, at de begge har et markant 

strategisk udsyn. Desuden er den ene tidligere HR direktør i Rigspolitiet fra den tid, hvor de første 

politidirektører blev udnævnt. Den anden politidirektør har som den eneste en akademisk grad i ledelse, 

hvorfor jeg har fundet det interessant og relevant at have hendes perspektiv med i undersøgelsen.  Jeg har 

ligeledes fundet det relevant at få fænomenet belyst fra de politiuddannede toplederes 

(chefpolitiinspektørernes) synspunkt. Her har jeg ligeledes valgt to markante af slagsen. Derudover er disse 

fire respondenter fra hver deres politikreds, hvilket gerne skulle give yderligere bredde i de beskrivelser af 

fænomenet, som fremkommer under interviewene, og dermed en så varieret og dybdegående beskrivelse 

af fænomenet som muligt ud fra de givne forudsætninger (Norlyk og Martinsen, 2011). Der er således efter 

min opfattelse tale om, at jeg har foretaget en rimelig stratificeret udvælgelse af respondenter under de 

givne omstændigheder (Andersen, 2006).   

Jeg er bevidst om, at jeg vil kunne kritiseres for ikke at interviewe yderligere respondenter blandt gruppen 

af politidirektører og chefpolitiinspektører. Ligeledes kan der rettes kritisk mod mig for ikke at have 

                                                           
19

 Se bilag 3 for interviewguide. 
20 http://www.livsverden.dk/grundlaeggerne/heidegger  

http://www.livsverden.dk/grundlaeggerne/heidegger
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inddraget gruppen af stabschefer i undersøgelsen. Jeg har dog vurderet, at stabschefernes tilgang til 

problemstillingen ikke vil adskille sig afgørende fra politidirektørerne. Flere interviews ville naturligvis 

kunne have bibragt mig yderligere empiri, men jeg har måttet begrænse mig af tidsmæssige hensyn og 

mener fortsat, at jeg med den førnævnte udvælgelse har sikret mig en videnskabelig forsvarlig dækning af 

problemstillingen. 

De syv interviewede har alle en lang karriere bag sig i Justitsvæsenet. Fire af de interviewede er mænd, 

mens tre er kvinder. De interviewede er blevet lovet anonymitet i forbindelse med denne afhandling, 

hvorfor citater vil blive henvist til respondenterne i form af: ”respondent A, B, C, D, E, F eller G” således, at 

den enkelte respondents udsagn kan adskilles fra hinanden uden, at den enkelte dog kan identificeres. Det 

giver naturligvis en svaghed i undersøgelsen i forhold til, at det ikke er muligt at se f.eks. hvilken identitet 

eller position den enkelte der udtaler sig har. Jeg har imidlertid vægtet løftet om anonymitet højere, idet 

jeg har vurderet, at den enkelte respondent under de forhold har været mere tilbøjeligt til at udtale sig 

åbent og dermed give mere substans og validitet til selve analysen. En oversigt over de syv respondenter 

findes i bilag 4. 

De syv interviews tilrettelægges som semistrukturerede åbne interviews med henblik på at få 

respondentens beskrivelse af fænomenet så lidt forudindtaget som muligt, (Kvale, 1990). Da min 

undersøgelse er af fænomenologisk/hermeneutisk karakter er det vigtigt, at informanten i så høj grad som 

muligt selv fremkommer med en beskrivelse af sin livsverden (Andersen, 2006).  

Jeg har derudover indhentet sekundære data i form af politiets ledelsesgrundlag og stillingsopslag, der 

bidrager til min samlede empiri med henblik på senere analyse og tolkning. 

3.5 Analyse og tolkning af data 
Da mit problemfelt ikke så vidt vides har været genstand for forudgående undersøgelser har jeg ikke nogen 

på forhånd fastlagt bestemt teoretisk ramme at arbejde ud fra. Min strategi for analyse og tolkning af de 

foretagne interviews er således baseret på en induktiv strategi, hvor de indhentede data bliver sorteret i 

grupper, der hver især bliver genstand for generering af hypoteser og begrebsliggørelse. Denne 

analyseproces vil jeg foretage med inspiration fra den åbne kodnings metodologi kendt fra ”Grounded 

Theory” metoden (Andersen et al, 2012). Efter at have grupperet data holdes disse op mod relevante 

teorier i en lukket kodnings proces, hvor hypoteserne testes i en hypotetisk deduktiv proces. 

Således bringer jeg relevante teorier ind i min undersøgelse successivt, efterhånden som grupperingerne 

bliver klare for mig i mine bestræbelser på at finde svar og konklusioner på min problemstilling.  Processen 

er kontinuerlig, idet svarene på mine spørgsmål kan generere nye hypoteser, der skal efterprøves i et både 

induktivt og deduktivt forløb 

Skematisk kan min analyseproces simplificeret illustreres således: 
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Figur 3 – arbejds- og analyseflow 

4.0 Kritik af egen rolle i organisationen 
At undersøge egen organisation kan både være både en fordel og en ulempe. Fordelen er, at jeg naturligvis 

efter 30 års ansættelse i politiet, heraf de 16 som leder, har et ganske indgående kendskab til 

organisationen. 

Til gengæld er der oplagte begrænsninger. En af dem er, at jeg er tæt på begivenhederne, og dermed kun 

er i stand til at ”anlægge et frøperspektiv på forholdene, nedefra og nærsynet fra hvor man står” (Nielsen, 

1993, s. 26).  

En anden begrænsning er det faktum, at det kan være svært at undgå at lade sig påvirke af egne 

forudfattede meninger, bevidst eller ubevidst. Det er en af grundene til, at jeg har valgt en 

fænomenologisk/hermeneutisk tilgang til undersøgelsen i et forsøg på at minimere den risiko (Andersen, 

1993). 

Og slutteligt er der en risiko for, at jeg på grund af min egen karriere vil undlade at skrive hvad jeg egentlig 

mener (Andersen, 1993). Imidlertid har jeg netop fået nyt job uden for politiet, hvilket efter min mening 

minimerer den risiko væsentligt. 21 

5.0 Teorier 
Som nævnt er mit design kendetegnet ved at indtage en åben fænomenologisk/hermeneutisk tilgang til 

problemstillingen. Derfor har jeg bevidst forsøgt at forholde mig åbent til, hvilke teorier der ville være 

relevante at bringe i spil i forbindelse med undersøgelsens analytiske del. Imidlertid har jeg i forbindelse 

med udfærdigelsen af min interviewguide været nødt til at overveje, hvilke teorier jeg umiddelbart kunne 

forestille mig kunne komme i betragtning, således at min interviewguide var så dækkende som muligt i 

forhold til at belyse problemstillingen fra så mange sider som muligt. Dette har også af praktiske grunde 

været nødvendigt, idet det ville have været umuligt for mig at gennemføre en undersøgelse med både et 

eksplorativt og forklarende sigte, som beskrevet under figur 2, uden at interviewe respondenterne flere 

gange, hvis ikke jeg på forhånd havde overvejet den teoretiske ramme. 

                                                           
21 Behandles nærmere under afsnittet ”Egen ledelsesmæssig udvikling”. 
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5.1 Professionsteorier 
Et af hovedpunkterne i min afhandling er feltet mellem profession og ledelse. Derfor er en definition af, 

hvad jeg mener med ”profession” relevant. Jeg har her anvendt den definition, som er fremkommet i 

forbindelse med forskningen inden for den funktionalistiske professionsteori, der beskriver en profession 

som kendetegnede ved følgende karakteristika (Jespersen, 2005, s. 65): 

1. En fælles organisering med formel uddannelse som adgangskriterium 

2. Anvendelse af teoretisk abstrakt viden som grundlag for arbejdet 

3. Langvarig og forskningsbaseret uddannelse adskilt fra praksis 

4. Interne etiske kodekser der regulerer adfærden som professionel 

5. Et anerkendt samfundsmæssigt monopol på bestemte arbejdsområder 

6. Autonomi i forhold til eget arbejde 

7. En norm om serviceorientering i forhold til klienter (altruisme) 

Min vurdering er, at både den juridiske og den politifaglige uddannelse lever op til karakteristika 1 samt 4-7. 

I forhold til nr. 2 og 3 er det imidlertid kun den juridiske kandidatuddannelse, der lever op til definitionen. 

Den politifaglige uddannelse, om end teoretisk baseret i dele af uddannelsesforløbet, består ikke af 

hverken anvendelse af teoretisk abstrakt viden eller en langvarig og forskningsbaseret uddannelse adskilt 

fra praksis. Jeg vil derfor på den baggrund anse det for rimeligt at antage, at mens det juridiske fag kan 

defineres som en professionel profession og en akademisk uddannelse, så er den politifaglige uddannelse 

at betragte som en mellemlang uddannelse med et skiftende teoretisk og praktisk indhold, og kan dermed 

ikke som faggruppe definere sig som en egentlig profession.22 I praksis opfatter begge parter sig dog som 

professioner, og i den funktionalistiske tradition er der da også diskussioner og uklarhed om validiteten af 

ovenstående definition (Jespersen, 2005). 

Ovennævnte for forståelse har ført mig til den neo-weberianske professionsforskning eller magttilgangen. 

Her undersøges ikke funktionaliteterne inden for de enkelte professioner, men derimod, hvordan 

professionerne agerer på samfundsmæssigt niveau for at forhandle og opretholde deres særlige 

magtpositioner. Med argumenter om nødvendige færdigheder, videnskabeligt grundlag og altruisme 

forsøger professioner at udøve en erhvervsmæssig kontrol over andre professioner for dermed at opnå 

monopol på særlige arbejdsområder med tilhørende status og materielle belønninger. På den måde kan en 

profession opnå det, som Max Weber kalder ”social closure”(Jespersen, 2005 og Larson, 1977).   

Larson har undersøgt, hvordan professioner opnår og fastholder deres stræben efter: at få monopoliseret 

deres vidensområde og dertil knyttede serviceydelser; at opnå høj status, respekt og tillid; at få social 

anerkendelse gennem forbindelser til omverden, staten og andre professioner samt at få anerkendt 

professionens værdier og normer. Disse bestræbelser benævner Larson som ”det professionelle projekt”, 

og hvis projektet lykkes opnås der ”social closure”, der dog aldrig kan forblive en statisk tilstand. Det 

professionelle projekt bliver hele tiden udsat for konkurrence fra andre professioner, og det er nødvendigt 

konstant at deltage i samfundsmæssige udviklingsprocesser for at forsvare egne interesser. Det afgørende 

                                                           
22 Politiuddannelsen tager 3 år og er opdelt i 5 moduler. 3 moduler på Politiskolen og 2 moduler i praktik i en 
politikreds. Fra 2014 har uddannelsen fået status som et professionsbachelor studium (www.politiskolen.dk). Der vil 
således i fremtiden kunne argumenteres for, at uddannelsen opfylder kriterium nr. 2, mens nr. 3 stadig ikke er opfyldt. 
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for en professions status er således udfaldet af disse processer og professionens forhold til andre 

professioner og statsmagten. 

Min for forståelse her er, at den status, som Justitsministeriets havde og vel til dels har i dag trods en del 

”sager” og politisk uro23, er et professionelt projekt (Larson, 2013), der ikke kun handler om jura som 

profession, men om, at juristerne i Justitsministeriet er ”særligt fine”. Det vil være min hypotese, at den 

særlige status og indflydelse, der er forbundet med at arbejde i Justitsministeriet, skaber en ”social closure” 

omkring ministeriet og de styrelser, der henhører under ressortområdet24. 

Jeg vil på den baggrund undersøge topledernes karriereveje for derigennem at analysere, om der tegner sig 

et mønster der kan godtgøre, at den juridiske profession er i stand til at bibeholde sin professionelle 

jurisdiktion i toppen af systemet og dermed beskytte sit professionelle projekt. 

5.2 Institutionel isomorfisme 
Social closure og det professionelle projekt er begge fænomener, som er med til at fremelske institutionel 

isomorfisme (DiMaggio & Powell, 1983). Jeg finder det derfor naturligt i forlængelse af analysen i forhold til 

professionsteorier også at belyse problemstillingen ud fra denne teoretiske synsvinkel.  

Min for forståelse her er, at tilstedeværelsen af så mange jurister på topposterne i politiet, der er udnævnt 

af andre jurister i Rigspolitiets ledelse og Justitsministeriet, skaber en institutionel isomorfisme i hele 

Justitsministeriets ressortområde, og at det i sig selv er med til at skabe en ensartethed i, hvordan man 

udvælger topledere. Dette vil således også blive genstandsfelt for min undersøgelse. 

5.3 New Public Management og ledelsesgrundlaget for politiet 
Som nævnt i min indledning var NPM tankesættet en af driverne bag politikredsreformen – herunder i 

forhold til at sætte større fokus på mere generiske ledelsesmæssige kompetencer. Jeg har derfor fundet det 

relevant, med udgangspunkt i det gældende ledelsesgrundlag for dansk politis ledelse, der bygger på det 

såkaldte ”Leadership Pipeline” princip (Dahl & Molly-Søholm, 2012), at undersøge, om der kan identificeres 

en sammenhæng mellem de forskellige kompetencer, som ledelsesgrundlaget peger på, at en topleder skal 

besidde, og så den professionsmæssige eller uddannelsesmæssige baggrund. Min undersøgelse beskæftiger 

sig ikke med, hvorvidt Leadership Pipeline er et velegnet ledelsesgrundlag eller ej. Det ville i sig selv kunne 

være genstand for en analyse i en anden sammenhæng. 

5.4 Kultur og sociologi 
Mit sidste teoretiske afsæt som baggrund for min interviewguide har været inspireret af kulturteoretiske 

betragtninger med udgangspunkt i Mary Douglas ”Grid and Group” teori (Douglas, 1996). Min analyse vil på 

dette punkt se på forholdet mellem de kulturelle og sociale grupper, der kan identificeres i politiet. 

Formålet med denne del af analysen er at undersøge, om de interne relationer og forskelle, der er mellem 

de forskellige grupper, kan være med til at forklare den interne fordeling af ledelsesmagten i politiet samt, 

om der kan identificeres en udvikling i gruppedynamikken siden 2007.  

                                                           
23 Jeg henviser her til den daværende Rigspolitichef, Torsten Hesselbjergs afgang i 2008 efter heftig kritik af politiets 
manglende evne til at reagere på borgernes henvendelser efter politireformen, samt den såkaldte ”PET-sag”, der i 
2013 fik både den daværende PET-chef, Jakob Scharf, Justitsminister Morten Bødskov og senere departementschef 
Anne Kristine Axelsson til at trække sig fra deres poster. 
24 Politi, Anklagemyndighed, Domstole og Kriminalforsorgen 
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Min for forståelse på dette punkt er, at der internt iblandt både jurister og politiuddannede kan 

identificeres stærke gruppesammenhænge, mens der blandt de øvrige faggrupper ikke i nær samme grad 

er den samme opfattelse af samhørighed. På ”grid-aksen”, der indikerer graden af foranstaltninger, som 

gruppen må indordne sig, forventer jeg det samme udsving for alle, da alle faggrupper er underlagt det 

samme regelstyrede og bureaukratiske system. 

6.0 Professionsteorier og politiet 

6.1 Karriereveje for topledere i politiet 
6.1.1 Analyse 

Af de fire topposter i en politikreds er de to, chefanklageren og chefpolitiinspektøren, på forhånd 

professionsbestemt. Som tidligere nævnt skal chefanklageren være jurist, mens chefpolitiinspektøren, om 

end ikke direkte lovfæstet, de facto er politiuddannet og dermed har skabt sin karriere ved at blive 

forfremmet op gennem graderne i det politifaglige system.  

Jeg vil derfor tillade mig at se bort fra en nærmere analyse af de to positioners karriereveje, da det for 

begges vedkommende kan konstateres, at de er blevet forfremmet successivt i politiets to karrierespor for 

henholdsvis jurister og politiuddannede.  

For politidirektørernes og stabschefernes vedkommende er det derimod interessant at se, om der i deres 

karrierevej er fællestræk der gør, at det kan lægges til grund, at disse forhold kan have haft indflydelse på 

deres udnævnelse. Jeg har derudover taget topledelsen i Rigspolitiet med, dvs. Rigspolitichefen, hans fire 

direktører samt chefen for PET.  En stabschef stilling er p.t. ikke besat, og Bornholm har p.g.a. dens 

lidenhed ikke en stabschef. så med 12 politikredse har 28 personer været genstand for min undersøgelse 

svarende til de personer, der besidder en toppost i dansk politi, hvor der ikke stilles krav til en specifik 

uddannelsesmæssig baggrund. 25 

Da jeg ikke har forsøgt at få tilgang til pågældendes personaleblad, hvilket jeg næppe heller ville have fået 

tilladelse til, baserer min viden sig på eget kendskab til de pågældendes uddannelsesmæssige baggrund. Jeg 

har derudover, via den erhvervsorienterede sociale netværksportal: LinkedIn26 undersøgt følgende:  

 Hvad er deres uddannelsesmæssige baggrund? 

 Fra hvilket universitet har de deres evt. juridiske embedseksamen? 

 Hvor har de arbejdet i deres evt. juridiske karriere?  

 Har de bestridt tillidsposter eller været i netværk inden for den juridiske professions cirkler? 

Ud af de 28 undersøgte er kun de 18 registrerede i LinkedIn med svingende nøjagtighed i forhold til deres 

opdateringer af nøjagtigt karriereforløb m.v. Derfor er denne oversigt ikke et udtryk for en fuldstændig 

kortlægning af de undersøgtes karriereveje og uddannelsesforløb. Ikke desto mindre er det min opfattelse, 

at der tegner sig et mønster, som jeg vil kunne anvende i min videre analyse. 

                                                           
25 12 politidirektører, 10 stabschefer, Rigspolitichefen og hans 4 direktører samt chefen for PET. I alt 28 personer. Se i 
bilag 5 for en oversigt over de undersøgte topledere. 
26 https://www.linkedin.com/about-us?trk=hb_ft_about  

https://www.linkedin.com/about-us?trk=hb_ft_about
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Af de 28 undersøgte har de 26 en juridisk kandidatgrad fra enten Københavns eller Århus Universitet27. De 

2, som ikke er jurister er henholdsvis Rigspolitiets Økonomidirektør, der er cand. polit., og Rigspolitiets IT 

direktør, der har en HD og en lederuddannelse i form af en MBA. 

Ud af de 26 jurister er der en politidirektør samt chefen for PET, der har en MBA/MPG, mens 2 stabschefer 

p.t. studerer MPG. En politidirektør har en HD. Af de 26 jurister har mindst 6 på et tidspunkt været ansat 

hos Rigsadvokaten eller et Statsadvokatur, mens mindst 4 på et tidspunkt har været ansat i 

Justitsministeriet. 

Mindst 1 har været ansat hos Domstolene, mens mindst 2 har været ansat i Statsministeriet. Slutteligt kan 

det konstateres, at mindst 1 har været ansat i Udenrigsministeriet. 

Ingen af de 26 jurister ses på noget tidspunkt i deres juridiske karriere at have været ansat andre steder 

end i centraladministrationen.  

En politidirektør var formand for DJØF28, da politireformen blev effektueret i 2006/2007, om end det 

retfærdigvis skal nævnes, at han først senere blev udnævnt til politidirektør, mens en anden ved reformens 

ikrafttrædelse var formand for Politimesterforeningen29. Slutteligt kan det noteres, at en stabschef tidligere 

har været medlem af Københavns Universitets Akademiske Råd. 

6.1.2. Diskussion 

Samlet set tegner der sig altså et bilede af, at topposterne i dansk politi i endog særdeles udpræget grad 

ikke alene er besat jurister, men også af jurister, der alle har haft deres karriereforløb i politi og 

anklagemyndigheden. For de få, der har et mere varieret forløb, er der tale om en erfaring, der stammer fra 

stillinger i andre statslige departementer – i dette tilfælde endog fra to af de efter min vurdering mest 

prestigefyldte af slagsen ved siden af Justitsministeriet, nemlig Udenrigsministeriet og Statsministeriet.  

Ud fra det karriereforløb der tegner sig må det antages, at disse jurister har været og er meget kompetente 

embedsmænd. Som tidligere nævnt skulle de nye politidirektører (og man må formode, at det også i 

mindre målestok har været gældende for vicepolitidirektørerne - nu stabschefer) ved udnævnelsen i 2007 

helhedsvurderes på baggrund af ”den pågældendes kvalifikationer og kompetencer, herunder om han eller 

hun er i besiddelse af de generelle ledelsesmæssige kompetencer og personlige egenskaber, som kræves 

for at være topleder i en stor offentlig organisation”.  

Så spørgsmålet der rejser sig videre i denne undersøgelse er, om disse topledere med meget ensartet profil 

reelt blev udvalgt på baggrund af ovenstående kriterier eller, om man reelt foretog en udvælgelse efter de 

”gamle” embedsmandsrutiner. 

                                                           
27 8 fra København og 7 fra Århus. Resten ukendt. 
28

 Dansk Jurist og Økonom Forbund. 
29 En forening der varetog Politimestrenes interesser før reformen i 2007. 
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6.2 Det professionelle projekt - situationen og processen omkring udnævnelsen 

af politidirektørerne i 2006/2007  
6.2.1 Analyse 

I forbindelse med politireformen ønskede man altså fra politisk side at følge i de fodspor, som 

Finansministeriets moderniseringsprogram for den offentlige styring allerede havde sat startskuddet til helt 

tilbage i 1987 med fokus på: ”kvalitet, effektivitet og produktivitet”.30 I 1993 fulgte den Socialdemokratiske 

regering op med programmet: ”Nyt syn på den offentlige sektor”. 

Allerede et par år før havde Christopher Hood lanceret sine NPM tanker. Om end ikke en egentlig teori, så 

dækker begrebet samlet set over den trend, der siden da har advokeret for, at den offentlige sektor skulle 

moderniseres med inspiration fra den private sektor. En af hjørnestene i denne tankegang handlede om 

professionel ledelse, dvs. ledere, der havde ledelsesmæssige kompetencer og frihedsgrader til at tage egne 

beslutninger, men til gengæld blev styret politisk via kontrakter (Røvik, 2007). Ikke alene kontrakter i 

forhold til ansættelsen (6 år med mulighed for yderligere 3 års forlængelse), men også i forhold til 

performance for politikredsen (og dermed politidirektøren) med mål- og resultatkrav og bonusordninger 

ved hel eller delvis målopfyldelse. 

I den Max Weberske definition er et bureaukrati kendetegnet ved: regelbundethed, hierarki og saglig 

forvaltning. Hertil kommer, at embedsmændene i et bureaukrati typisk er jurister udvalgt på baggrund af 

faglige kvalifikationer (Poulsen, 2011). 

De senere års reformer, herunder politireformen, stiller således i stigende grad krav til andre kompetencer 

hos embedsmanden som f.eks. 

 Fra reaktiv til proaktiv (idégenerator) 

 Fra regelorienteret til at arbejde med mission og mål 

 Fra distance og kølighed til engagement og ambition 

 Fra skarp adskillelse af arbejde og privat person til personlig involvering 

 Fra korrekthed til kreativitet 

 Fra juristfaglighed til tværfaglig DJØF’er (Poulsen, 2011) 

Så på den ene side skulle de ansvarlige for udvælgelsen af de nye politidirektører (og 

vicedirektører/stabschefer) vurdere på baggrund af ovenstående forventninger. På den anden side var der, 

jf. respondenterne, også en erkendelse af, at man havde behov for at gennemføre reformen med en 

ledelse, der kendte politiet som organisation for i det hele taget at kunne være i stand til at bringe 

organisationen derhen, hvor de politiske beslutningstagere ønskede det. 

De 12 stillinger som politidirektører blev på opslag søgt af ca. 40 personer. Der er ingen af mine 

respondenter, der kan huske det præcise ansøgerfelt, men respondenterne er enige om, at langt 

størsteparten af ansøgerne var karrierejurister, der i forvejen var ansat under Justitsministeriets 

                                                           
30 Finansministeriet november 1983. Indledning til regeringens program for modernisering af den offentlige sektor 
under Schlüter regeringen. http://www.denoffentlige.dk/aktorhistorier/historisk-regeringens-
moderniseringsprogram-fra-1983  

http://www.denoffentlige.dk/aktorhistorier/historisk-regeringens-moderniseringsprogram-fra-1983
http://www.denoffentlige.dk/aktorhistorier/historisk-regeringens-moderniseringsprogram-fra-1983
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ressortområde, primært allerede udnævnte politimestre og vicepolitimestre. Der var ifølge Rigspolitiets HR 

afdeling ingen politifagligt uddannede der søgte stillingerne. 31  

Direktørerne blev ansat af den daværende Rigspolitichef og Rigsadvokat i samarbejde embedsmænd i 

Justitsministeriet og konsulentfirmaet Deloitte32. Der blev foretaget interviews og gennemført tests, og da 

de 12 direktører var udnævnt kunne det således konstateres, at de 10 i forvejen var politimestre, mens de 2 

resterende var statsadvokater. 

Hvorfor der ikke var flere ”udefra” der søgte stillingerne på det tidspunkt er der flere forklaringer på blandt 

respondenterne. Trods ønsket fra centralt hold om mere fokus på ”topledelse” og mindre fokus på jura 

professionen, så var der stadig et krav om at ”politidirektørerne skulle have visse grundlæggende juridisk-

faglige kompetencer, herunder det fornødne indblik i politiets arbejdsområde, strafferet, retspleje m.v.” 

(Røn, 2007, s. 45).  

En anden faktor der formentlig, jf. den indhentede empiri, har spillet ind i forhold til det forholdsvis 

begrænsede ansøgerfelt er hele den lukkede kultur omkring Justitsministeriet og dets jurister. Som 

respondent B sagde, så er Justitsministeriet, hvis man ønsker at gøre karriere som jurist uden for den 

private sektor, ”flagskibet” inden for den offentlige administration. Her bliver man kun rekrutteret til, hvis 

man har absolut topkarakter fra universitetet, og i øvrigt er indstillet på at arbejde hårdt. 

Motivationsfaktorerne der driver de ansatte er, jf. Herzberg’s teori om motivationsfaktorer, i høj grad: 

arbejdet i sig selv, ansvaret (stor indflydelse på lovgivningsapparatet), anerkendelse og status (Herzberg, 

1987). 

Min for forståelse om det professionelle projekt vurderes i varierende grad af respondenterne. Nogle 

respondenter har anført, at denne lukkede kultur kun gjaldt for selve Justitsministeriet, og at det jo langt 

fra er alle politidirektører, der har arbejdet i selve ministeriet og dermed er blevet en del af dette 

professionelle projekt og den nepotistiske tankegang, som det kan føre til. 

Andre respondenter har anført, at Justitsministeriet og dens styrelser i den henseende må betragtes som 

”forbundne kar”, som man har brugt til at føre en personalepolitik, hvor man har kunnet flytte folk rundt 

mellem ministerier og styrelser alt efter, hvor man har ment at de pågældende gjorde bedst fyldest, men 

også som en del af et belønningssystem. En af måderne at motivere de hårdt arbejdende medarbejdere på, 

når nu lønnen som motivationsfaktor var af moderat karakter, var i stedet at lokke med muligheden for at 

få en lukrativ og prestigefyldt stilling i f.eks. politiet. 

De jurister, som er blandt mine respondenter, benægter, at der skulle være tale om et bevidst forsøg på at 

skabe en ”social closure” eller for særligt at beskytte det juridiske fag. Men som respondent A udtalte:  

”Det er måske fordi, at juristerne altid har været selvskrevne” (til topstillingerne). 

Respondenterne er enige om, at der er en vis grad af sandhed i det faktum, at Justitsministeriet ønskede at 

tilgodese egne ansatte inden for ressortområdet i forhold til at besætte de ledige politidirektør- og 

vicepolitidirektør stillinger i det nye system. 

                                                           
31 Hvorfor jeg ikke har anset det for umagen værd at søge om aktindsigt i ansøgningerne fra dengang, hvilket nok 
havde også havde været tvivlsomt om jeg havde fået det. 
32 http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2006/nye-politidirekt%C3%B8rer  

http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2006/nye-politidirekt%C3%B8rer
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Som flere respondenter angiver, så var det (og er det) vigtigt for Justitsministeriet til hver en tid at kunne 

tiltrække de dygtigste jurister, og en af motivationsfaktorerne er blandt andet udsigten til at kunne gøre 

karriere enten i selve ministeriet eller i en af styrelserne.  Om det så anses som et udtryk for nepotisme 

eller god personalepolitik afhænger meget af respondentens egen faglige baggrund. 

6.2.2. Diskussion 

Sammenholdt med og inspireret af NPM bølgen, der skyllede ind over den vestlige verden på den tid, var 

det vel egentlig kun naturligt, at man ønskede at frigøre sig fra de bånd der lå i, at en topleder i politiet 

skulle være jurist. Men, når der stort set ikke var andre ansøgere end jurister til stillingerne, så var der jo 

reelt ikke var andre steder at udvælge dem fra end blandt politimestre og statsadvokater, jf. den tidligere 

beskrevne tætte sammenhæng mellem politi og anklagemyndighed. 

Med politireformen, der i øvrigt faldt samtidigt med Domstolsreformen, hvor 82 retskredse blev reduceret 

til 24 (Røn, 2007), blev antallet af lukrative stillinger for karrierejuristen således betydeligt begrænset. Så 

ikke alene var det professionelle projekt omkring den juridiske professionselite i og omkring 

Justitsministeriet truet af kravet om ”mere ledelse og mindre fag” (jura), men antallet af stillinger blev også 

indskrænket.  

Således presset på jurafaget, og med et begrænset antal kvalificerede ansøgere udefra33, så var det ikke 

svært at falde tilbage på ”det man allerede kendte” sammenholdt med de krav, der stilledes til faglig indsigt 

i politiets arbejde. Min for forståelse er således blevet rykket, idet hypotesen om ”det professionelle 

projekt” nok stadig holder efter undersøgelse af processerne omkring udnævnelsen af toplederne ved 

politireformen. På den anden må det også erkendes, at det under de givne omstændigheder har været 

svært at se, at de udvalgte profiler kunne have været meget anderledes. 

 

7.0 Institutionel isomorfisme i politiet 

7.1 Analyse 
Politidirektørerne blev ansat på en kontrakt med en varighed på 6 med mulighed for forlængelse med 

yderligere 3 år. Det betyder, at der i skrivende stund kun er gået 8 år siden ansættelsen af det første ”kuld” 

af politidirektører, og de har dermed potentielt har haft mulighed for at blive siddende indtil nu.  

Imidlertid har forskellige omstændigheder så som pensionering, sygdom og andre jobs (stadig inden for 

Justitsministeriets ressortområde) gjort, at 6 af de oprindelige 12 politidirektører siden 2007 er blevet 

erstattet. Men, som min kortlægning af karriereveje for politidirektører og stabschefer har vist, så har man 

alligevel fastholdt en udvælgelse inden for den samme ramme, som de oprindeligt udvalgte.  

Måske er forklaringen, at der trods et politisk ønske om forandring ikke er nogen tilsvarende organisation 

man kan lade sig inspirere af, i hvert fald ikke i Danmark. Politiet har jo monopol, og er en unik 

organisation, der som den eneste har prærogativ til om nødvendigt at anvende magt over for borgerne. Det 

særlige ansvar stiller helt naturligt store krav til, at politiet i alle henseender handler i overensstemmelse 

med love og regler, og i det hele taget ikke misbruger magten. Kun således kan politiet bevare legaliteten 

og legitimiteten i samfundsmæssig sammenhæng. 

                                                           
33

 De respondenter der har kendskab til processen anfører, at der vist var nogle journalister og skolelærere der søgte, 
men ellers var der ikke nogen ansøgere udefra. 
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Og det er netop disse forhold, som flere respondenter henviser til, når de bliver forbeholdt paradokset i, at 

alle politidirektører og stabschefer fortsat er jurister. Nogle respondenter mener, at det fortsat er en fordel, 

at i hvert fald politidirektøren er jurist, så man bedre kan udføre legalitetskontrol i egen politikreds. Andre 

respondenter er af den opfattelse, at det ikke er et gyldigt argument mere, da det er en af chefanklagerens 

fornemste opgaver, om end alle er enige om, at legalitetsansvaret naturligvis i sidste ende ligger hos 

politidirektøren. 

Organisationer har det med at modellere sig efter andre organisationer inden for deres område, også 

kaldet institutionel isomorfisme (DiMaggio & Powell, 1983). De konkluderer endvidere med reference til 

Perrow (1974), at disse mekanismer er med til at skabe en gruppe af individer, der til forveksling ligner 

hinanden i forhold til den vej de orienterer sig og disponerer på, og som kan overtrumfe andre måder at 

forme den organisatoriske adfærd på. 

Professionalisering fører derfor ofte til: ”homoseksuel reproduktion af ledelsen. Når ledere og 

nøglepersonale er rekrutteret fra de samme universiteter og er blevet filtreret til at besidde de samme 

egenskaber, så vil de have en tendens til at se problemer på den samme måde, se de samme politikker, 

procedurer og strukturer, som de gældende normer har sanktioneret og legitimeret, og tilgå 

beslutningsprocessen på en ensartet måde” (Kanter, 1977 i DiMaggio & Powell, 1987, s. 153).34 

Også i kulturteorierne kan vi finde yderligere belæg for ovennævnte observationer. Således har Thomson 

og Wildavsky udviklet teorien om, hvorledes lukkede kulturer (social closure) ”opbygger deres legitimitet på 

et eget fundament af ”selvfølgeligheder”, som står i modsætning til ”selvfølgeligheder” fra andre kulturer” 

(Douglas, s.413).35  

Respondenterne, både jurister og ikke jurister, var alle opmærksomme på disse mekanismer. Således er der 

ret udbredt enighed om, at Justitsministerier fortsat sidder som en ”buffer” trods et politisk ønske om at 

åbne for andre faggrupper, og med seks forholdsvis ny udnævnte politidirektører har der jo været nogle 

muligheder for at bryde med traditionen. Hvis ministeriet åbner alt for meget op for andre faggrupper, så 

reducerer det jo egne muligheder for at besætte de attraktive stillinger. Der er også enighed om, at der er 

en risiko for, at visse ting ikke bliver sat til diskussion, når alle er af ”den samme skole”, og at det ville være 

sundt at få nogle ind, der ikke kender systemet indefra på samme måde som jurister og politifolk. 

Der er også enighed blandt respondenterne om, at der her i høj grad er tale om kultur og tradition i forhold 

til at udnævne politimestre, vicepolitimestre og senere politidirektører/stabschefer ud fra en bedømmelse 

af deres juridiske karriereforløb. Dertil kommer, trods New Public Management tendenser, et fortsat ønske 

fra Justitsministeriet om, at en politidirektør har politisk forståelse og ”kender spillereglerne” i det politiske 

spil. En kompetence, som alle er enige om i høj grad bliver opbygget som jurist i Justitsministeriets 

departementer. En udvælgelse af topledere i politiet ud fra en ren vurdering af de generiske 

ledelseskompetencer ville også være farligt, for så:  

                                                           
34 Homosexual reproduction of management: To the extent manages and key staff are drawn from the same 
universities and filtered on a common set of attributes, they will tend to view problems in a similar fashion, see the 
same policies, procedures and structures as normatively sanctioned and legitimated, and approach decisions in much 
the same way. 
35 Builds legitimacy on its own foundation of ”certainties” which contradict the ”certainties” of other cultures. 
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”ved man ikke, hvornår man sejler ind i hajfyldt farvand”(respondent B). 

Den tætte sammenhæng mellem Anklagemyndigheden og politiet er der også bred enighed om fortsat 

spiller ind i forhold til, at en politidirektør ”skal stå på to ben” og både repræsentere politiet og 

anklagemyndigheden, hvorfor en juridisk baggrund ud fra den betragtning giver god mening.  Flere 

respondenter stiller også spørgsmålstegn ved, hvor meget ”generisk topledelse” der egentlig er behov for i 

en gennemsnitlig politikreds. 

”Der er måske knap så meget behov for egentlig topledelse, som hvis du er Rigspolitichef eller måske lige 

politidirektør i København” (respondent A). 

Der er også en generel enighed om, at politiet er en svær organisation at komme ind i.  

”Vi har jo set det med nogle økonomichefer, hvoraf en del er væk igen. Skyldes det mon vores særhed som 

organisation”? (respondent C). 

Endeligt bliver det anført, at et forholdsvis beskedent lønniveau for en politidirektør, sammenholdt med 

ansvar såvel personale- som budgetmæssigt, ikke tiltrækker de store profiler udefra.36 

”Man skal jo enten være masochist eller være smittet med ”politigenet” for at ville det her”. Det er jo 

øretævernes holdeplads, hver gang noget går galt” (respondent B). 

7.1.1. Fremtidens topleder i politiet 

Selv om der kan spores en vis tilbageholdenhed mod at ansætte nogen ”helt udefra”, så er respondenterne 

i varierende grad positive over for, at man vil få noget større diversitet og udviklingspotentiale som 

organisation, hvis man ”blandede kortene” lidt mere i fremtiden. 

Fremtidens topledere i politiet kan med fordel være nogen, som har ledererfaring fra politiet, og via et 

toplederjob uden for politiet vender tilbage med den ekstra erfaring og videre udsyn, som det vil give, var 

flere respondenter enige om. 

Nogle peger på, at den naturlige karrierevej for en politidirektør udefra formentlig vil gå via stabschef 

posten. Denne post er i sin natur mere bred i sin faglighed, da den skal favne HR, økonomi, strategiarbejde 

m.v. I den rolle vil en leder udefra kunne opbygge et solidt kendskab til politiet som organisation og derfra 

evt. tage springet helt til tops som politidirektør. Dette underbygges af, at der i det seneste stillingsopslag 

fra 2013, hvor Fyns og Midt- og Vestsjællands politi søgte stabschefer under kvalifikationer blev anført at: 

”Indblik i og forståelse for politiets og anklagemyndighedens arbejdsområde vil også være en fordel, men 

ikke en betingelse”.37 

Der er således en bred enighed om, at der ud i fremtiden formentlig vil blive løsnet op for, at topposterne i 

politiet kun vil være besat af karrierejurister opvokset i Justitsministeriets ressortområde, men at det 

formentlig vil blive en langsommelig proces, og at vigtigheden af kendskab til organisationen stadig vægter 

tungt. Således var der enighed om, at en politidirektør ”udefra” vil have behov for at blive understøttet af 

et ”særdeles stærkt team”. 

                                                           
36

 Ca. 1,1 million kr. årligt inklusive bonus. 
37 Se bilag 6 for stillingsopslaget vedr. stabschefer i Fyns og Midt- og Vestsjællands politi 
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”Det vil være en noget anden opgave for Rigspolitichefen at skulle lede en koncern med nogen, der ikke 

kender politiet indefra” (respondent A). 

Modsat argumenter andre respondenter for, at den ”anden opgave” med en større diversitet i koncernen 

ville kunne være med til at skabe noget dynamik og udvikling at politiet, som netop var en af grundtankerne 

bag politireformen. 

Det er påfaldende, at koncernledelsen består af 19 personer (Rigspolitichefen og hans 4 direktører, PET 

chefen, Rigsadvokaten samt de 12 politidirektører), hvoraf de 17 er jurister. De to øvrige er 

økonomidirektøren, der er økonom, og IT-direktøren, der har en MBA. 

På trods af, at langt den største faggruppe i politiet er de politifagligt uddannede, ligesom løsningen af de 

politioperative opgaver fylder langt mest i politiets virksomhed, så er der ikke én med politifaglig baggrund 

med, når de overordnede strategiske beslutninger tages. Dette forhold var der blandt respondenterne 

forskellige holdninger til. Nogle mente, at politidirektørerne jo er klædt på hjemmefra af deres 

chefpolitiinspektører, mens andre (herunder også jurister) mente, at sammensætningen af koncernledelsen 

en er et ”bekymringspunkt”. 

Flere respondenter satte også spørgsmålstegn ved, om der reelt er efterspørgsel i koncernledelsen efter 

politifaglige løsninger i det daglige. Ofte behandler koncernledelsen spørgsmål om prioriteringer, økonomi 

og projekter m.v. Spørgsmål, som ofte har været behandlet forinden i diverse fagudvalg med deltagelse af 

forskellige faggrupper, herunder de politifaglige. 

”Men det er jo et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Når der f.eks. sker en terrorhændelse i København, 

så er der pludselig bud efter politifagligt korrekte løsninger” (respondent B). 

7.2 Det institutionelle pres mod politiet 
Jeg vil i dette afsnit beskrive tre hændelser, som efter min vurdering skal medtages, hvis vi skal forstå hvor 

politiet står i dag anno 2015 i forhold til det krydspres, som organisationen efter min vurdering befinder sig 

i mellem på den ene side presset for mere diversitet eller New Public Management tankegang i ledelsen, og 

så den ”social closure” og magtposition, som karrierejuristerne stadig fastholder i toppen af hierarkiet. 

7.2.1. Rigspolitichefens afgang 

Den første hændelse er den tidligere Rigspolitichef, Torsten Hesselbjergs, afgang. Efter at politireformen 

trådte i kraft den 1. januar 2007 viste der sig hurtigt nogle uhensigtsmæssigheder og direkte svigt i politiets 

betjening af borgerne. Medierne begyndte at skrive om det, og især Berlingske kørte en længere 

artikelserie under titlen ”Forbrydelsen”38, der afdækkede eksempler på ovenstående. Efterhånden som 

rækken af ”sager” blev længere og længere sammenholdt med historier om, at Rigspolitichefen havde 

misbrugt statens midler under en tjenesterejse til Brasilien m.m., trådte han efter aftale med daværende 

justitsminister, Brian Mikkelsen, tilbage ved udgangen af 2008. 

Indtil da var Rigspolitichefen altid traditionelt blevet udpeget blandt jurister, der havde en lang karriere i 

Justitsministeriet bag sig. Denne gang valgte man for første gang en ”udefra”, idet den daværende 

politidirektør i Nordjylland, Jens Henrik Højbjerg, blev udnævnt til ny Rigspolitichef. Højbjerg havde aldrig 

                                                           
38 http://www.b.dk/forbrydelsen/rigspolitichef-torsten-hesselbjerg-traeder-tilbage  

http://www.b.dk/forbrydelsen/rigspolitichef-torsten-hesselbjerg-traeder-tilbage
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været ansat i Justitsministeriet, men havde til gengæld en lang karriere bag sig i politiet, ligesom han havde 

en international profil som tidligere vicedirektør i det europæiske politisamarbejde, EUROPOL. 

Det er slående, at alle respondenter er enige om, at Højbjerg af Justitsministeriet blev betragtet som 

værende ”udefra”. Det er en interessant iagttagelse i forhold til, at den institutionelle isomorfisme, som alle 

respondenter kan se risikoen for i forhold til hele Justitsministeriets område, af ministeriet selv kun anses 

for at være begrænset til eget hus. 

7.2.2. Vicepolitidirektører bliver til stabschefer 

Som tidligere nævnt var den ledelsesmæssig del af politireformen til dels et opgør med det gammelkendte 

embedsmandsstyre i en bureaukratisk og hierarkisk styret system efter den Weberske opfattelse. Allerede i 

1990’erne påpegede flere forskere, at den offentlige styring i en stadig mere kompleks verden skulle 

udføres på en anden måde end den traditionelle styring oppefra og ned. I stedet skulle der ledes efter en 

Governance struktur, hvilket betød mindre regelstyring og mere målstyring. Dermed blev relationerne 

oppefra og ned og vice versa mindre betydende i denne nye styringsmodel, mens netværksledelse, i et 

stadigt omskifteligt samfund, blev af stadigt større betydning (Hansen & Andersen, 2006).  Lidt forenklet 

kan man sige, at politiet i forbindelse med reformen forsøgte at gøre hierarkiet mindre for til gengæld at 

åbne for mere horisontal ledelse og dermed frigive mere energi og ledelse til udvikling, kreativitet og 

effektivitet. 

På den baggrund var det også ganske overraskende, at politireformen på det ledelsesmæssige område 

holdt fast ved den såkaldte ”stedfortræder-model”, som også eksisterede under den gamle styreform, hvor 

politimesteren var chefen, mens hans stedfortræder var vicepolitimesteren. Til begge var der et krav om 

besiddelse af en juridisk embedseksamen, og i praksis var vicepolitimesteren lig med chefanklageren i 

politikredsen. Derudover var der en politifaglig chef for Ordenspolitiet og en for Kriminalpolitiet, mens 

nogle politikredse, allerede i årene op til reformen, havde taget forskud på den nye organisationsstruktur 

ved at fusionere de to stillinger til én politifaglig lederstilling, chefpolitiinspektøren, der refererede til 

vicepolitimesteren. 39 

I den nye organisation blev chefinspektøren leder for ”tre linjer”, Beredskab (det gamle Ordenspoliti), 

Efterforskning (det gamle Kriminalpoliti) og så en ny linje, Lokalpolitiet. Samtidig fik chefpolitiinspektøren 

en plads i politikredsens øverste ledelse i den struktur, som er angivet i figur 1. 

Mange primært blandt de politifagligt uddannede mente, at vicepolitidirektør stillingen var overflødig, da 

det reelle ansvar for den anklagemyndighedsmæssige del jo lå entydigt hos den nyoprettede stilling som 

chefanklager. Der var således behov for at se på, om ikke stedfortræderfunktionen var i strid med ånden i 

den ledelsesmæssige del af reformen, ligesom der var brug for at redefinere, hvad vicepolitidirektørens 

rolle og ansvarsområde egentlig var. 

På baggrund af den rejste kritik fra store dele af politiet iværksatte Justitsministeriet i foråret en ekstern 

analyse (Overgaard & Meldgaard, 2011), der pegede på, at der ikke var behov for stedfortræderfunktionen 

i politikredsene, og at vicepolitidirektørerne i stedet skulle indtage en stabsfunktion, der skulle ”fokusere på 

                                                           
39 bl.a. Københavns politi. 
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den administrative og strategiske ledelsesopgave, understøtte de to kernefunktioner (politi og 

anklagemyndighed) og sammen med politidirektøren sikre sammenhængskraften i øverste ledelse”.40 

7.2.3. Sagen om PET 

PET har som tidligere nævnt en særlig struktur, som ikke blev genstand for forandring i forbindelse med 

politireformen. Chefen for PET har således stadig titel af politimester, og referer i operative forhold direkte 

til Justitsministeriet, mens han i personalemæssige forhold refererer til Rigspolitichefen. 13. december 

2013 trak den daværende chef, Jakob Scharf, sig fra posten efter at have besiddet den siden 2007.  

Flere ”sager” havde hobet sig op. Primært en sag, hvor Scharf angiveligt i samråd med Justitsministeriets 

top opfandt en ”nødløgn” i forbindelse med, at Folketingets Retsudvalg med MF Pia Kjærsgaard ville besøge 

Christiania. Nødløgnen gik ud på, at PET i strid med sandheden oplyste, at besøget ikke kunne 

gennemføres, da den daværende politidirektør i København, Johan Reimann, ikke kunne deltage på dagen 

for besøget.  

Tillidsfolk fra PET beskyldte i den forbindelse i et brev til Rigspolitichefen Scharf for at have misbrugt 

Kjærsgaards tillid ved at beordre en medarbejder til at kigge i hendes kalender, som er tilgængelig for PET, 

da Kjærsgaard er under personbeskyttelse fra PET’s side. Derudover kørte Ekstra Bladet gennem en 

længere tid en artikelserie, hvor unavngivne medarbejdere i PET blev citeret for flere forskellige episoder, 

der satte alvorligt spørgsmål ved Scharfs personlighed og egnethed som personaleleder. 41 

Scharfs karriereforløb havde ellers, set ud fra et embedsmands karrieremæssigt synspunkt, været 

uangribeligt. Jakob Scharf blev afløst af en anden jurist, nemlig chefen for Statsadvokaten for Økonomisk og 

International Kriminalitet (SØIK).42 

7.3. Diskussion 
To aspekter af professionalisering er væsentlige kilder til institutionel isomorfisme: Det ene er, at 

medlemmerne af professionen over tid udvikler en fælles forståelse og bevidsthed udviklet af fagfolk fra 

universiteter. Det andet er, at professionen udvikler professionelle netværk på tværs af organisationer, som 

hurtigt er i stand til at afmontere nye måder at arbejde eller organisere sig på. Universiteter er således 

vigtige centre for dannelsen af organisatoriske normer blandt ledere og deres medarbejdere (DiMaggio & 

Powell, 1983). 

Det er rimeligt at antage, at dette også gør sig gældende for toplederne i dansk politi, når 26 ud af 28 har 

gået på det juridiske fakultet på enten Københavns eller Århus Universitet. 

Isomorfismen i det her tilfælde handler desuden om, at politiet og de øvrige institutioner i ressortområdet 

ligner den institution, som de er afhængige af, nemlig Justitsministeriet. De er jo en del af det samme 

professionelle projekt (det juridiske), og dermed har alle i projektet en interesse beskytte professionens 

position i forhold til både samfund og andre professioner (Larson, 2013).   

                                                           
40 Pkt. 4 i bemærkninger til lov om ændring af Retsplejeloven m.m. af 14. december 2011. 
41 www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/12/09/164821 
42 Også kaldet Bagmandspolitiet i daglig tale. Chefen, Jens Madsen, har netop i dagene, hvor denne opgave er blevet 
færdiggjort, sagt sin stilling op oven på offentliggørelse af Rigspolitiets evalueringsrapport om terrorhændelserne i 
København. 
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Så trods sager om en Rigspolitichefs afgang, fratagelse af stedfortræderfunktion for stabscheferne og en 

PET chef, der måtte gå p.g.a. samarbejdsproblemer, så fortsatte Justitsministeriet også efter 2007 med at 

udnævnte topledere efter de parametre, der var gældende i det gamle bureaukratiske 

embedsmandssystem, og ikke efter de mere generiske parametre for topledelse, som New Public 

Management teorierne og Visionsudvalgets rapport ellers anbefalede. Derfor er den institutionelle 

isomorfisme i Justitsministeriets ressortområde tilsyneladende ikke blevet mindre siden 2007, da den 

bedste målestok for institutionel isomorfisme er, når der er en begrænset variation og diversitet i valg af 

ledere (DiMaggio & Powell, 1983). Så selv efter politireformen har man i de tilfælde, hvor der har skullet 

skiftes ud på topposterne, valgt ”det sikre kort” med en jurist, der kendte systemet indefra. 

”Det er jo naturligt at tænke, at dem der er som mig, de er fornuftige og intelligente mennesker, men jeg 

tror nu ikke det har været tænkt sådan (som et professionelt projekt)” (respondent E). 

Med andre ord: Den dybt indlejrede embedsmands tankegang hos beslutningstagerne i Justitsministeriet 

og Rigspolitiets øverste ledelse fjernes ikke bare fordi, at der laves en reform og en lov, der fjerner et 

formelt uddannelseskrav. Der har været gode grunde til at tænke, at samfundet var bedst tjent med 

topledere i politiet, der kendte systemet indgående Og i det store hele, som også flere respondenter har 

givet udtryk for, så har det jo virket.  

Men kan man egentlig laste Justitsministeriet for det? De gjorde jo bare det, som de mente var bedst og i 

tråd med den praksis, som havde været normen i mange år. Her kan vi støtte os til teorier om modstand i 

organisationer, som f.eks. Greenwood & Hinings (1993, s. 1028): ” Drastisk forandring (skiftet fra en 

arketype til en anden) er problematisk p.g.a. de normer, der ligger indbygget i en organisation i dens 

institutionelle sammenhæng.43 

De ovennævnte tre eksempler trækker så i den anden retning og viser, at kravene til en topleder i dag er af 

en helt anden kaliber, og at dårlig ledelse ikke kan skjules. I systemet før politireformen var det helt 

anderledes. Der kunne dårlig ledelse, både i forhold til performance og personaleledelse, sagtens foregå 

uden at nogen fandt ud af det, eller i øvrigt interesserede sig for det. Som tidligere nævnt var de gamle 

politimestre herre i eget hus og skulle ikke stå til ansvar over for Rigspolitichefen. 

”I gamle dage var der jo ingen der interesserede sig for, om politimesteren i Varde præsterede eller ej” 

(respondent B) 

I dag er der meget mere transparens omkring, hvad der foregår i ledelserne omkring, og som både sagen 

med den tidligere Rigspolitichef og PET chef viser, så er medierne i dag tilbøjelige at tage sagerne op og 

eksponere de ”ansvarlige” og holde fast i historien indtil der kommer en reaktion fra magthaverne. 

”Sandheden vinder altid på den lange bane” (respondent B med henvisning til, at man ikke i dag kan slippe 

af sted med inkompetent topledelse uden at det på et tidspunkt bliver eksponeret).  

”Der er jo forskel på at være leder for 50 ligesindede (jurister), der vil gøre alt for at tilfredsstille dig, og så 

komme ud og skulle være chef for 700-800 mand med forskellige faglige baggrunde og al den kompleksitet, 

                                                           
43

 Radical change (movement from one arche-type to another) is problematic because of the normative 
embeddedness of an organization within its institutional context. Convergent change is the more normal occurrence. 
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der ligger i det job. Siden 2007 er man blevet klogere og mere bevidst om, hvad topledelse i politiet egentlig 

kræver” (respondent D). 

Der er enighed blandt respondenterne om, at den dag er rykket nærmere, hvor man reelt vil se eksempler 

på, at andre end karrierejurister vil blive udnævnt til topposter i politiet. Nogle af grundene hertil skal 

findes i ovennævnte eksempler. Der er også bred enighed blandt respondenterne om, at der trods større 

diversitet blandt toplederne i politiet fremadrettet fortsat vil være fokus på fagligheden. Opfattelsen er, at 

den generelle ledelsesfilosofi trend er ved at ”svinge tilbage” fra den ”rene” NPM tænkning, hvor ledelse 

nærmest blev opfattet som en disciplin for sig selv – afskåret fra al faglighed – til, at faglighed betyder 

noget for forståelsen af organisationens opgaver og udfordringer. At kende politiet indefra, uanset om det 

er som jurist, politifaglig eller noget tredje, giver legitimitet i organisationen.  

”Det ville også være svært at forestille sig en general, der fører folk i krig uden selv at være soldat” 

(respondent C). 

Hvis jeg skal opsummere situationen i relation til DiMaggio & Powell’s teori om mekanismer, der fører til 

institutionelle isomorfiske forandringer, kan det opgøres således: Siden 2007 er politiet blevet presset fra 

politisk side af et tvangsmæssigt institutionelt pres i form af et ønske om at skabe en ny type ”topledere” 

ved at afskaffe et egentligt krav om en juridisk embedseksamen for at bestride disse positioner. Det 

tvangsmæssige krav udsprang af et længerevarende normativt pres, der bl.a. handlede om moderne 

ledelse jf. NPM tankegangen. Dette pres må antages at blive forstærket i takt med at tiden går, og der reelt 

ikke er sket nogen forandringer. Skulle der opstå flere sager om inkompetent topledelse i politiet vil dette 

pres yderligere forstærkes.  Denne antagelse bekræftes yderligere af, at alle respondenter er enige om, at 

den dag er kommet nærmere, hvor der vil blive en større diversitet af professioner i toppen af dansk politi. 

Imod denne forandring er der et modsat rettet normativt pres fra Justitsministeriet og Rigspolitiets øverste 

ledelse, der, bevidst professionelt projekt eller ej, kan argumentere for status quo ud fra en fortælling om: 

faglighed og kendskab til organisationen. Derudover hjulpet af den omstændighed, at konkurrencen fra 

andre professioner til topposterne har været stort set ikke eksisterende.    

Ovenstående kræfter i forhold til organisationsfeltet: ”Profession i politiets øverste ledelse” kan illustreres i 

denne figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 S i d e  | 28 

 

 

 

 

 

 

                             

Figur 4: Institutionelt pres mod det organisatoriske felt ”Profession i politiets øverste ledelse” 

8.0 New Public Management og ledelsesgrundlaget for politiet 

8.1 Analyse af ledelsesgrundlag og kompetencekrav 
 

Politireformen var som nævnt kraftigt inspireret af NPM teorier. I forhold til ledelse skrev Visionsudvalget 

således: ”Der opleves stigende forventninger til, hvad der er ”god ledelse” i den offentlige sektor, og 

professionalisering af ledelsen er et centralt fokuspunkt i regeringens moderniseringsprogram. Ligesom i 

resten af den offentlige sektor bliver politiets ledere således mødt med øgede krav til generelle 

ledelseskompetencer – herunder til personaleledelse, udnyttelse af de teknologiske muligheder, god 

økonomistyring og rationel ressourceudnyttelse, mere formaliseret styring og koordination, strategisk 

planlægning, offentlighed i beslutningsprocesserne og øget måling og evaluering”.44 

Knap to år efter politireformen trådte i kraft måtte den daværende Rigspolitichef, Torsten Hesselbjerg, 

træde tilbage af de tidligere nævnte grunde. Tiden i og omkring afgangen af den tidligere Rigspolitichef var 

særdeles turbulent. Først vedtog et regeringsforlig i slutningen af 2008 at tilføre politiet yderligere 850 

millioner kr. for at rette op på den ”kuldsejlede politireform”, som Berlingske kaldte den.45 Kort tid efter at 

den nye Rigspolitichef var tiltrådt kom det frem, at Rigspolitiet under den gamle ledelse havde en manko på 

ca. 340 millioner kr.46, som i den grad udfordrede den nye Rigspolitichef fra starten af. Posten som 

økonomiansvarlig i Rigspolitiet var i mange år blevet varetaget af en juristuddannet vicerigspolitichef, som 

nu blev afløst af en cand. polit. med titel af økonomidirektør.47 

Så det var på den baggrund, sammenholdt med, at mål- og resultatstyring for alvor holdt sit indtog i 

politiet, at den nyudnævnte Rigspolitichef i april 2009 udtalte, at ”Der er noget der hedder professionel 

ledelse og det betyder, at du skal beherske nogle ting. Du er nødt til at have nogle ting i værktøjskassen så 

at sige”.48 

 

                                                           
44 www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=45294&reprid=0&iarkiv=1, s. 155. 
45 http://www.b.dk/forbrydelsen  
46 http://www.information.dk/183875  
47

 Nikolaj Veje, som fortsat sidder på posten. 
48 Degnegaard (2010, s. 45). 
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Men et egentligt ledelsesgrundlag for politiet fandtes ikke på det tidspunkt. Det er først blevet udrullet i 

løbet af 2014 og kaldes ”Leadership Pipeline” programmet, og er det fælles gældende ledelsesgrundlag for 

politiet og anklagemyndigheden. Jeg har fundet det relevant at undersøge dette program nøjere for at 

analysere, hvilke kompetencer dette program lægger vægt på for ”toplederen”. Er der nogle af de 

kompetencer, som kan siges at være professionsspecifikke? 

8.1.1. Ledelsesgrundlaget Leadership pipeline i politiet – principper og niveauer 

Teorien om Ledership Pipeline i den offentlige sektor er udviklet på baggrund af teorien om den ”private 

leadership pipeline”, der oprindelig blev udviklet af HR-specialister i General Electric i 2001. På baggrund af 

denne teori har Dahl & Molly-Søholm udviklet principperne for ”Leadership Pipeline i den offentlige sektor” 

i bogen af samme navn (2012).  

Leadership Pipeline i den offentlige sektor er baseret på et treårigt forskningsprojekt ved Aalborg 

Universitet, hvor en lang række ledere og HR-specialister fra 15 offentlige organisationer, herunder 

Rigspolitiet og Rigsadvokaten, har været involveret i udviklingen af det. Således skal programmet være med 

til at forme og udvikle den professionelle ledelse på alle niveauer ved at fokusere på de færdigheder og 

kompetencer, som hvert enkelt person skal besidde fra medarbejder og op til topledelsen og dermed skabe 

en sammenhængende værdibaseret ledelseskæde (Dahl & Molly-Søholm, 2012).  

Rent hierarkisk er programmet inddelt i fem niveauer: topchefen, den funktionelle chef, leder af ledere, 

leder af medarbejdere og medarbejder (Dahl og Molly-Søholm, 2012). 

Rigspolitiet og Rigsadvokaten har herefter i fællesskab modificeret principperne yderligere til det, som i dag 

er vedtaget som ledelsesgrundlaget for politi og anklagemyndigheden. I stedet for fem niveauer opereres 

der med seks niveauer: koncernleder, organisationsleder, områdeleder, linjeleder, afdelingsleder og 

medarbejderleder. 

8.1.2. Leadership pipeline i politiet – kompetencekrav 

Forskningsprogrammet gennemført af Aalborg Universitet identificerede følgende otte kompetencefelter 

som værende de essentielle for at kunne lykkes som offentlig leder: Politisk tæft, faglig ledelse, 

kommunikative kompetencer, skabe ledelsesrum, strategiarbejde, procesledelse, navigere på den offentlige 

scene og være rollemodel. 

I regi af politi og anklagemyndighed blev følgende syv kompetencer, efter et omfattende projektarbejde på 

tværs af organisationerne, identificeret som værende dem man skulle besidde: faglighed, samfundssyn, 

eksekvering, helhedsforståelse, strategi, kommunikation og udvikling. 

Ved sammenligning mellem de kompetencer, som politi og anklagemyndigheden lægger vægt på, i forhold 

til resultatet af Aalborg Universitets forskningsprojekt, fremkommer et par signifikante forskelle. 

Hvis man ser bort fra lidt forskelligheder i ordvalget og samtidig ræsonnerer, at det at ”navigere på den 

offentlige scene” kan henføres under ”kommunikation”, så mangler følgende begreber i politi og 

anklagemyndighedens version: ledelsesrum samt at være rollemodel. Til gengæld er der i politi og 

anklagemyndighedens version tilføjet kompetencerne: Eksekvering og helhedsforståelse.  
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For en fuldstændig oversigt over indholdet af de forskellige kompetencefelter på de forskellige niveauer 

henvises til bilag 7. 

8.1.3. Kompetencefelterne og professionsbaggrund 

Respondenterne blev bedt om at forholde sig til, hvorvidt de mente der kunne siges noget generelt om 

forholdet mellem profession og de syv kompetencefelter, som er fremhævet i forhold til ledelsesgrundlaget 

for politi og anklagemyndighed, når man skal vurdere egnetheden til at være topleder i politiet. 

Der var ganske bred enighed om blandt respondenterne, at den ”juridiske skoling” i forhold til samfundssyn 

og helhedsforståelse ofte kan være en fordel, særligt hvis man har en ministeriel baggrund, hvor man har 

været tæt på det politiske niveau, eller i det mindste har arbejdet i en centraladministration. 

Der var ligeledes konsensus i forhold til, at disse kompetencer naturligvis kan oparbejdes af ledere med 

såvel politifaglig eller anden baggrund, men flere respondenter påpegede, at det i forhold til posten som 

politidirektør er vigtigt, at pågældende har været et sted i den offentlige administration, hvor han har 

været vant til at kigge på en organisation oppefra og ned, og dermed forstår de politiske krav og 

styringsmekanismer. 

I forhold til kompetencefelterne: eksekvering, strategi og kommunikation var der ikke nogen respondenter, 

der havde særlige præferencer for hverken den ene eller den anden professionsbaggrund.  

I forhold til udvikling var der heller ikke den store uenighed om, at det var meget personafhængigt, om 

pågældende var god til at udvikle, om end nogle respondenter pegede på, at det jo ikke normalt er en 

juridisk spidskompetence at udvikle. 

I forhold til det sidste kompetencefelt: faglighed, var uenigheden noget større. Der stilles følgende krav til 

faglighed i Leadership Pipeline på de to øverste niveauer: Koncernleder og organisationsleder, svarende til 

henholdsvis Rigspolitichef og politidirektør: ”Leder og udvikler koncernens mange fagligheder, herunder i 

forhold til politiske niveau” samt: ”Har den nødvendige indsigt i organisationens kerneopgaver, og skaber 

relevante partnerskaber og netværk”. 

Kerneopgaverne i politiets arbejde består i det politifaglige (patruljering, opgaveløsning, efterforskning, 

præventivt arbejde m.v.) og det strafferetslige efterspil (anklagemyndighedens arbejde). 

Det oplagte spørgsmål til respondenterne var derfor, om ikke den nødvendige indsigt kunne komme fra en 

politifagligt uddannet set i relation til, at den del af kerneopgaven fylder klart mest, ligesom politifolkene 

udgør den klart største faggruppe i politiet (11.000 kontra 700). 

Det kunne man godt forestille sig, var alle respondenterne var enige om. Blandt nogle af respondenterne 

med en juridisk baggrund var det dog klart opfattelsen, at den juridiske indsigt var vigtigere end indsigten i 

det politifaglige.  

”Den politifaglige indsigt har vi jo fra rollen som anklager, når vi i retten skal udmønte politiets arbejde” 

(respondent C). 
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8.2 Diskussion af ledelsesgrundlag og kompetencekrav 
Grundlæggende er det naturstridigt for politiet som organisation, at man i lighed med andre offentlige 

sektorer skal tilpasse sig de krav der stilles om en moderne, fleksibel, innovativ og omstillingsparat 

virksomhed med en flad ledelsesstruktur. Politiet har jo i sin natur karakter af en paramilitær organisation 

med bl.a. uniformering og gradsbetegnelser. Det ses i det forhold, at man har udvidet hierarkiet fra fem til 

seks niveauer i Leadership Pipeline systemet. Det gør det i praksis svært for politiet at leve op til noget af 

filosofien bag NPM tankegangen, når det drejer sig om ledelse, nemlig at komme væk fra det regelbundne 

og hierarkiske bureaukrati, og i stedet arbejde mere hen imod mere agile og mere netværksbaserede eller 

projektorienterede organisationer. Organisationsformer, som i højere grad vil kunne tilfredsstille de krav, 

som samfundet stiller til en moderne virksomhed i en stadig mere omskiftelige og kompleks verden, og som 

der dog også arbejdes med i politiet i dag i forbindelse med tværgående projekter m.v. 

Dette problem er velkendt i Rigspolitiet og blev adresseret i umiddelbar forlængelse af indførelsen af 

Leadership Pipeline principperne i forbindelse med gennemførelsen af en lederreform, hvor man 

fusionerede de to nederste ledelseslag i politiet, politikommissær og vicepolitikommissær, til ét lag: 

politikommissær. Samtidig blev ca. 350 ledere nedchargeret, afskediget eller henvist til en anden såkaldt 

”passende stilling” (typisk med titel af konsulent i en eller anden form), således at det totale antal af ledere 

blev reduceret fra 1.400 til 1.050 ledere.49 

Derved fjernede man et lag i politiet og forsøgte på den vis at adressere ”ledelsesdilemmaet fra 

politireformen i 2007” – altså kravet om mindre hierarki, mindre bureaukrati, større fleksibilitet og støre 

handlekraft.50 Sidstnævnte ord er muligt forklaringen på, at kompetencen ”ledelsesrum” i det oprindelige 

program er blevet erstattet med ”eksekvering”. Samtidigt tolker jeg det faktum, at kompetencen 

”ledelsesrum” er forsvundet som et tegn på, at man alligevel, trods lederreform, stadig vil holde styr på den 

hierarkiske og bureaukratiske styreform. 

”Helhedsforståelse” er umiddelbart lidt uklart hvad det dækker over, men når man går ned i metieren og 

kigger på de færdigheder og kompetencer, som kræves på de forskellige niveauer, så er der blandt andet 

referencer til ”tværgående opgavevaretagelse” samt at ”binde områderne sammen”, hvilket jeg tolker som 

dækket af kompetencefeltet: ”Procesledelse”. 

Og endelig er det påfaldende, at kompetencefeltet: ”rollemodel” er faldet ud i politi og 

anklagemyndighedens model, da det jo i høj grad handler om den adfærd, man som leder på alle niveauer 

udviser til inspiration og efterlevelse for andre længere nede i systemet.51 

I forhold til på påstanden om, at det ikke er en juridisk spidskompetence at udvikle, så kan der findes et vist 

teoretisk belæg for det. I hvert fald skriver Larson i “The Rise of Professionalism” om juristfaget: “Fordi 

jurister mægler i forhold til den institutionaliserede løsning på konflikter, er deres ekspertise og levebrød 

                                                           
49 http://www.b.dk/nationalt/politiet-fjerner-naesten-400-ledere og politiets intranet, Lederreform. 
50 Power Point fra Rigspolitiets Koncern HR, Politiområde ledelse KMN, 2015. 
51 Ved efterfølgende henvendelse til Rigspolitiets HR afdeling har det ikke været muligt at få en konkret forklaring på 
de nævnte afvigelser ud over, at de er udviklet i forbindelse med de workshops, som har været nedsat på tværs af 
organisationen. 

http://www.b.dk/nationalt/politiet-fjerner-naesten-400-ledere
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direkte afhængig af stabilitet og legitimitet ved en given institution og dens lovgivning. I den bredere 

betydning af ordet betyder det, at den juridiske tankegang i sin natur er konservativ”.52 

Det vil naturligvis være en grov generalisering at påstå, at det mærkat kan sættes på alle jurister. Imidlertid 

er min samlede vurdering af Leadership Pipeline ledelsesgrundlaget, at det på visse områder passer godt til 

bureaukraten med mange ledelseslag. Desuden kan man argumentere for, at nogle af kompetencerne 

”ligger godt” til en jurist, mens andre, jf. afsnittet ovenfor, typisk ville passe bedre til en anden 

professionsmæssig profil.    

8.3 Topledelse og lederuddannelse 
8.3.1 Analyse 

Som min undersøgelse af karriereveje viste, kan det tælles på én hånd, hvor mange topledere i dansk politi, 

der har en formel akademisk lederuddannelse. På spørgsmålet om, hvorvidt det fremadrettet burde være 

et krav til en topleder i politiet var den generelle opfattelse, at en formel lederuddannelse jo aldrig ville 

skade, men at det i forhold til et ansøgerfelt til politidirektør eller en stabschefstilling vil begrænse feltet 

ganske kraftigt, hvis man skulle indføre det som et ultimativt krav. At en formel lederuddannelse ikke anses 

for alt afgørende kan ses ud af disse udtalelser: 

”Det første job får man på sit eksamensbevis, de næste på sine resultater” (respondent E). 

”Man ser jo både den teoretisk velfunderede, der slår sig på virkeligheden, og ham der aldrig har snuset til 

en bog, men som overlever i kraft af sit intellekt og instinkt” (respondent B). 

Der var dog bred enighed om, at det fremadrettet ville blive sværere at få en topleder post i politiet uden i 

det mindste at være begyndt på en lederuddannelse. Blandt de politifaglige ledere er der således i disse år 

flere, der læser MPG eller andre lignende Masteruddannelser.  

På spørgsmålet om hvordan det kan være, at politifaglige ledere, endda på niveauer under 

topledelsesniveau, har formaliserede uddannelseskrav, mens det ikke gør sig gældende for de 

juristuddannede er forklaringen fra respondenterne, at det formentlig hænger sammen med, at det i givet 

fald ville kræve konsensus mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Justitsministeriet, Især sidstnævnte vil 

næppe være villig på nuværende tidspunkt til at afskære den store gruppe af jurister, der ikke har en formel 

lederuddannelse, fra at kunne søge stillinger som politidirektører eller stabschefer. 

Der er enighed blandt respondenterne om, at det at politifaglige ledere i stigende grad tager en akademisk 

lederuddannelse er med til at ”presse” juristerne til også at videreuddanne sig ledelsesmæssigt. 

”Der bliver kamp om pladserne fremadrettet” (på topposterne). (respondent A). 

8.3.2. Diskussion 

Det er bemærkelsesværdigt, at der længere nede i det politifaglige ledersystem fra Rigspolitiet er formelle 

krav til lederuddannelse. Således er kravet til de to første ledelsestrin, politikommissær og 

vicepolitiinspektør, at man skal have en Diplomuddannelse i ledelse fra en Professionshøjskole. For en 

                                                           
52 Because the legal profession mediates the institutionalized resolution of conflict, its expertise and its livelihood 
directly depend on the stability and legitimacy of a given institutional and legal framework. In the wider sense of the 
word, the legal mind is therefore inherently conservative. 
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politiinspektør er kravet, at man skal have opnået mindst 20 ECTS point fra en relevant Masteruddannelse i 

ledelse (f.eks. MPG). Og slutteligt er det interessant at konstatere, at: ”På længere sigt er det målet, at 

chefpolitiinspektører skal have en fuld masteruddannelse og det må forventes, at dette krav introduceres 

indenfor de kommende år”.53 Baggrunden for de krav er netop den øgede kompleksitet og de stadig 

stigende krav til ledelse, som netop politireformen blandt andet adresserede. 

Omvendt giver respondenterne også ret klart udtryk for, at lederuddannelse er et aktiv men ikke 

nødvendigvis særligt afgørende i forhold til at udføre sin lederrolle med al den kompleksitet, der følger med 

et toplederjob.  

Det er dog et paradoks, at ledere med en politifaglig baggrund generelt har mere ledelsesmæssig 

uddannelse end juristerne på topposterne. 

9.0 Kulturelle og sociale grupper i politiet 

9.1. Analyse og diskussion 
I dette afsnit vil jeg analysere den indhentede empiri i et kulturteoretisk perspektiv for yderligere at forstå 

den interne rolle og magtfordeling mellem de forskellige grupper i politiet. Til det formål vil jeg tage 

udgangspunkt i den af Mary Douglas m.fl. udviklede ”Grid and Group” teori (Thomson, Ellis & Wildavsky, 

1990). Jeg vil behandle de enkelte faggrupper separat, ligesom jeg vil analysere de indbyrdes forhold 

grupperne i mellem. Ud fra de svar, som jeg har fået fra respondenterne, kan der nemlig identificeres flere 

grupper end blot de enkelte fag- eller professionsgrupper. Der kan således, i tiden efter politireformen, 

identificeres forskellige bevægelser i kulturel-sociale sammenhænge, både for så vidt angår de forskellige 

faggrupper i mellem, men også i form af interne opsplitninger og ”sammensmeltninger” mellem tidligere 

mere adskilte faggrupper. Fænomener, der kan være med til at tegne et billede af, hvordan fremtidens 

politi vil tage sig ud i forhold til rolle- og magtfordeling mellem de forskellige faggrupper. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Douglas’ teori anvendes til at forstå forskellige kulturelle grupper for derigennem at kunne påvirke dem 

eller en udvikling i relation til grupperne. Teorien siger, at ”variationen i den enkeltes involvering i det 

sociale liv kan henføres til to dimensioner af socialisering: grid and group” (Thomson, Ellis & Wildavsky, 

                                                           
53 Power Point fra Rigspolitiets Koncern HR, Politiområde ledelse KMN, 2015.  

 

Figur 5 - Mary Douglas grid and group teori. 
http://thebriefnote.com/2014/06/04/diagram-of-theory-douglas-and-wildavskys-
gridgroup-typology-of-worldviews/ 
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1990, s. 5).54 Gruppe dimensionen angiver, i hvor høj grad en person er inkorporeret i en 

sammenhængende enhed. Des mere gruppe, jo mere er det individuelle valg underlagt gruppens 

beslutning. Grid dimensionen angiver, i hvor høj grad den enkelte er omfattet af forskrifter påført udefra. Jo 

mere omfattende og bindende forskrifter, des mindre mulighed er der for den enkelte til at selve at forme 

sit liv. (Thomson, Ellis & Wildavsky, 1990). 

Teorien identificerer fire typologier, som i sagens natur vil være stereotyper, men i dette tilfælde siger 

vægtningen i ”grid/group” systemet noget om, i hvilke tilfælde de enkelte grupper er underlagt eller selv 

udøver social kontrol, og dermed kan udøve magt eller være genstand for andres magtudøvelse. Thomson, 

Ellis & Wildavsky beskriver de fire typologier således: 

Stærk gruppe og lav grid producerer sociale relationer, der er egalitære. Sådanne grupper er stærke, men 

har uklare interne rollefordelinger, og ingen har autoriteten til at udføre kontrol over de andre. 

Stærk gruppe og høj grid er karakteristisk for hierarkiske grupper. Medlemmerne i denne gruppe udfører 

og/eller er underlagt kontrol af andre medlemmer i gruppen, og er underlagt socialt påtvungne regler. 

Gruppen er stærk.  

Individualisten er ikke bundet af hverken gruppe eller forskrifter. Det betyder ikke, at individualisten ikke 

forsøger at kontrollere andre – tværtimod. Ofte bliver denne persons succes målt på mængden af 

”følgere”, som han kan påvirke. 

Og endelig er fatalisten kendetegnet ved, ligesom hierarkisten, at være begrænset i deres egen 

selvstændige handlefrihed. Men i modsætning til hierarkisten er de udelukket fra den gruppe, der står bag 

de beslutninger som kontrollerer deres liv. 

9.1.1. Juristerne 

Indtil 2007 var det at være jurist i politiet næsten ensbetydende med, at man kunne arbejde sig op fra 

fuldmægtig niveauet til mindst et politiassessor niveau og, hvis man var en dygtig jurist, var der gode 

muligheder for, at man endte som vicepolitimester eller endda politimester. Der var trods alt 52 

politikredse samt stillinger i Rigspolitiet at vælge mellem.  

”Det var som at blive født som arving til Kongeriget” (respondent B). 

Efter 2007 blev det jf. flere respondenter anderledes. Dels blev der signifikant færre topstillinger i politiet, 

ligesom topposterne som politidirektør og vicepolitidirektør som tidligere nævnt pludselig ikke mere var 

prædestineret jurister. Det har naturligvis betydet, at langt fra alle jurister kan forvente at få en 

lederkarriere i politiet. Samtidig er den organisatoriske udvikling i politiet gået i retning af, at man ved siden 

af den klassiske bureaukratiske organisationsopbygning flere steder har suppleret med en mere 

netværksbaseret organisering på tværs i en matrix struktur, der i højere grad kan leve op til nogle af de 

krav, der implicit fulgte med politireformen, så som innovation og udvikling, kortere beslutningsprocesser 

m.v. Altså, en hovedorganisering funderet på bureaukrati suppleret med et adhockrati (Mintzberg, 1979), 

eller en såkaldt ”tohåndet organisation” (Tushmann & Smith, 2002).  

                                                           
54

 The variability of an individual’s involvement in social life can be adequately captured by two dimensions  of 
sociality: grid and group. 
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Flere respondenter angiver, at mange jurister, ud over de færre topstillinger, nu også skal konkurrere med 

et stigende antal andre akademikere, der i voksende grad overtager nøglestillinger inden for områder som: 

HR, økonomi, sekretariater, analyse, organisationsudvikling m.v. grundet de stadig stigende og mere 

komplekse krav til moderne virksomhedsledelse. 

Et stigende antal jurister i politiet har således ingen udsigt til en egentlig lederkarriere i politiet og har ofte, 

p.g.a. den mere komplekse organiseringsstruktur, chefer, som har en anden faglig baggrund end dem.  

Den opdeling mellem det jeg vil kalde ”karrierejuristen” og ”soldaterjuristen” bevirker, at medlemmerne af 

juristgruppen godt nok deler den uddannelsesmæssige baggrund, men samtidig i stigende grad tilhører to 

forskellige grupper. Begge grupper er stadig underlagt et højt niveau af forskrifter, som kendetegner et 

stadig grundlæggende bureaukrati som politiet, men hvor ”karrierejuristen” tilhører den gruppe, der står 

bag de beslutninger der kontrollerer deres liv, så er ”soldaterjuristen” i stigende omfang ”gruppeløs”, om 

end stadig underlagt restriktioner bestemt af andre. Flere respondenter peger på, at denne gruppe af 

jurister ud fra et magtmæssigt perspektiv er de egentlige tabere. 

Jeg vil argumentere for, at ”soldaterjuristen” i stigende grad bliver fatalist og dermed må leve med 

situationen. Nu er det jo på ingen måde alle jurister, der ønsker at gøre en lederkarriere, så den situation 

kan sagtens være både acceptabel og endda ses som en forbedring, da det kan ses som muligheden for nye 

udfordringer. På den måde kan man blive del af en ny gruppe, der så afhængig af restriktionsniveauet vil 

være bureaukratisk eller egalitær. Men for den forsmåede og desillusionerede jurist vil det ofte betyde, at 

de løsriver sig fra politisystemet og søger lykken et andet sted, og i den forstand går fra fatalist til 

individualist. På mikroniveau svarer det til en person, som har mistet håbet, satser alt og melder sig til 

Fremmedlegionen (Thomson, Ellis & Wildavsky, 1990, s. 76).  

9.1.2. De politifaglige 

Som den største faggruppe er det ikke så unaturligt, at de politifaglige har det den største gruppetilknytning 

af alle. Men der er enighed blandt respondenterne om, at også en anden faktor spiller ind her. Jurister i 

politiet har taget deres uddannelse på enten på Københavns eller Århus Universitet. Men her var de en del 

af den større gruppe af jurister, der senere har spredt sig ud over en lang række positioner – højt og lavt – i 

både den private og i den offentlige sektor.  

De politiuddannede har gået på den samme Politiskole i København, og alle har under deres uddannelse 

fået indlært normer og kulturelle skikke, fået artefakter i form af uniformering m.v., som har været med til 

at binde dem tæt sammen som gruppe. Dertil komme arbejdets natur, hvor der som hovedregel arbejdes i 

partnerskaber eller i grupper på gaden i ofte stressede eller ligefrem farlige situationer. Alt dette skaber et 

stærkt gruppesammenhold eller en korpsånd. De værdier, der hersker i den politifaglige gruppe, er 

vigtigere end regler. I virkeligheden et paradoks når man tænker på, at politiets opgave er at håndhæve 

landets love.  

Dertil kommer, at selv om politiarbejde stadigt bliver mere komplekst og specialiseret, så er 

grunduddannelsen primært rettet mod ”arbejdet på gaden”. Det giver en stor grad af ensretning, hvilket 

gør det nemmere at erstatte hinanden og acceptere samme kulturelle værdier. Trods at hierarki, der oven i 

købet som oftest kan aflæse direkte på uniformeringen i form af gradstegn, så er der en udbredt følelse af 

ligeværdighed blandt de politifaglige uanset rang. Visionsudvalget bemærkede sågar, at der i politiet 
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generelt var en udbredt ”konsensuskultur”, og at man som oftest kviede sig ved at træffe upopulære 

beslutninger. Et faktum, som Visionsudvalget fandt var en hæmsko for at træffe nødvendige beslutninger 

(rapportens s. 107). 

Min påstand vil således være, at den politifaglige kultur primært er egalitær. Den egalitære kultur ses også 

ved, at alle politifaglige, fra politiassistent til chefpolitiinspektør, er medlem af den samme fagforening, 

Politiforbundet. Dog vil jeg på baggrund af den indhentede empiri argumentere for, at politiledere i takt 

med forfremmelse i stigende grad fjerner sig fra den grundlæggende politikultur på gaden og, i stedet, i 

stigende grad bliver en del af den strategiske ledelse. Dermed vil især chefpolitiinspektørerne i stigende 

grad identificere sig med ”karrierejuristen” og have en tendens til at bevæge sig over i den samme 

bureaukratiske gruppe som ”karrierejuristen”, for der igennem at blive accepteret og få mere indflydelse og 

magt. 

9.1.3. Øvrige faggrupper i politiet 

Denne analyse har indtil videre hovedsageligt beskæftiget sig med den politifaglige og den juridiske gruppe. 

For at kunne forstå de interne positioneringer og bevægelser i politiet som helhed, er de øvrige faggrupper 

også særdeles relevante at inddrage i analysen. 

Før politireformen var øvrige faggrupper primært administrativt ansatte HK’ere. Dertil kom en mindre 

grupper af specialister inden for mere håndværksmæssige fag, som automekanikere, våbenmekanikere 

m.v. Fælles for gruppen af øvrige faggrupper er, at de har en lav grad af fællesskabsfølelse som faggruppe. 

De er primært ansat til at udføre supporterende funktioner for de politifaglige og juristerne. Om end der 

eksempelvis er kontorledere med en HK baggrund, så er denne gruppe kendetegnet ved, at de i høj grad er 

underlagt forskrifter, der bliver indført og håndhævet af de to andre faggrupper. Både før og nu er denne 

gruppe således primært at betegne som tilhørende fatalist gruppen, om end den førnævnte ”tohånds 

organisation” i stigende grad ”blander kortene” mellem de forskellige faggrupper i forhold til ansvar og 

ledelse, og dermed tegner et mere fragmenteret billede af gruppeopdelingerne end tidligere. 

Efter 2007 er der imidlertid i stigende grad blevet ansat medarbejdere med andre kompetencer og 

uddannelser end de traditionelle. Akademikere med alle hånde baggrunde, der i stigende omfang skal 

hjælpe med at tilgå løsningen af traditionelle politiopgaver med deres akademisk faglige baggrund som 

f.eks. psykolog, antropolog, sociolog eller IT ingeniører. Ansatte, der er beskæftiget med løsning af 

egentlige kernepolitiopgaver så som efterforskning og præventivt arbejde, vil ofte over tid føle sig som og 

blive accepteret som en del af politikulturen. Jeg kalder denne gruppe ”politiakademikeren”. 

Derudover er der også blevet ansat økonomer, cand.scient. pol.’er m.v. til at håndtere mange af de 

opgaver, der er fulgt med som følge af de krav, der fra politisk hold stilles til politiet efter politireformen. 

Krav om organisationsudvikling, økonomistyring, lean, mål- og resultatstyring m.v. er ikke traditionelle 

politiopgaver. Det har derfor været ganske naturligt, at man fra Direktionens side har styrket politiet på 

disse arbejdsområder. De sidst tilkomne er som gruppe kendetegnet ved lav gruppefølelse, da de har 

meget forskellige baggrunde. De er som oftest placeret i stabsregi og forholdsvis langt væk fra de mere 

”traditionelle politikulturer”: juristen, den politifaglige og HK´eren. Deres opgaver er oftest 

udviklingsorienterede, og de bidrager med nogle kompetencer, som ikke var tilstede i politiet tidligere. 

Derfor er restriktions- og forskriftsniveauet lavt, og som gruppe vil jeg på baggrund af den indhentede 

empiri betegne dem som udpræget individualister og kalde dem: ”stabsakademikere”. 
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Udviklingen i ”grid/group” sammenhæng for faggrupperne kan illustreres således: 
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           Figur 6 - grid and group politiet før 2007 
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9.1.4. Forholdet faggrupperne i mellem 

Før 2007 var faggrænserne og kulturgrupperne i politiet ganske klare: Juristerne var de ”fine” akademikere, 

der generelt sad på magten og beslutningsprocessen i strategiske spørgsmål. Den politifaglige var 

”håndværkeren”, der udførte det praktiske politiarbejde på gaden og i efterforskningsmæssig 

sammenhæng, mens den administrativt ansatte var hjælper eller ”arbejdsmand” for de to andre grupper. 

Altså et ret klart hierarki, og samtidig var alle med i den samme gruppe, nemlig: ”dansk politi”. En 

monopoliseret organisation med særlige prærogativer i form af retten til at udøve vold på vegne af staten. 

Det skabte en stærk gruppefølelse i en organisation med klare regler og forskrifter. Men andre ord: et klart 

bureaukrati.  

I forbindelse med politireformen blev der nu pludselig stillet nye og anderledes krav til politiet udsprunget 

fra NPM tendenserne i de vestlige samfund. Samtidig har det overordnede samfundskrav til politiet om at 

udføre sin samfundsopgave med både legalitet og legitimitet været med til at fastholde politiet som en 

bureaukratisk og hierarkisk organisation, der helst ikke må begå fejl netop for ikke at miste sin legitimitet i 

befolkningen. Organisationen er således nødt til at stå på to ben, hvilket afspejler sig i den ”tohåndede 

organisering”, som tidligere beskrevet. 

Respondenterne er ikke enige om, hvor meget bureaukratiet skal fylde i forhold til adhocratiet. Flere peger 

på, at udvikling og adhocrati nok er mest relevant centralt i Rigspolitiet, da det primært er derfra der er 

behov for lægge rammerne for Mål-og Resultatstyring, udvikling af nye metoder m.v.  

 
Grid 

Group 

karrierejuristen soldaterjuristen 

stabsakademikeren 

politiuddannede 

politilederen 

politiakademikeren 

                                   Figur 7 - grid and group politiet efter 2007 
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”I en politikreds er 90 % drift” (respondent A) 

Og at bureaukratiet alligevel ikke skal gemmes helt væk i det centrale system viser følgende udtalelse: 

”Og når der så sker et terrorangreb i København, så bliver Rigspolitiet jo ikke målt på deres 

udviklingsprojekter, men på deres evne til at skrive afrapporteringer og redegørelser. En klassisk opgave, 

der kræver juridiske og politifaglige kompetencer”, var en anden konstatering.55(respondent B). 

Der er ingen tvivl om, at især Rigspolitichefen, men også andre i direktionen er meget optaget af at bevæge 

politiet væk fra den bureaukratiske struktur for derved at frigøre noget råderum og ledelseskraft til 

udvikling af organisationen. Som nævnt er der for nylig gennemført en lederreform, der har fjernet et 

ledelseslag, og Rigspolitichefen har ved flere lejligheder plæderet for: ”afskaffelse af nulfejlskulturen”.  

”Afskaffelse af nulfejlskulturen virker bedst, så længe vi ikke laver fejl” (respondent C). 

Men trods den inerti, der måtte være i forhold til at trække organisationen i en mere adhocratisk retning, 

så er der dog sket meget på den front siden 2007.  Faggrupperne er blevet betydeligt mere blandede og 

referenceforholdene er ikke altid de traditionelle faggrupperne i mellem. Respondenterne er enige om, at 

faggrænserne langsomt bliver udviskede, og at det i dag handler om ”performance” frem for ”profession” – 

altså, at det er det du præsterer der tæller, og ikke om du er jurist, politifaglig eller noget tredje. 

I min for forståelse opererede jeg kun med tre kultursociologiske grupper: juristen, den politifaglige og 

”øvrige”. Min analyse har vist, at der i dag kan identificeres mindst seks grupper, og at distinktionen mellem 

dem er mere uklar end tidligere. I forhold til fremtidens topledere er det interessant at konstatere, hvordan 

disse nye grupper interagerer. Blandt respondenterne er der en ret klar forskel på, hvordan henholdsvis 

”karrierejuristen” og politilederen ser på den ledelsesmæssige værdi af ”stabsakademikeren”. Hvor der er 

en udbredt tilfredshed med og anerkendelse af ”stabsakademikeren” som en ressource, der kan tilføre 

organisationen betydelig merværdi hos ”karrierejuristen”, så er politilederen noget mere tilbageholden. 

Sidstnævnte anerkender nødvendigheden af ”stabsakademikeren”, men ikke i ledelsesmæssig 

sammenhæng. Der foretrækker politilederen helt klart den velkendte model med enten en ”karrierejurist” 

eller en fra egne rækker. Derimod er der blandt karrierejuristen betydelig mere sympati for tanken om, at 

en akademiker med en anden profession end jurist ville kunne blive politidirektør fremadrettet. 

Der er altså tegn på, at der er gode forbindelser eller alliancer mellem ”karrierejuristen” (bureaukraten) og 

”stabsakademikeren” (individualisten). Det er i og for sig naturligt, da ”stabsakademikeren” jo tilfører 

kompetencer til ”karrierejuristen”, der til gengæld beskytter sin magtposition.  

Thomson, Ellis & Wildavsky beskriver således alliancen mellem de to typologier som ”the establishment”. 

Individualisten opnår stabilitet omkring sig og ”beskyttelse” fra bureaukraten mod ”outsiders”. Til gengæld 

opnår bureaukraten mulighed for yderligere udvikling eller økonomisk vækst, idet bureaukraten godt er 

klar over, at hans egen gruppes DNA er en hæmsko i den retning. På trods af deres forskelligheder, så går 

bureaukraten og individualisten ofte efter en alliance frem for at alliere sig med den egalitære.  

                                                           
55 Med reference til skyderierne den 14. og 15. februar 2015 mod henholdsvis Krudttønden og den jødiske synagoge i 
København, hvor to personer blev dræbt foruden gerningsmanden, der senere blev skudt og dræbt af politiet, da han 
åbnede ild under forsøget på anholdelse. http://da.wikipedia.org/wiki/Skuddramaerne_i_K%C3%B8benhavn_2015  

http://da.wikipedia.org/wiki/Skuddramaerne_i_K%C3%B8benhavn_2015
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De egalitæres reaktion, når de oplever ovennævnte alliance, er, med mindre de ikke ønsker indflydelse, at 

forsøge at indgå en alliance med en af de to grupper. En alliance med hierarkisten vil her oftest være at 

foretrække for den egalitære, da en sådan kombination normalt er garant for, at der bliver truffet 

beslutninger. Hierarkisten på den anden side tror på, at man skal tilgodese alle i helhedens navn. For 

hierarkisten kan denne ”given køb” til den egalitære dissident, være en måde at bevare roen på, om end de 

vil være bange for, at alliancen med de egalitære vil udviske den forskel i status, som hierarkisten sætter 

pris på. (Thomson, Ellis & Wildavsky, 1990).  

9.1.5. Sammenfatning af analyse og diskussion 

Sammenfattende kan man sige, at ”karrierejuristen” nok har mest behov for ”stabsakademikeren” i forhold 

til udadtil at kunne leve op til de krav der bliver stillet ovenfra. Samtidig føler han, at han i et vist omfang er 

nødt til at give køb til politilederen, der også, som tidligere nævnt, i forvejen er på vej op i 

”karrierejuristens” gruppe. Politilederen har således fået begrænset magt i form af en plads i 

politikredsendes øverste ledelse jf. figur 1, men ikke i politiets øverste besluttende myndighed, 

Koncernledelsen. Man kan sige, at ”karrierejuristen” er den, der skal balancere mellem at tilgodese 

”stabsakademikeren” og politilederen for at opretholde magtbalancen - eller opretholde det professionelle 

projekt. 

10.0. De politifagliges ledelsesmæssige position i politiet 
Før politireformen var den øverste politifaglige leder enten politiinspektør (leder af Ordenspolitiet) eller 

kriminalinspektør (leder af Kriminalpolitiet). Lederrollen var af faglig og personaleledelsesmæssig art, men 

det lå ikke i rollen at være en del at en strategisk ledelse, om end mange inspektører naturligvis blev taget 

med på råd af politimestrene, når større beslutninger skulle tages. 

I den nye organisering fik politifaget pludselig en plads i de øverste ledelser i politikredsene, som tidligere 

skitseret i form af chefpolitiinspektøren. Pågældende fik en for faget helt ny rolle, idet han skulle anvende 

sin faglige viden i en strategisk sammenhæng. De 12 chefpolitiinspektører blev, i lighed med de øvrige 

topledere, åremåls- og kontraktansat, og skulle nu pludselig tage del i beslutningsprocesserne omkring en 

lang række ting, som gik på tværs af organisationen.  

Der er generel enighed om blandt respondenterne, at den rolle er blevet forvaltet på forskellig vis, og 

derfor er det meget forskelligt fra politikreds til politikreds, hvor meget strategisk indflydelse den enkelte 

chefpolitiinspektør har.  

En forklaring på det kan være, at den strategiske rolle simpelthen har været ny og uvant. Et synspunkt i den 

forbindelse fra respondent B er, at:  

”chefpolitiinspektørerne ikke i tilstrækkelig grad altid har været villige til at tage det ansvar, der naturligt 

følger med formel magt, og så bliver indflydelsen naturligvis også derefter”. 

Som politimand har man gennemgået en politifaglig uddannelse på Politiskolen, men der ligger ikke fra 

starten indbygget, at man sigter mod en lederkarriere. Det kommer evt. hen ad vejen. Nogle respondenter 

nævner, at man her kunne lære fra Forsvaret, hvor officersuddannelsen jo fra starten er en 

lederuddannelse, der bygger den enkelte op til at kunne håndtere mangeartede ledelsesmæssige aspekter, 

herunder de mere strategiske discipliner som eksempelvis strategi, samfundssyn, politisk tæft m.v. 
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”Politifolk er jo ikke i sig selv uddannet til at være topledere” (respondent B) 

Blandt respondenterne var der generel enighed om, at disse eventuelle ”mangler” for politiledere kunne 

kompenseres ved eksempelvis ophold i Justitsministeriet eller andre relevante styrelser, ligesom 

selektionen af ledere blandt de politifaglige efter fleres mening burde starte meget tidligt, så man havde tid 

og mulighed for at bygge dem op til en stærk strategisk leder over tid. 

11.0. Konklusion 
I min indledning opstillede jeg følgende problemformulering med tilhørende undersøgelsesspørgsmål: 

Hvorfor er alle politidirektører og stabschefer (tidligere vicepolitidirektører) fortsat jurister, når det formelle 

krav til denne uddannelse blev afskaffet i 2007 i forbindelse med politireformen? 

 

 Hvilke karriereveje kan identificeres for politidirektører og stabschefer? 

 I hvor høj grad spiller den juridiske uddannelse og professionsbaggrunden fortsat reelt ind i 

forhold til udnævnelse af politidirektører og stabschefer? 

 Er der tale om institutionel isomorfisme? 

 Hvilke kompetencer og uddannelse lægges der i øvrigt vægt på ved udnævnelse af topledere? 

 Hvilke for forståelser og grupperinger kan der iagttages mellem de forskellige faggrupper i et 

kultursociologisk perspektiv? 

 Hvilke tendenser kan identificeres, der tilsiger en mere mangfoldig professionsbaggrund for 

topledere i dansk politi i fremtiden? 

 

Analysen har vist, at politidirektører og stabschefer i dansk politi har et meget ensartet karriereforløb i 

politiet, anklagemyndigheden eller justitsministeriet med en juridisk kandidatgrad fra enten Københavns 

eller Århus universitet som uddannelsesmæssig baggrund. Enkelte har tidligere været ansat ved 

Domstolene eller andre ministerier. 

 

Undersøgelsen har påvist, at der især blandt jurister fortsat er en opfattelse af, at det af hensyn til 

legalitetskontrol og ”forståelse for forretningen” er en fordel for en politidirektør eller stabschef at være 

jurist med solidt kendskab til politiet. Dertil kommer, at antallet af topposter i justitsvæsenet blev kraftigt 

reduceret i forbindelse med politi og domstolsreformen i 2007, ligesom antallet af kvalificerede ansøgere 

udefra til stillingerne som politidirektører og stabschefer var stærkt begrænset. Disse omstændigheder til 

sammen har gjort det mere legitimt for Justitsministeriet og Rigspolitiet at negligere de nye krav om ”mere 

ledelse og mindre fag”. Dermed har det professionelle juridiske projekt kunnet fortsætte, om end det ikke 

har været muligt at konkludere entydigt, i hvor høj grad dette er et bevidst forsøg på at beskytte den 

juridiske profession mod konkurrence udefra. 

 

6 ud af 12 politidirektører er siden politireformen blevet udskiftet, men profilen er stadig den samme. Så 

analysen har vist, professionelt projekt eller ej, at der reelt internt i politiet og Justitsministeriet er tale om 

en høj grad af institutionel isomorfisme, hvor toplederne, både internt i politiet og i forhold til 

Justitsministeriet, i udpræget grad har en ensartet profil. 17 ud af de 19 medlemmer af koncernledelsen i 

politiet har således samme professionsmæssige baggrund som jurist, mens de politifaglige ledere ikke er 

repræsenteret. 
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Politiets ledelsesgrundlag baserer sig på en modificeret udgave at det såkaldte ”Leadership Pipeline” 

program, som er et hierarkisk opbygget system, der med ret klare beskrivelser af kompetencekrav til de 

enkelte niveauer fortsat understøtter et klassisk bureaukratisk embedsmandssystem. Dette taler for, at den 

juridiske profession fortsat er en kompetence i sig selv ved udvælgelsen af topledere i politiet jf. den Max 

Weberske definition. At ledelsesgrundlaget lægger vægt på en kompetence som: ”eksekvering”, mens 

kompetencer som ”ledelsesrum” og ”at være rollemodel” er faldet bort i forhold til det oprindelige 

Leaderhip Pipeline program understøtter yderligere konklusionen om, at der ved udvælgelse af topledere 

fortsat lægges vægt på klassiske embedsmandskompetencer frem for mere generiske og 

udviklingsorienterede kompetencer. Kompetencekrav til toplederen om at have udpræget samfundssyn og 

helhedsforståelse taler også i favør af en ”juridisk skoling”. Til gengæld taler kompetencekravet om at 

kunne udvikle en organisation ikke umiddelbart for en juridisk baggrund. Formel ledelsesuddannelse 

vægter for nuværende ikke tungt ved udvælgelse af topledere i dansk politi. 

 

Analysen i et kultursociologisk perspektiv har vist, at den traditionelle hierarkiske tredeling mellem ”de 

fine” jurister i toppen, den politiuddannede ”håndværker” og den administrative ”hjælper” er blødt op 

siden 2007. Dette skyldes primært den stadigt stigende anvendelse af supplementerende tværfaglige 

matrix strukturer i forbindelse med projektarbejde og andet, hvor ledelsesrollen ikke er afhængig af den 

uddannelsesmæssige baggrund.  De færre topstillinger i politiet generelt har medført, at mange jurister i 

politiet ikke kan forvente en lederkarriere og må acceptere at være ”soldaterjurist”.  

 

De politifaglige danner fortsat den største og mest sammentømrede gruppe som profession inden for 

politiet. Chefpolitiinspektørens nye rolle som en del af den strategiske ledelse i politikredsene har givet 

faget en ny rolle, som gruppemæssigt rykker dem op mod karrierejuristen og dermed efterlader dem i et 

gruppemæssigt ”no man’s land” mellem deres oprindelige professionsgruppe og den herskende 

”karrierejurist” gruppe”. Slutteligt kan identificeres en ny og voksende gruppe af ”stabsakademikere”, hvis 

kompetencer ”karrierejuristen” har et stærkt behov for at kunne udnytte for selv at kunne bibeholde 

topposterne og dermed magten og indflydelsen. 

 

Følgende tendenser, der peger mod en mere mangfoldig professionsbaggrund på topposterne i politiet i 

fremtiden kan identificeres: 

 

 Over tid vil det institutionelle pres mod politiet vokse i takt med, at der ikke kan konstateres reelle 

forandringer i kriterierne for udvælgelse af topledere siden 2007. Konkrete sager om dårlig 

topledelse og nepotisme, som i tilfældet med vicedirektørernes stedfortræderrolle, er med til at 

forøge presset i retning af reel forandring. Formel lederuddannelse vægter ikke tungt ved 

udvælgelse af topledere, men i takt med at både politiuddannede og andre faggrupper i stigende 

grad tager en akademisk lederuddannelse vil juristerne fremover være presset til at ”følge trop”, 

hvis ikke de vil miste deres ledelsesmæssige førerposition.  

 

 Kompetencekrav om at kunne udvikle og en stadig anvendelse af andre organisationsformer end 

den klassiske maskinbureaukratiske er også faktorer, der skubber i retning af mere diversitet i 
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topledelsen af dansk politi, ligesom faggrænserne mellem professionerne internt i politiet er blevet 

mere udviskede. 

 

 Alle med indsigt i problemfeltet er enige om, at tiden er kommet nærmere, hvor en politidirektør 

vil kunne komme udefra og med en anden professionsbaggrund end jurist, evt. via en stilling som 

stabschef. På trods af, at et stigende antal politiuddannede tager en akademisk lederuddannelse 

står de svagt i forhold til at erobrere de absolutte toppositioner i dansk politi, da de som gruppe har 

haft vanskeligt ved indflydelsesmæssigt at manifestere sig, ligesom de ikke har været i stand til for 

alvor at indgå alliancer med andre grupper i politiet i kultursociologisk sammenhæng. Alliancen 

mellem karrierejuristen og stabsakademikeren tilsiger, at sidstnævnte står stærkere i forhold til at 

besætte en kommende stilling som politidirektør eller stabschef end en politifaglig. 

 

12.0. Perspektivering 
Denne undersøgelse har påvist årsager til, at topposterne i dansk politi trods en politireform stadig er tungt 

besat af jurister med karriere i justitsvæsenet. Den har også angivet, at der, trods kræfter der arbejder for 

det, er langt igen før politiets topledelse har en større diversitet i forhold til professionsbaggrund og 

kompetencer i øvrigt. 

Hvad min undersøgelse ikke hverken forsøger eller giver svar på er, hvordan en sådan topledelse i givet fald 

burde se ud? Hvorledes skal vægtningen være på de forskellige fagligheder (politi, jurister m.v.) i forhold til 

andre ledelsesmæssige kompetencer, der måske bedst skaffes udefra? Skal og kan politiet overhovedet 

styres helt eller delvist efter NPM principper, eller er politiet en så speciel monopoliseret virksomhed med 

en helt særlig samfundsmæssig opgave, at det i virkeligheden ikke giver meget mening at forsøge at lægge 

sig i slipstrømmen på styrings- og ledelsesmodeller udviklet primært efter inspiration fra den private 

sektor? 

Og kræver det andre kompetencer at være Rigspolitichef eller politidirektør i København i forhold til en 

gennemsnitlig politikreds, hvor der er knaps så meget udvikling og mere drift? 

Svarene gives ikke i denne afhandling, og vil formentlig kunne besvares forskelligt afhængig af øjnene der 

ser. Imidlertid vil det være mit håb for dansk politi, at der fremadrettet udvikles en egentlig strategi for, 

hvordan man ønsker at topledelsen skal være sammensat i dansk politi for bedst muligt at kunne favne de 

mangfoldige udfordringer, som politiet står over for, og samtidigt leve op til de krav og forventninger, som 

politikere og befolkningen stiller. 

I skrivende stund er fire ledige stillinger som politidirektører slået op til besættelse. Af stillingsopslaget 

fremgår det, at pågældende skal have: ”gode lederevner og kunne kombinere kravet til et 

omkostningseffektivt og moderne politi med udviklingen af en god og attraktiv arbejdsplads. Det kræver en 

person med strategisk udsyn, organisationsforståelse, tillidsskabende ledelsesstil, gennemslagskraft og 

gode evner for intern og ekstern kommunikation. Politidirektøren forudsættes til tillige at have det 
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fornødne indblik i og forståelse for politiets og anklagemyndighedens arbejde. Alle interesserede uanset 

personlig baggrund opfordres til at søge.”56 

Det bliver interessant at se, hvilke profiler der bliver udvalgt denne gang. 

Selv om jeg har været ansat i politiet i over tredive år har jeg egentlig først som optakt til denne afhandling 

tænkt nærmere over, hvorfor topledelsen primært består af jurister. Det var ligesom ”a given thing”. Efter 

at have arbejdet med denne afhandling har jeg erfaret, at der er mange grunde, nogle bedre end andre til, 

at det er tilstanden. Derudover er jeg også i dette tilfælde blevet bekræftet i, at store og bureaukratiske 

virksomheder ikke forandres på kort tid – som supertankeren, der nok kan skifte kurs, men først reelt 

ændrer retning efter mange sømil. 

Denne afhandling giver, som jeg havde forventet ingen simple svar, men det er måske også meget godt, for 

som den amerikanske journalist og forfatter, H.L. Mencken skrev:  

”For every complex problem there is an answer, that is clear, simple and wrong”.57 

13.0 Egen ledelsesmæssig udvikling 
Jeg vil i dette afsnit fokusere på den ledelsesmæssige udvikling, som jeg har været igennem i løbet af de fire 

år, hvor jeg har læst MPG. Udviklingen kan iagttages på fem fronter:  

 De ydre omstændigheder omkring det jobskift, som jeg har haft i løbet af studieperioden. 

 De indre omstændigheder, min egen personlige udvikling som leder og menneske. 

 MPG som studium, og hvad det har givet mig. 

 Læring og erkendelser i forbindelse med Master afhandlingen. 

 Mit kommende job uden for politiet. 

Da jeg påbegyndte MPG var jeg vicepolitiinspektør og sektionsleder i Rigspolitiets Nationale Efterforsknings 

Center (NEC). Et år efter, i 2012, blev jeg forfremmet til politiinspektør og chef for NEC. På det tidspunkt 

stod NEC over for en nødvendig organisationsforandring, idet NEC’s mission var ved at ændre sig fra en 

operativt støttende rolle i forhold til politikredsenes bekæmpelse af organiseret og international 

kriminalitet til en mere strategisk og retningssættende rolle, hvor det mere operationelle arbejde i stigende 

grad blev udliciteret til politikredsene og særlige Task Forces. Det betød, at der var behov for mere 

tværgående projektarbejde og en opblødning af gamle interne ”faggrænser”. Spørgsmålet var, hvorledes 

jeg skulle gennemføre denne organisationsændring, og i hvilket tempo. På det tidspunkt havde jeg afsluttet 

faget: ”Ledelse af reform og forandringer” på MPG, og det var med til at give mig klarhed over styrker og 

svagheder ved en tilgang med planlagte forandringer (Lewin m.fl.) og kontinuerlige forandringer (Weick & 

Quinn m.fl.). Jeg valgte sidstnævnte tilgang. Samtidig analyserede jeg min egen ledelsesmæssige profil, som 

jeg havde fået foretaget på PUF A, og valgte at bringe en kombination af den temposættende og coachende 

ledelsesstil på banen for at få kickstartet processen. Dette skete kort efterpå et internt lederseminar, og 

processen er fortsat lige siden. 

                                                           
56 Stillingerne er ledige i politikredsene: Midt- og Vestsjælland, Sydøstjylland, Fyn og Bornholm. Se bilag 8 for det fulde 
stillingsopslag. 
57 http://en.wikiquote.org/wiki/H._L._Mencken  

http://en.wikiquote.org/wiki/H._L._Mencken
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På PUF B skrev jeg opgaven ”Fra leder til chef”. I den opgave analyserede jeg de konsekvenser, som 

forfremmelsen betød for mig personligt, og hvilke ledelsesmæssige greb, som jeg skulle være 

opmærksomme på at anvende til gavn for såvel organisationen som mig selv. Det ene fokuspunkt var min 

interne kommunikation, hvor jeg kom frem til den erkendelse, at alt hvad jeg sagde, selv i mere afslappede 

sammenhænge, blev genstand for fortolkning og analyse blandt medarbejderne, hvilket naturligvis gjorde, 

at jeg skulle vægte mine ord mere end tidligere. Samtidig skulle jeg være i stand til at ”favne alle”, og ikke 

kun dem, som jeg tidligere havde været sektionsleder for. I forhold til disse udfordringer havde jeg stor 

glæde af fagene: ”Kommunikation og ledelse” samt ”Strategisk HRM”.  

MPG har givet mig nogle værdifulde redskaber, som har været med til at skabe et større klarsyn og et 

videre perspektiv I forhold til de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer, som jeg har stået over 

for. Sammen med undervisere og medstuderende har der under MPG forløbet været rig mulighed for 

værdifulde diskussioner, der ofte har været med til åbne op for nye muligheder og løsningsmodeller. 

Mødet med andre offentlige ledere på MPG har givet mig stor indsigt i den virkelighed, som de har stået i – 

og forbavsende tit har den ikke været særligt fjern fra min i politiet. I takt med, at den teoretiske ballast 

ledelsesmæssigt er blevet større fornemmer jeg også en stigende sikkerhed og ro i forhold til mine egne 

ledelsesmæssige dispositioner. Det er simpelthen nemmere at forudse konsekvenserne, når man ikke kun 

har sit instinkt at stole på, men derimod noget substantiel forskning at læne sig op af. 

Gennem mine tredive år i politiet, og i takt med at jeg har fået større ledelsesmæssigt ansvar, er jeg i 

stigende grad kommet til den erkendelse, at det der driver mig er muligheden for indflydelse og udvikling af 

organisationer og mennesker. Som min afhandling påviser, er politiet en stor og gennemgående 

bureaukratisk virksomhed, og som politiuddannet leder er muligheden for reelt at være strategisk 

retningssættende ret begrænset. Min afhandling konkluderer, at nok er der tegn på, at topledelsen i 

politiet over tid vil få en mere professionsmæssig varieret sammensætning, men intet tyder på, at det sker 

med særligt høj tempo.  

Jeg er derfor gennem de seneste par år blevet opmærksom på, at jeg bedst ville kunne få tilfredsstillet mine 

egne ambitioner om at være med til at påvirke og udvikle uden for politiet, og at det skifte skulle ske inden 

jeg blev for gammel og uattraktiv i en arbejdsgivers øjne. 

Omvendt har jeg altid været meget glad for at arbejde i politiet, som på mange måder er en arbejdsplads, 

hvor man har brug for en bred palet af ledelsesmæssige og menneskelige egenskaber for at præstere både 

indadtil og udadtil. Og på trods af bureaukratiets langsommelighed er det også et sted, hvor den der vil og 

kan får lov til, i hvert fald på operativt niveau, at arbejde med en lang række spændende opgaver, som kun 

de færreste andre mennesker er forundt. Så jeg har på ingen måde haft et ønske om at forlade politiet for 

enhver pris. 

I februar 2015 konstaterede jeg, at stillingen som direktør for Anti Doping Danmark (ADD) var ledig og 

besluttede, at den stilling havde et indhold og en profil, som passede godt på min person og faglige 

baggrund. I konkurrence med ca. 70 andre ansøgere fik jeg stillingen og tiltræder pr. 1. juni 2015. Foran mig 

ligger en udfordring, hvor jeg med et stigende budget over de næste tre år skal udvikle organisationen 

yderligere, ligesom ADD formentlig skal påtage sig yderligere opgaver inden for det område, som 

Kulturministeriet betegner som: ”Sportens integritet”. Så selv om jeg går fra et personaleledelsesmæssigt 

ansvar med ca. 140 medarbejdere til kun 12 plus ca. 40 deltidsansatte kontrollanter, er opgaven i forhold til 
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der driver mig særdeles spændende. Og med direkte reference til en Bestyrelse under Kulturministeriet er 

jeg ret overbevist om, at min strategiske indflydelse bliver stor i forhold til den, efter min mening, meget 

samfundsvigtige opgave det er, at sikre en ”ren” sport på alle fronter. 

At jeg forlader politiet samtidig med, at jeg afslutter MPG er et tilfælde. Ikke desto mindre betragter jeg de 

to hændelser som afslutningen på den rejse jeg har været på de seneste fire år, og som har flyttet mig som 

leder og menneske. Jeg har gennem MPG fået udvidet min horisont betydeligt, fået nye erkendelser og lært 

nye spændende mennesker at kende. Det er måske ultimativt det, som har været med til at skubbe mig det 

sidste stykke mod nye udfordringer og et nyt kapitel i mit professionelle liv. 
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Interviewguide 

Intro til den interviewede: Min hovedopgave tager udgangspunkt i en undren over, at toplederposterne i 

dansk politi fortsat primært er besat med jurister (politidirektører og stabschefer samt hele øverste ledelse 

i Rigspolitiet). Jeg vil undersøge, hvordan dette fænomen kan forklares.  

Mit teoretiske afsæt er professionsteorier, teorier om institutionel isomorfisme og institutionelt pres samt 

kulturteori. 

Jeg undersøger det formelle ledelsesgrundlag for Anklagemyndigheden og politiet samt karriereveje for 

toplederne i dansk politi for derigennem at forsøge at finde svar på min problemformulering. Samtidig 

gennemfører jeg semistrukturerede interviews med i alt syv respondenter blandt topledere i politi og 

jusitsvæsen for at indhente yderligere empiri. 

Jeg vil meget gerne af hensyn til min egen dokumentation have lov til at optage interviewet, men jeg vil 

selvfølgelig respektere din anonymitet i min opgave i det omfang, som du måtte ønske det. 

Spørgsmål: 

 I 2007 blev det formelle krav om, at en politidirektør skulle være jurist afskaffet. Nu er der gået otte 

år og alle politidirektører og stabschefer er fortsat jurister. Hvordan forklarer du det fænomen? 

 

 Der var ikke mange ansøgere udefra, da stillingerne skulle besættes i 2007. Hvad er din forklaring 

på det? 

 

 En påstand kunne være, at det er jurister i Justitsministeriets og Rigspolitiets top, der udnævner 

topledere, der ligner dem selv og dermed skaber ”social closure”. Hvad er din mening om det? 

 

 En anden beslægtet mulighed er, at dem der ansætter toplederne vælger nogen der ligner dem selv 

(Rip, Rap og Rup effekten). Hvad er din mening om det? 

 

 Politiet er jo en særlig monopoliseret organisation med helt særlige magtbeføjelser. Har det efter 

din mening indflydelse i forhold til udvælgelse af topledere? 

 

 Hvilken betydning har det for udvælgelse af topledere i dansk politi, at anklagemyndigheden i så 

høj grad er en del af politiet? 

 

 Politiets ledelsesgrundlag bygger på ”Leadership Pipeline” princippet. Er der nogle af identificerede 

kompetencer man skal have på topniveau, som tilsiger, at en professionsbaggrund er mere relevant 

end andre? 

 

 Hvis man kigger på ledelsesgrundlaget for dansk politi følger det det såkaldte ”Leadership Pipeline” 

system. Dette ledelsesgrundlag ret afgørende vægt på følgende egenskaber hos toplederen: Sikring 

af gennemførelse af politiske mål, eksekvering, fokus på resultater. Er der noget i disse meget 

konkrete ”performance krav” der kan forklare fænomenet? (kompetencer; professionsteorier) 

Bilag 3 
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 At være strategisk retningssættende, have politisk tæft og helhedsforståelse er også væsentlige 

egenskaber hos en topleder (jf. Leadership Pipeline). Er der noget i disse krav der taler for, at en 

faggruppe er bedre egnet end andre? 

 

 I ledelsesgrundlag er der også krav til mere ”bløde” og kreative kompetencer som at være 

udviklingsorienteret og en god kommunikator. Er der noget i disse krav der taler for, at en særlig 

faggruppe er bedre egnet end andre? 

 

 Hvor meget betyde en formel lederuddannelse i forhold til at bestride en toplederpost i politiet? 

 

 Hvad er din forklaring på, at der er formelle krav om lederuddannelse til de politifagligt uddannede, 

mens der ikke er sådanne krav til politidirektører og stabschefer? 

 

 Visionsudvalget anførte, at man ønskede ”mere ledelse og mindre fag” i den øverste ledelse, 

hvilket var en af grundene til, at man afskaffede det formelle krav om en juridisk embedseksamen. 

Hvilke fordele og ulempe vil du kunne se ved at få en topleder i dansk politi med en baggrund 

udefra? 

 

 Der er ingen med en politifaglig baggrund der er ”kommet helt til tops”. Hvordan forklarer du det, 

og tror du det vil blive anderledes fremadrettet? 

 

 Ser du tegn på pres udefra i forhold til, at fremtidens topledere i politiet ikke nødvendigvis alle 

sammen vil være jurister?  

 

 Hvilke kulturelle grupper kan du identificere inden for politiet? Både i forhold til profession, men 

også på anden vis? Og kan du identificere en udvikling i den henseende siden 2007? 

 

 Hvordan tænker du, at jurister i topstillinger i politiet tænker om de politiuddannede ledere og 

omvendt? Er der nogle for forståelser der eksisterer?  

 

 Hvad skal der til, hvis topledere i dansk politi skal bestå af et mere blandet segment fagligt set? 

(perspektivering) 
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Oversigt over respondenter: 

Navn Stilling Tjenestested 

   

Jens Røn Statsadvokat Rigsadvokaturen 
John Vestergaard Afdelingschef Justitsministeriet 

Anne Erlandsen HR Direktør Rigspolitiet 

Claus Hilborg Chefpolitiinspektør Nordjyllands politi 
Helle Kyndesen Politidirektør Sydøstjyllands politi 

Lene Frank Politidirektør Sydsjælland og Lolland-Falsters 
politi 

Torben Mølgaard Jensen Chefpolitiinspektør Københavns politi 
 

Rækkefølgen er tilfældig og stemmer således ikke overens med, hvilken bogstavs betegnelse den enkelte 

har i afhandlingen. 
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Navn Stilling Uddannelse Universitet ved 
evt. juridisk 

embedseksamen 

Arbejdskarriere Tillidsposter 
eller netværk 

      

Elsemette 
Cassøe 

pd. 
Nordjylland 

cand. jur. Århus Universitet Statsadvokat - 

Henrik K. 
Thomsen 

sc. 
Nordjylland 

cand. jur. 
Studerer MPG 

Århus Universitet Statsadvokaten 
og politiet 

- 

Jørgen Illum pd. Østjylland cand. jur. Københavns 
Universitet 

Politiet - 

Ole Friis sc. Østjylland cand. jur. - - - 
Jens 
Kaasgaard 

pd. Midt- og 
Vestjylland 

cand. jur. - - - 

Claus Henrik 
Larsen 

sc. Midt- og 
Vestjylland 

cand. jur. og 
politiuddannet  

København Politiet, anklager, 
dommer 

- 

Helle 
Kyndesen 

pd. 
Sydøstjylland 

cand. jur og 
MBA 

København Politi og 
statsadvokat 

- 

Martha 
Terkelsen 

sc. 
Sydøstjylland 

cand. jur. - - - 

Jørgen 
Meyer 

pd. Syd- og 
Sønderjylland 

cand. jur. - Politi - 

Lene Volke 
Roesen 

sc. Syd- og 
Sønderjylland 

cand. jur. og 
studerer 
offentlig ledelse 

Århus Politi og 
Justitsministeriet 

- 

Poul Løhde pm. Fyn cand. jur. - - - 

Anders 
Dorph 

sc. Fyn cand. jur. København Politiet, 
Statsministeriet, 
Justitsministeriet 

Tidl. medlem 
af akademisk 
råd, KU 

Finn Borch 
Andersen 

pd. 
Nordsjælland 

cand. jur. København Politiet Formand 
DJØF (2004-
2011) 

Mogens 
Hendriksen 

sc. 
Nordsjælland 

cand. jur. - - - 

Kim 
Christiansen 

pd. Kbh. 
Vestegn 

cand. jur. - Politiet - 

Torben 
Jessen 

sc. Kbh. 
Vestegn 

cand. jur. København Politiet - 

Thorkild 
Fogde 

pd.  cand. jur. Århus Statsministeriet, 
UM, JM og 
politiet 

- 

Anders 
Linnet 

pd. Midt- og 
Vestsjælland 

cand.jur. - - - 

Niels Henrik 
Larsen 

sc. Midt- og 
Vestsjælland 

cand.jur.  - - - 

Lene Frank pd. 
Sydsjælland 
og Lolland -
Falster 

cand.jur. og HD København Politiet - 

Erik Terp sc. cand.jur. Århus - - 
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Sydsjælland 
og Lolland-
Falster 

Peter Møller 
Nielsen 

pd. Bornholm cand.jur. Århus Politiet - 

Jens Henrik 
Højbjerg 

RPCH cand.jur. Århus Politiet - 

Svend Larsen pd.  cand.jur. København Politiet, JM og 
Rigsadvokaten 

- 

Anne 
Erlandsen 

Dir. cand.jur. - Politiet - 

Nikolaj Veje Dir. Cand polit Ikke jurist Politiet - 

Michael 
Steen 
Hansen 

Dir- HD og MBA Ikke jurist DR og Region 
Sjælland 

- 

Jens Madsen pm.  cand.jur. og 
MPG 

cand.jur. Statsadvokat og 
politiet 

- 
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