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Summary 

 

This thesis titled Digital Leadership encloses my Master of Public Governance. 

 

My motivation for choosing Digital Leadership as the theme for the thesis is the introduction of 

The Code for Digital Leadership in Fredensborg Kommune, where I am the head of the Public 

Dental Care. 

 

The Code for Digital Leadership is the only leadership code in Fredensborg Kommune, and its 

introduction has aroused my curiosity, and has lead me to particular thoughts about the 

context within the Code is given and about its implications. 

 

The thesis analyses the description and the interpretation of digital leadership, and analyses 

how digital leadership as concept has become that widespread based on theories of IT 

governance, Digital Era Governance, Public Governance and Management Fashion. 

 

The empirical foundation consist of four interviews; three of the represented interviews were 

conducted in association with professional experts (Det Digital Råd, Tænketanken Public 

Governance and KL) and one interview was conducted in my own organization (Fredensborg 

Kommune). 

 

The analysis framework of the different governance theories identifies a significant variety in 

description, interpretation and in the explanation for the widespread of digital leadership as 

concept. 

 

The analysis framework of the theory of management fashion – “a relatively transitory 

collective belief, that a management technique leads rational management progress” - 

identifies Digital Leadership as management fashion, which could explain the widespread of the 

concept. 

Per se, management fashion is not objective, and according to the management fashion 

theory, the organizations describes and interpreters the substance according to their own 

needs and preferences, which could explain the great variety in description and in 

interpretation. 

 

For my personal leadership, the implication of the findings is the comprehension of The Code 

as an inspiration, and not as an instruction manual, as Digital Leadership is shown not to be 

definitive neither absolute.  
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Indledning 

I den senere tids internationale og danske litteratur ses digitalisering som et helt centralt 

element i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitaliseringen ses som 

rammesættende for styringen og forandringen af den offentlige sektor, og såvel eksperter som 

politikere beskriver digitaliseringen som en af hjørnestene til at løfte kvalitetsreformen og sikre 

den ønskede udvikling. 

Det ses som nødvendigt i højere og højere grad at betragte IT som egentlig forretnings- og 

serviceudvikling, og ikke kun som effektivisering af administrationen. Digitalisering betragtes 

og benyttes således som et egentligt styringsværktøj på linje med regelstyring og økonomiske 

incitamenter, og det giver styrings- og ledelsesmæssige udfordringer. 

Men er digitalisering et særligt styringsregime? 

Problemfelt 

Digitalisering er blevet beskrevet som et redskab med stort potentiale til at øge produktiviteten 

og effektiviteten i den offentlige sektor gennem de sidste mere end 30 år. 

Tilbage i moderniseringsprogrammet fra 1983 beskrives digitaliseringen under overskriften 

”Øget anvendelse af ny teknologi”, og det anføres, at ”Regeringen agter at øge effektiviteten 

gennem investeringer i ny teknologi, så arbejdstilrettelæggelsen inden for det offentlige 

modsvarer de nye krav og muligheder som ikke mindst edb-teknologi indebærer” 

(Finansministeriet 1983). 

Moderniseringsprogrammet er efterfulgt af de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier – den 

første i 2002 (Regeringen, KL og Amtsrådsforeningen 2002), de næste i 2004 (Regeringen, KL, 

Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune 2004), 2007 

(Regeringen, KL og Danske Regioner 2007) og den seneste ”Den digitale vej til fremtidens 

velfærd” fra 2011 (Regeringen, KL og Danske Regioner 2011), som nu (i 2016) forventes 

efterfulgt af en ny strategi. 
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Politisk betones synet på digitaliseringen som afgørende i bestræbelserne for at øge 

produktiviteten tilsvarende i regeringens 2015 plan ”Mod nye mål Danmark 2015” (Regeringen 

2007) og senest i Regeringens, KLs og Danske Regioners udspil ”Digital velfærd. Nye 

muligheder for velfærdssamfundet” fra 2013 (Regeringen, KL og Danske Regioner 2013). 

Digitalisering ses gennem alle årene som et redskab til at effektivisere den offentlige sektor, 

men der er en tydelig udvikling i formuleringerne af visionerne. 

I Moderniseringsprogrammet er digitaliseringen formuleret som en hensigt, i 2007 er 

digitalisering et minimumskrav i alle effektiviseringsstrategier og i Regeringens 2015 plan 

beskrives digitalisering som en reform blandt andre i den offentlige sektor.  

Der er gennem hele perioden et gennemgående fokus på, at digitaliseringen skal understøtte 

nytænkning og forandring af såvel processer som af organisationen.  

Detaljeringsgraden i de forskellige dokumenter er imidlertid meget stor. I de første 

strategierne beskrives nytænkningen i brede termer, mens den i de senere versioner i 2011 og 

i 2013 beskrives i form af meget detaljerede indsatser (f.eks. ”en digital og effektiv 

beskæftigelsesindsats” (2011) og endnu mere detaljeret ”udbredelse af telemedicin i hele 

landet” (2013)). 

Der sker også en markant udvikling i synet på borgerne. I strategien fra 2002 beskrives det, at 

borgerne skal ”rustes til netværkssamfundet”; i 2007 betones det, at borgerne skal ”tvinges 

over på de digitale platforme” og i 2013 ses borgerne ”som aktive medspillere med bedre 

muligheder for at bidrage til velfærden”. 

Det synes således tydeligere med årene hvor stort et potentiale, digitaliseringens tilskrives, 

hvor mange områder, der er en forventning om, det tænkes ind – det er ikke længere blot et 

spørgsmål om blanketter og formularer – og hvor vigtigt det ses, at borgerne inddrages, hvis 

potentialet skal realiseres. 

Men eksekveres strategierne?  Udvikles opgaveløsningen, er borgerne inddraget og realiseres 

effektiviseringsgevinsterne? 
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En undersøgelse fra Ålborg Universitet har i 2012 kortlagt ”Det kommunale 

digitaliseringslandskab – status og udfordringer”, og undersøgelsens resultater viser, at de IT-

ansvarlige i kommunerne vurderer, at de største barrierer for øget digitalisering er mangel på 

økonomi, mangel på finansiering af tværgående digitale projekter, lovgivning, der vanskeliggør 

dataintegration og manglende villighed til at gennemføre gennemgribende forandringer 

(Kræmmergaard og Nielsen 2012). 

Devoteam Consulting har i 2013 gennemført en evaluering af den fælleskommunale 

digitaliseringsstrategi og handlingsplan for KL, som ønsker at styrke den fremadrettede indsats 

på disse områder. Evalueringen peger på, at såvel strategi som handlingsplan rummer en 

række udfordringer. Udfordringerne beskrives i form af krav til ekstra ressourcer og nye 

digitale kompetencer, vanskeligheder i arbejdet for at skabe sammenhæng mellem nationale 

og lokale business cases og vanskeligheder i fht at realisere gevinsterne (Devoteam Consulting 

2013). 

De samme udfordringer afdækker Devoteam Consulting og KL i analysen ”Digital Modenhed i 

kommunerne”. Rapporten beskriver, at arbejdet med digitalisering aktualiserer og synliggør en 

række udfordringer: Digitalisering er ikke en naturlig del af ledernes faglighed, vanskeligheder 

ved at organisere ressourcer til medarbejdernes kompetenceudvikling, vanskeligheder ved at 

eksekvere lokale digitaliseringsstrategier, utilstrækkelig realisering af gevinsterne og politisk 

tøven, når digitalisering betyder forandring af ydelserne over for borgerne (Devoteam 

Consulting og KL 2012). 

Rapporten ”IT i Praksis 2014”, som Rambøll Management Consulting og Dansk IT står bag, 

bygger på en omfattende undersøgelse blandt både offentlige og private topchefer og IT-

direktører, samt en undersøgelse blandt 1000 danskere, og indeholder således også borgernes 

synspunkter på udbredelsen af teknologi i den offentlige opgaveløsning. Rapporten fra 2014 

viser bl.a., at borgernes opbakning til velfærdsteknologi er faldende. Herudover afdækker 

undersøgelsen, at blot en femtedel af kommunerne planlægger at inddrage borgerene i valg og 

udvikling af nye velfærdsteknologier. (Rambøll Management Consulting og Dansk IT 2014). 

De sidste års evalueringer peger således alle på, der er en række udfordringer i forhold til at 

implementere digitaliseringsstrategierne og de politiske målsætninger, og de gennemgående, 

dominerende udfordringer beskrives som: 
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Økonomiske udfordringer: 

 Manglende gevinstrationalisering 

 

Organisatoriske udfordringer: 

 Utilstrækkelig forandringsparathed hos beslutningstagere 

 Utilstrækkeligt samarbejde mellem relevante aktører 

 Utilstrækkelig borgerinddragelse 

 

Kompetencemæssige udfordringer: 

 Manglende medarbejder kompetencer 

 Manglende ledelse kompetencer 

Disse kortlægninger af barriererne for digitaliseringen følges naturligt af et fokus på, hvordan 

disse barrierer kan nedbrydes, og digitalisering tilskrives i flere sammenhænge at kræve et 

særligt styringsregime: 

”Offentlige ledere er dygtige – men ikke dygtige nok til at levere den nødvendige omstilling til 

et højteknologisk velfærdssamfund. Derfor er der behov for et paradigmeskifte og en digital 

ledelsesreform i det offentlige” konstaterer Det Digitale Råd således i et debatoplæg om digital 

ledelse i den offentlige sektor. 

 

”Der er mere end nogensinde før behov for at fokusere på digitalt lederskab og ledelse i den 

offentlige sektor. Spørgsmålet er ikke om velfærden skal digitaliseres, men hvordan velfærden 

skal digitaliseres. Der er derfor behov for at udvikle en ledelsesmæssig forståelse for 

digitaliseringens stærke, transformerende kræfter” siger Lars Monrad-Gylling, medlem af Det 

Digitale Råd og daværende administrerende direktør i KMD (Det Digitale Råd 2012). 

Tænketanken Public Governance har for nylig udgivet rapporten ”Åbent lederskab mod 

velfærdsteknologi” og konkluderer her på lige fod med det Digitale Råd, at det er nødvendigt 

med skærpet fokus på betydningen af ledelsens rolle i digitaliseringsprojekter. Tænketanken 

definerer behovet for ”det åbne lederskab”, der beskrives som den ”uideologiske, pragmatiske 

og effektorienterede ledelsesstil, som sætter eksekvering i højsædet” (Tænketanken Public 

Governance 2013). 
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Tilsvarende sætter KL og Devoteam Consulting fokus på begrebet digital ledelse i analysen 

”Digital Modenhed i kommunerne”, hvor digital ledelse beskrives som en forudsætning for at 

løfte den digitale modenhed, og som særlig vigtigt i fht at arbejde strategisk med 

digitalisering, at have overblik over forretningsprocesser og i fht at omsætte 

digitaliseringsinitiativer til konkret værdi (Devoteam Consulting og KL 2012). 

Fredensborg Kommune, hvor jeg er ansat som overtandlæge, har i efteråret 2014 tilsvarende 

formuleret Kodeks for Digitalt Lederskab, som ”sætter rammen for vores digitale lederskab” og 

”angiver mål og handlemuligheder i relation til den digitale udvikling” (Fredensborg Kommune 

2014). 

Problemformulering 

Introduktionen og betoningen af begrebet ”digital ledelse” og udmøntningen i form af Kodeks 

for Digitalt Lederskab i Fredensborg Kommune har skabt nysgerrighed og en vis grad af 

usikkerhed hos mig. 

Digitaliseringsdagsordene er bestemt ikke ny, men introduktionen af et Kodeks for Digitalt 

Lederskab som det eneste ledelses kodeks i kommunen, giver mig et indtryk af, der er tale om 

en helt ny ledelsesdisciplin, som stiller store krav til både mig som leder og til mine 

medarbejdere. 

Når jeg taler med kolleger og min egen chef, oplever jeg imidlertid meget stor forskel på, 

hvordan de og jeg er optaget af Kodeks og dets implementering. Hverken kollegerne eller min 

egen chef virker til at være optaget af det eller af de krav, det synes at stille til os som ledere. 

Jeg har en ledelsesmæssig ambition om at bidrage til den succesfulde digitalisering i 

Fredensborg Kommune, og er optaget af, om og i så fald hvordan Kodeks for Digitalt 

Lederskab kan være afsæt til at løfte den opgave. 
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Jeg har derfor et ønske om at finde svaret på spørgsmålene 

 Hvordan forstås begrebet digital ledelse? 

 Hvordan er det blevet så fremherskende et begreb? 

 Digital ledelse er med til at konstruere en ny opfattelse af, hvori ledelsesopgaven består 

– hvilken betydning har det for mit lederskab? 

Problemformuleringen rummer således et teoretisk perspektiv, et perspektiv, der retter sig 

mod udvikling og forandring af organisationen, og et perspektiv, der retter sig mod mine 

egne ledelsesmæssige kompetencer og min ledelsesmæssige udvikling. 

Afgrænsning 

 

Opgaven har digital ledelse som emne, og jeg forholder mig således ikke til andre 

ledelsestiltag eller til andre aspekter af den offentlige digitaliseringsdagsorden og – debat. 

 

Denne afgrænsning er valgt velvidende, at det i praksis er ganske vanskeligt at betragte en 

afgrænset del af en aktuel dagsorden og en begrænset del af en organisation, da digital 

ledelse som fænomen ikke er løsrevet fra organisationen og det omgivende samfund i øvrigt. 

 

Det ønskede fokus forsøger jeg at sikre gennem sammenhængen mellem 

problemformuleringen, valg af empiri og teori, og vigtigst gennem analysen og diskussionen, 

hvor data søges beskrevet og diskuteret i den snævre kontekst. 

Digital ledelse som emne giver mig en mulighed for at vende tilbage til flere af de fag, jeg har 

haft gennem masterforløbet. Det taler naturligt ind i offentlig styring – særligt ind i 

styringsværktøjets karakter, og i teorierne omkring hvordan styringsværktøjer lever i 

organisationer. Som problemformuleringen beskriver, taler emnet også ind i mit lederskab – 

både med reference til det personlige lederskab og til perspektivet på, hvordan jeg som 

medarbejder påvirkes af nye styringsværktøjer – et motivationsperspektiv. Endelig giver det 

mig en mulighed for at arbejde med digitalisering – en særlig personlig interesse jeg har, og 

som jeg også har arbejdet med tidligere i masterforløbet. 
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Metode 

Videnskabsteoretisk afsæt og analysestrategi 

Den hermeneutiske videnskabsretning danner afsæt for denne opgave og dens indsamling og 

bearbejdning af empiri. 

Problemformuleringen formulerer et ønske om at forstå – og netop forståelse er nøgleordet i 

hermeneutikkens epistomologi. Hermeneutikken beskriver den sociale virkelighed som et 

subjekt, men rummer samtidig en forståelse af, at virkeligheden kan præciseres og formes af 

andres forståelse. I hermeneutikkens forståelse træder man ind med en for forståelse af det 

fænomen, der undersøges, og den hermeneutiske cirkel beskriver, hvordan undersøgelsen vil 

lede til en ny forståelse og ny fortolkning af fænomenet. 

 
 

Figur.  Den hermeneutiske cirkel (Andersen, 2005).  

Koblingen mellem empiri og teori tager udgangspunkt i den abduktive analyse strategi (Olsen 

og Pedersen 1999). Ved abduktion søges efter en forklaring på empirien gennem koblingen 

mellem de indsamlede data og den teoretiske ramme.  Den abduktive strategi er i tråd med 

den hermeneutiske tilgang, som er beskrevet ovenfor – strategien sikrer vekselvirkningen 

mellem teori og empiri, og åbner dermed mulighed for en redefinering af fortolkningen 

gennem hele analyse processen. 

Den abduktive strategi forudsætter et teoretisk blik på det, man undersøger empirisk, og 

sigter mod en bevægelse fra det observerede til nye hypoteser om, hvordan genstandsfeltet 

ser ud - traditionelt i et forsøg på at opstille idealtyper, der kan forklare observationerne. 

Herved forventer jeg, at analysen vil resultere i et nyt bud på, hvorfor digital ledelse som 

fænomen er blevet så fremherskende i den offentlige digitaliseringsdebat. 
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Valg af teori 

Høyer (2007) beskriver teori som ”et system af læresætninger, som danner en 

forståelsesramme, som kan beskrive, analysere, forklare og forudsige fagets fænomener”. De 

teoretiske begreber peger således på, hvordan det empiriske materiale kan struktureres, 

sammensættes og tolkes i bestræbelserne på at forklare det fænomen, der er genstand for 

undersøgelsen. 

I det hermeneutiske perspektiv er teoriens rolle at beskrive den kontekst, fænomenet er i, og 

det er samspillet mellem teori og empiri, der skaber mulighederne for en ny forståelse. 

Jeg har valgt governance som det bærende teoretiske perspektiv, da det relaterer sig til 

styring, er anvendt i relation til offentlig digitalisering, og da der løbende refereres til 

governance i digitaliseringsdebatten, og det dermed rammer den kontekst, som 

undersøgelsens genstand, digital ledelse, beskrives i, ind. 

Valg af empiri 

Hermeneutikken kobles til kvalitative metoder, og empirien er derfor valgt til at bestå af 

interviews: 3 ekspertinterviews og et caseinterview. 

 

Interviewene er gennemført i semistruktureret form (Kvale og Brinkmann 2009) for at skabe 

mulighed for også at åbne op for nye og måske uventede perspektiver. 

Ekspertinterview 

Med afsæt i et ønske om at supplere det teoretiske blik på digital ledelse med en indsigt i, 

hvordan begrebet opfattes og adresseres på det strategiske niveau, har jeg valgt at afholde en 

række ekspertinterviews. 

Formålet med interviewene er at belyse begrebet digital ledelse og dets implikationer ud fra 

eksperternes subjektive erfaringer, og valget af fokuspersoner er begrundet i dels en forventet 

ekspertise i digital ledelse og dels i en faglig relevans i forhold til det offentlige domæne.  
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Særlige opmærksomhedspunkter ved ekspertinterviews 

Kvale og Brinkmann (2009) beskriver et særligt opmærksomhedspunkt ved ekspertinterviews. 

Intervieweren bør have et godt kendskab til emnet og mestre fagsproget for at skabe respekt 

og for at sikre en vis grad af symmetri i interviewrelationen. Arbejdet med opgavens 

problemfelt og teori afsnittet har bibragt mig dette kendskab, og i interviewspørgsmålene er 

der fokus på at anvende emnets teoretiske begreber og formuleringer.  

 

Jeg har valgt i alt fire interviewpersoner, som repræsentanter for Det Digitale Råd, for 

Tænketanken Public Governance og for KL.  

 

Af tids- og ressourcemæssige hensyn har det været nødvendigt at begrænse antallet af 

interviews, men da de udvalgte interviewpersoner repræsenterer de tre organisationer, der - 

som tidligere beskrevet – har markeret sig vedholdende i debatten om digital ledelse, giver det 

en forventning om, at empirien gennem de tre interviews når et mæthedspunkt – af Kvale og 

Brinkmann (2009) beskrevet som der, hvor yderligere interviews ikke medfører ny, afgørende 

viden. 

 

Interviewene er baseret på en fælles interviewguide med en række interviewspørgsmål (bilag 

1). Den fælles guide er valgt for at synliggøre forskelle og ligheder i eksperternes besvarelser. 

Som eksperter har jeg benyttet mig af følgende personer: 

 

Som repræsentanter for Det Digitale Råd (ww.detdigitaleraad.dk): 

Anders Adelhorst, kommunikationsdirektør i Microsoft Danmark 

Anders Thomsen, direktør for politik og strategi i Microsoft Danmark 

De to direktører har ønsket at deltage i interviewet sammen. 

Som repræsentant for Tænketanken Public Governance (www.publicgovernance.dk) 

Claes Nilas, Departementschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

 

Som repræsentant for KL (www.KL.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/): 

Anders Lillienfryd Holte, konsulent, Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening 
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Caseinterview 

Caseinterviewet tager afsæt i et ønske om at supplere det teoretiske og strategiske blik på 

digital ledelse med en indsigt i, hvordan begrebet opfattes og adresseres på det 

ledelsesmæssige og det operationelle niveau i min egen organisation. Dette perspektiv er 

specielt relevant i forhold til anden del af problemformuleringen, som rejser spørgsmålet om 

digital ledelse i fht mit eget lederskab og i fht min egen organisation. 

Særlige opmærksomhedspunkter ved studier i egen organisation 

Nielsen og Repstad (1993) redegør for en række fordele og ulemper i forbindelse med studier i 

egen organisation.  

Som fordele nævnes, at en undersøgelse i egen organisation ofte er forbundet med 

engagement. Det beskrives også som en fordel at kende til organisationens sprog og kultur, da 

det giver gode muligheder for at forstå de termer, interviewpersonen anvender, og at 

kendskab til organisationen – såvel den formelle som den uformelle – giver mulighed for at 

stille mere præcise og uddybende spørgsmål. 

Ulemperne ved at undersøge egen organisation er omvendt, at netop det indgående kendskab 

kan gøre det svært at hæve sig op i et mere overordnet perspektiv. Interviewpersonernes svar 

kan være præget og måske endda begrænset af organisatoriske hierarkier, og tolkning af data 

kan være påvirket af den forudindtagethed, der følger med kendskabet til organisationen. 

Eventuelle kritiske konklusioner kan derudover sætte undersøgeren i et dilemma i fht 

offentliggørelsen af den erhvervede viden. 

I bestræbelserne på at minimere de skitserede ulemper har jeg, som Nielsen og Repstad 

(1993) anbefaler, været åben omkring mine egne perspektiver på begrebet under interviewet. 

Herudover har jeg i teorivalget lagt vægt på at inkludere flere teorier tænkt som indbyrdes 

komplement og supplement. 

I caseinterviewet har jeg interviewet Trine Holmberg, Direktør for Miljø, Kommunale Arealer og 

Digitalisering, Fredensborg Kommune. 



15 
 

Interviewet er baseret på en interview guide med en række interviewspørgsmål for at optimere 

mulighederne for at få belyst de centrale forskningsspørgsmål (bilag 2). 

Proces 

 

Interviewguiden er bygget op af tre elementer: forskningsspørgsmål, som knytter sig til 

problemformuleringen, grundlag for spørgsmål, som knytter sig til problemfeltet og 

interviewspørgsmålene, der er formuleret med henblik på at belyse forskningsspørgsmålene i 

de forskellige perspektiver, som problemfeltet rummer. 

Da den hermeneutiske videnskabsretning foreskriver en spørgemåde, der retter sig mod 

temaernes fremkomst (Andersen 1999), er spørgsmålene i videst muligt omfang formuleret, så 

de lægger op at belyse begrebets ”hvordan”. 

Her ud over operationaliserer dele af spørgsmålene opgavens teori apparat, mens andre er 

forankret i mine egne erfaringer fra min ledelsespraksis. De spørgsmål, der operationaliserer 

teorien tager afsæt i de fire perspektiver, teorien afsnittet beskriver – styringsperspektivet, det 

organisatoriske -, det samfundsmæssige – og det ledelsesmæssige perspektiv. Perspektiverne 

indeholder hver især flere teoretiske vinkler, og her sikrer et udgangspunkt i perspektivet, at 

begrebet beskrives på tværs af de teoretiske vinkler. De spørgsmål, der er forankret i mine 

egne erfaringer, tager primært afsæt de forskningsspørgsmål, der skal afdække 

implikationerne af det fokus, der er på begrebet. 

To ekspertinterviews (med Det Digitale Råd og med Tænketanken Public Governance) er 

gennemført først, derefter caseinterviewet og til sidst ekspertinterview med KL. Denne 

rækkefølge forventes at skabe en vekselvirkning – så for forståelser fra de første 

ekspertinterviews kan tages med i casespørgsmålene, ligesom for forståelser fra 

caseinterviewet kan tages med til det efterfølgende ekspertinterview og skabe mulighed for 

ekspertens fortolkning af casen. 

Alle interviews er optaget i form af lydfiler til dokumentation og til reference (bilag 3). 

Empirien præsenteres som referater velvidende, at denne form for præsentation indebærer, at 

information vælges fra, og at denne form for data bearbejdning er en fortolkningsproces, idet 

referatet ikke nødvendigvis gengiver interviewpersonernes udsagn, men udtrykker det, jeg 

som referent har forstået. Det, at interviewene optages i sin fulde længde, kan kompensere for 



16 
 

dette, da det til enhver tid i analyseprocessen er muligt at genhøre de præcise formuleringer i 

svarene. 

Kvalitetskriterier 

Justesen og Mik-Meyer (2010) beskriver de kvalitetskriterier, der knytter sig til den kvalitative 

metode. 

Det er afgørende for undersøgelsens kvalitet at arbejde systematisk for at sikre: 

 Kohærens – sammenhæng mellem undersøgelsens dele 

 Konsistens – ensartet anvendelse af begreber, metoder og teori gennem hele projektet 

 Præcision – klart definerede begreber 

 Gennemsigtighed – eksplicit begrundende valg af metoder og teori, vurdering af 

fejlkilder 

 Validitet – overensstemmelse mellem de begreber, der defineres og de, der beskrives 

 Reliabilitet – tilgodese, at undersøgelsen kan gentages gennem designet 

 Generaliserbarhed – resultaterne fra undersøgelsen kan overføres til andre situationer 

 

Kravet om kohærens, konsistens, præcision og gennemsigtighed søges tilgodeset gennem 

opgavens design, opbygning og formulering. 

Fredslund (2012) adresserer specifikt kravene til kvalitet til hermeneutikken og de 

udfordringer, der netop er her i forhold til validiteten, reliabiliteten og generaliserbarheden, da 

skabelsen af ny viden i det hermeneutiske perspektiv altid er en kontinuerlig proces i og med 

en ny forståelse altid vil kunne resultere i en ny for forståelse, og derfor aldrig fører til et 

endeligt resultat. 

Fredslund betoner kravet til validitet og opstiller to krav hertil: 

 At forskeren ekspliciterer sin for forståelse 

 At forskeren i fremstillingen af forskningsprocessen redegør og argumenterer for hvert 

skridt 
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Disse to krav søges tilgodeset gennem opgavens design, opbygning og formulering – særligt i 

beskrivelsen af det videnskabsteoretiske afsæt, i begrundelsen af teorivalget og af valget af 

empiri og i beskrivelsen af processen. 

 

Tilsvarende opstiller Fredslund (2012) et tredje krav, som adresserer generaliserbarheden, og 

som begrundet i, at det undersøgte fænomen altid skal forstås i den kontekst, det optræder i, 

defineres som omsættelighed fremfor generaliserbarhed: 

 At forskeren diskuterer fortolkningernes omsættelighed til andre situationer 

 

Dette sidste krav søges tilgodeset i diskussionen. 
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Teori 

Som tidligere beskrevet, er digitaliseringsdagsordenen i den offentlige sektor ikke en ny 

dagsorden – omdrejningspunktet for denne opgave er den nye betoning af begrebet digital 

ledelse i sammenhæng med denne velkendte dagsorden. 

Som teoretisk afsæt til at udforske begrebet digital ledelse har jeg valgt governance som 

akademisk begreb. De gode argumenter for at tage udgangspunkt i governance som teoretisk 

ramme er: 

 Det relaterer sig til styring 

 Det er anvendt i relation til offentlig digitalisering 

 Der refereres løbende til det i digitaliseringsdebatten 

 

Governance har oprindeligt været forbundet med det at regere eller regeringsførelse - ”The act 

or manner of govering; the office or function of govering” (Kjær, 2004), men governance 

begrebet anvendes nu i bred forstand om organisering og styring af virksomheder og 

organisationer. 

I takt med den øgede udvikling og implementering af digitale løsninger, har IT governance 

vundet indpas som en særlig del af governance strukturen, og IT governance er et anerkendt 

og udbredt styringsværktøj i både offentlige organisationer og i private virksomheder. 

Gennem de seneste 20 år er der sket en bevægelse i IT governance begrebet. I private 

virksomheder en bevægelse fra IT governance til Corporate governance of IT/Enterprise 

governance of IT – i den offentlige sektor en bevægelse fra IT governance til Corporate 

governance of IT til Digital Era governance. 

Bevægelsen er teknologisk betinget – teknologien udfordrer styringen -, forretningsmæssigt 

betinget – forretningen stiller nye krav til IT – og hvad angår bevægelsen til Digital Era 

governance betinget af en ændring i det samfundsmæssige blik – digitaliseringen ses nu som 

det helt centrale element i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. 
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Styringsperspektiv 

 

IT governance har til formål at sikre styringen af IT-anvendelsen i organisationen ved at 

opstille de rette rammer og strukturer – defineret af Weill og Ross som ”specifying the decision 

rights and accountability framework to encourage desirable behaviour in the use of IT” (Weill 

og Ross 2004). 

IT governance skal således sikre etableringen af en struktur for, hvordan organisationen 

træffer beslutninger og uddelegerer ansvaret  herfor, og denne struktur skal føre til den 

ønskede adfærd i relation til brugen af IT. Den ønskede adfærd er i Weill og Ross’ forståelse 

den måde organisationens kultur og overbevisning kommer til udtryk gennem strategier, 

værdier, mission, principper og ritualer. 

Weill (2004) definerer tre hovedspørgsmål, som den effektive IT governance skal kunne give 

svarene på – 1) hvilke beslutninger skal træffes? 2) hvem skal træffe beslutningerne? og 3) 

hvordan skal beslutningerne udmøntes og monitoreres? 

Svarene på de to første spørgsmål sammenfatter Weill i en Governance Arrangement Matrix, 

som rummer de fem områder, som defineres som de områder, der skal træffes beslutninger 

indenfor: IT principper, IT arkitektur, IT infrastruktur, forretningens behov for applikationer og 

IT investeringer. 

Områderne kobles til 6 arketyper for, hvordan beslutningerne træffes: Forretningsmonarki, IT-

monarki, feudal, føderal, duopoli og anarki – og hver arketype repræsenterer således valget af 

hvor i organisationen, retten til at træffe beslutningerne er forankret. 

I forretningsmonarkiet træffes beslutningerne blandt de øverste ledere af forretningen; i IT 

monarkiet hos de IT professionelle; i den feudale model blandt ledere med ansvar for 

specifikke dele af forretningen/specifikke processer; i den føderale model træffes beslutninger i 

koordination mellem den centrale og den decentral ledelse; i duopoli træffes beslutninger i 

fællesskab mellem forretningen og IT organisationen. IT organisationen er altid repræsenteret 

i dette perspektiv: i den anarkistiske model træffer den enkelte beslutningerne. 

Matricen bliver således en 5x6 matrice, som i teorien besvarer de to første spørgsmål – 

spørgsmålet om udmøntning og monitorering besvarer Weill ikke direkte.  

Gennem de senere år har begreberne Corporate governance of IT og Enterprise governance of 

IT vundet mere og mere indpas. 
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Hvor IT governance traditionelt ses som et styringsredskab for IT organisationen, er Corporate 

governance of IT/Enterprise governance of IT et udtryk for en forståelse af, at værdien af IT 

opstår på forretningssiden, som følge af den måde forretningen anvender IT på (Van 

Gremenbergen og De Haes 2009). 

Og centralt for Corporate governance of IT/Enterprise governance of IT er at sikre samspillet 

mellem forretningen og IT, da dette samspil ses som værende centralt for at skabe værdi af IT 

investeringerne (Chan et al. 1997). 

IT Governance Institut (IT Governance Institute 2003) har denne governancemodel, som også 

Dansk IT bruger som grundlag i deres ”IT Governance-anbefalinger” (Dansk IT 2012). 

 

 

Figur. IT Governancemodel (Dansk IT 2012) 

Modellen er designet for at sikre balancen mellem værdien og effekten af IT på den ene side 

og risici og regelstyring på den anden side. Implementeringen af modellen skal således tage 

højde for, at omkostningerne for de aktiviteter, der iværksættes, skal stå i forhold til 

konsekvenserne ved den risiko, man løber ved ikke at sikre governance. 

Dansk ITs anbefalinger indeholder en beskrivelse af de 5 forskelige komponenter, og 

beskrivelserne adresserer, hvordan den øverste ledelse, IT-ledelsen og forretningsledelsen i 

fællesskab skal sikre, at IT både understøtter virksomhedens effektivitet og medvirker til 

virksomhedens udvikling. 
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 Den strategiske overensstemmelse mellem forretningsstrategien og IT-strategien skal 

sikre, at IT aktiviteterne udvikler sig i overensstemmelse med forretningen, og at IT 

aktivt bidrager til forretningsudviklingen. 

 Værdigenereringen skal sikre, at IT anvendes med henblik på optimering af 

forretningsprocesserne, og skal sikre, at de muligheder IT rummer, udnyttes. 

Værdigenereringen skal også sikre sammenhængen mellem de enkelte områder inden 

for den samlede forretning. 

 Styring af ressourcer skal sikre, at IT udnyttes og drives efter forretningsmæssige 

principper. 

 Risikostyring, sikkerhed og regelstyring giver en hensigtsmæssig styring af IT 

relaterede risici, og skal sikre, at IT omfattes af og understøtter lovgivningen. 

 Performanceopfølgningen skal sikre systematisk opfølgning på IT projekter og 

serviceydelser.  

(Dansk IT 2012) 

Organisatorisk perspektiv 

 

IT governance/Corporate governance of IT beskrives traditionelt relateret til 

virksomhedens/institutionens øverste ledelse, men Van Grembergen og De Haes (2009) sætter 

governance i spil i hele organisationen ved at pege på, at implementeringen skal ske på et 

strategisk niveau, et ledelsesmæssigt niveau og et operationelt niveau. 

Van Gremenbergen og De Haes går endog et skridt videre, og introducerer et tredje element – 

relational mecanisms – ud over strukturer og processer i forståelse af begrebet. 

Relational mecanisms beskrives som mekanismer, der sikre deltagelse og samarbejde mellem 

IT-organisationen og forretningen, og Van Gremenbergen og De Haes (2009) beskriver 

nødvendigheden af at betragte strukturer, processer og relational mecanisms i et holistisk 

perspektiv. 

Van Gremenbergen og De Haes trækker således en tråd fra den nyere tids opfattelse af 

governance i den offentlige kontekst ind i IT governance i den traditionelle opfattelse. 

Nyere tids opfattelse af governance beskrives som et nyt bud på, hvordan den offentlige 

forvaltning skal struktureres, så de mange aktører og niveauer, der er involveret i den 

forvaltningspolitiske dagsorden, i beslutningsprocesserne, i koordinering og i implementering 

tilgodeses. (Normann Andersen 2006; Sørensen og Torfing 2013)  
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Centralt i denne nyere opfattelse står, at governance skal sikre, at de mange offentlige og 

private aktører skal have mulighed for både at bidrage til formuleringen, til implementeringen 

og til realiseringen af samfundsmæssige målsætninger, og governance referer her til de 

komplekse processer, som tænkes at styre samfundet i modsætning til de formelle 

government processer drevet af de formelle institutioner. I governance perspektivet er fokus, 

hvordan de offentlige ydelser (proces) leveres og i hvilken struktur - med sigte på at nyudvikle 

såvel processer som strukturer. 

Samfundsmæssigt perspektiv 

 

Den nyere tids opfattelse af governance begrebet kobles endnu mere specifikt til 

digitaliseringsdagsordenen og til den offentlige sektor i begrebet Digital Era Governance 

(DEG). 

DEG beskrives som et nyt paradigme til forståelse af reformer i den offentlige sektor og 

argumenterer for, at digitaliseringen skal ses som det helt centrale element i 

moderniseringsbestræbelserne.  

En succesfuld modernisering med afsæt i digitaliseringens transformerende kræfter kræver iflg 

DEG en mindsket kompleksitet i såvel det politiske som i det institutionelle landskab med det 

formål at øge agiliteten og responsiviteten samtidig med, at digitaliseringen understøtter 

adfærdsmæssige ændringer hos borgerne. 

Målet er, at de offentlige ydelser i langt højere grad matcher borgerens behov, og udvikles i 

samskabelse mellem institutionerne og borgerne (Dunleavy et al 2005). 

Nøglebegreberne i DEG er i Dunleavys perspektiv (2005) er ”reintegration, needs-based holism 

og digitization changes”. 

 

Reintegration beskrives som den organisatoriske omstilling, der skal samle 

opgavevaretagelsen i bæredygtige enheder og gøre op med de mange organisatoriske enheder 

med samme eller nært beslægtede funktioner. Dunleavy argumenterer endog for, det er 

nødvendigt at reintegrere opgaver, der er udlagte til private leverandører i offentligt regi.  

De større enheder og ”hjemtagning” af opgaver vil skabe en platform med det nødvendige 

volumen til modernisering og re-design af de digitale løsninger, som i flg Dunleavy er 

nødvendig for at opnå den ønskede effektivisering af opgaveløsningen. 



23 
 

Neds-based holism er den komponent, der grundlæggende skal ændre forholdet mellem 

institution (som leverandør) og borger (som kunde), så leverancen hurtigt og effektivt kan 

tilpasses borgernes behov. Centralt i dette nøglebegreb er forståelsen af, at det er borgerens 

behov, der driver udviklingen af de digitale løsninger. 

Digitization changes sætter fokus på at tilvejebringe de organisatoriske og kulturelle 

forudsætninger for succesfuld e-government. Dunleavy har i et tidligere arbejde (Margetts og 

Dunleavy 2002) detaljeret beskrevet, hvordan de organisatoriske og kulturelle ændringer i 

organisationen og den adfærdsmæssige ændring hos borgerne er afgørende for at opnå 

succesfuld digitalisering, og det er denne betydning, der bruges som argument for at beskrive 

digitization changes som den tredje komponent i DEG. 

Der, hvor DEG afgørende adskiller sig fra governance i traditionel forstand og fra IT 

governance i mere specifik forstand, er i opfattelsen af digitaliseringens potentiale, som ikke 

ses som værende betinget af teknologien, men i de organisatoriske, politiske, kognitive, 

adfærdsmæssige og kulturelle forandringer, der kan skabes gennem digitaliseringen. 

Ledelsesmæssigt perspektiv 

Dunleavy udtrykker usikkerhed ifht om, politikere og ledere rent faktisk er i stand til at 

realisere det potentiale, DEG rummer. Dette perspektiv er tilsvarendende beskrevet af Bastow 

m.fl. (2000), som beskriver nødvendigheden af en grundlæggende forståelse for både de 

sociologiske og kulturelle udfordringer, digitaliseringen rummer. 

Såvel Dunleavy og Bastow introducerer hermed ikke kun krav til struktur og processer, men 

også krav til ledelseskompetencer. 

I det traditionelle IT governance perspektiv adresseres ledelse alene i en skelnen mellem IT 

governance og IT ledelse (IT management). Pointen er her, at IT ledelse ikke er en del af IT 

governance, men herudover adresseres de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer ikke 

(Weill og Ross 2004). 

Denne skarpe skelnen mellem governance og ledelse ses også i rammeværktøjet COBIT 5 

(ISACA 2012), hvor de to discipliner beskrives at omfatte forskellige typer af aktiviteter, kræve 

forskellige organisatoriske strukturer og at have hvert sit specifikke formål. Governance skal 

tage udgangspunkt i de forretningsmæssige behov – ledelse har til formål at sikre 
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planlægning, drift og monitorering af aktiviteter i tråd med de overordnede 

forretningsmæssige strategier.  

Sørensen og Torfing (2013) ser det imidlertid som afgørende, at lederne kan fungere som 

igangsættere, facilitatorer og katalysatorer i de interaktionsprocesser, der skal sikre 

interessenternes bidrag til udviklingen, og beskriver afgørende ledelsesmæssige kompetencer 

som rummelighed og stærke sociale kompetencer. 

Kühn Pedersen (2012a) retter tilsvarende dette fokus på de ledelsesmæssige kompetencer i 

”Fremtidens digitale lederskab”. 

For Kühn Pedersen er det digitale lederskab det, som IT ledelse har udviklet sig til i takt med 

den teknologiske udvikling – ”de teknologiske landvindinger har inspireret til ny 

ledelsestænkning”, og det digitale lederskab ses som afgørende for alle ledere i 

bestræbelserne på at udvikle organisationen, og er ikke længere et spørgsmål om formel 

struktur i en styringsmodel. 

Det digitale lederskab er iflg Kühn Pedersen (2012a, 2012b) afgørende for at skabe ”ny 

dynamik og innovation i offentlig digitalisering ved at stimulere aktiv medvirken blandt 

interessenterne (borgere, leverandører mm) og for at skabe forudsætninger for, at 

digitaliseringen bliver til nye impulser for demokratisering og medlevelse” - lederskabet skal 

sikre tillid og transparens i digitaliseringsprocessen. 

Det digitale lederskab eller digital ledelse introduceres således i litteraturen i de seneste år 

tilsyneladende med afsæt i den stigende forventning til digitaliseringens betydning for 

moderniseringen af den offentlige sektor og tilsyneladende inspireret af videreudviklingen af 

governance begrebet som overordnet begreb og som et supplement til de traditionelle IT 

governance modeller. 
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Data og Analyse 

Valideringsfællesskab og fortolkningskontekst  

Ifølge Leth Jacobsen og Harrits (2010) er det en forudsætning for kvalitative analyser, at man 

forholder sig til valideringsfællesskabet – hvem skal bedømme gyldigheden af fortolkningen – 

og til fortolkningskonteksten – i hvilken kontekst vurderer valideringsfællesskabet 

fortolkningen.  

Kvale og Brinkmann (2009) beskriver tre forskellig valideringsfællesskaber med tre tilknyttede 

fortolkningskontekster: interviewpersonen med selvforståelsen som kontekst, offentligheden 

med almindelig kritisk sund fornuft som kontekst, og forskersamfundet med den teoretiske 

forståelse og overholdelse af videnskabelige standarder som kontekst. 

Valideringsfællesskabet og fortolkningskonteksten skal ses i sammenhæng med 

problemformuleringen – og skal vælges, så de sikrer den bedst mulige beskrivelse af det, 

empirien søger at beskrive.  

I denne opgave, hvor empirien tænkes at beskrive digital ledelse relateret til offentlig 

digitalisering, ses offentligheden som det relevante valideringsfællesskab med sund fornuft 

som fortolkningskontekst, og validitetskriteriet bliver her, om der kan opnås enighed om, at 

fortolkningen er rimelig dokumenteret og logisk sammenhængende. 

Analyseprocessen 

Formålet med analysen er at opdele fænomenet i mindre komponenter og at studere 

komponenternes relationer og funktioner (Leth Jakobsen og Harrits 2010). 
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For at strukturere analysen vil de første to indgange svare til problemformuleringens to første 

underspørgsmål. Det tredje underspørgsmål knytter sig til det senere afsnit om min egen 

ledelsesmæssige udvikling. 

De to indgange er: 

 Hvordan forstås begrebet digital ledelse? 

 Hvordan er det blevet så fremherskende et begreb? 

 

Data, som relaterer sig til det første spørgsmål, præsenteres som ”tag-clouds” som en 

repræsentation på meta-niveau. De følgende fem tag-clouds repræsenterer data fra de fire 

interviews som fremstillingen af svarene på spørgsmålet ”Hvordan forstås digital ledelse?”, idet 

den første cloud kondenserer data fra alle fire interviews, og de efterfølgende fire kondenserer 

data fra hvert af de fire interviews. 

Data som relaterer sig til det andet spørgsmål præsenteres i form af udvalgte dele af 

respondenternes svar.  

Hvordan forstås begrebet digital ledelse? 

 

Figur. Tag cloud – kondensering for alle respondenter 
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Fælles træk på tværs af respondenterne 

Som tag clouden illustrerer dominerer ordene 

 Toplederperspektiv 

 Procesoptimering 

 Implementering 

 Udvikling 

 Gevinstrationalisering 

 Ledelse op ad til 

i respondenternes beskrivelse af begrebet digital ledelse. 

IT Goverance Institute’s og Dansk IT’s governancemodel (IT Governance Institute 2003; 

Dansk IT 2012) beskriver tilsvarende de fem første af disse begreber som afgørende elementer 

i governancemodellen: 

Governance modellen adresseres til topledelsen; procesoptimering og implementering 

beskrives i den del af modellen, der skal sikre performanceopfølgningen; udvikling beskrives i 

den del, der skal sikre strategiske overensstemmelser mellem forretnings-strategien og IT-

strategien; gevinstrationalisering er en del af værdigenerering. 

Det Digitale Råd og KL peger herudover på relevans som en afgørende del af digital ledelse. 

Relevansen knytter sig til evnen til som leder at kunne se, hvilke digitale løsninger, der er 

relevante for eget område – relevansen beskrives tilsvarende i governancemodellen knyttet til 

de strategiske overensstemmelser mellem forretningsstrategien og it-strategien.  

Ledelse op ad til beskrives som en afgørende del af digital ledelse af Tænketanken Public 

Governance, af Fredensborg Kommunes direktør og af KL – alle med reference til at lede op ad 

til i forhold til det politiske system i bestræbelserne på at kunne påvirke de politiske 

prioriteringer og beslutninger. 
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Flere af de teoretiske perspektiver præsenteret tidligere i opgaven beskriver tilsvarende 

nødvendigheden af at søge at påvirke og inddrage politikerne på lige fod med de øvrige 

interessenter.  

Dunleavy (2005) beskriver, at der gennem digitaliseringen kan skabes politiske forandringer, 

og at en mindsket politisk kompleksitet er afgørende for en succesfuld modernisering af den 

offentlige sektor med afsæt i digitalisering. 

Både Normann Andersen (2006) og Sørensen og Torfing (2013) beskæftiger sig med, hvordan 

politikerne og de øvrige beslutningstagere spiller en afgørende rolle i den fælles formulering, 

implementering og realisering af de fælles målsætninger. Perspektivet her retter sig imidlertid 

specifikt på involvering og en fælles indsats, mens perspektivet på den nødvendige ledelse op 

ad til hos respondenterne mere specifikt handler om at påvirke beslutningstagerne i en 

bestemt retning. 

Forskelle respondenterne imellem 

 

Figur. Fredensborg Kommune 
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Figur. Tænketanken Public Governance 

 

Figur. KL 

 

Figur. Det Digitale Råd 
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Studier af de individuelle clouds afdækker en række forskelle mellem de forskellige 

respondenters beskrivelse af begrebet digital ledelse: 

Direktøren i Fredensborg Kommune og KL betoner vigtigheden af kommunikation, af lederen 

som rollemodel og af et ledelsesmæssigt værdi perspektiv. 

KL formulerer, det digitale lederskab kan ses som en videreførelse af det værdibaserede 

lederskab, og taler om digital ledelse som et mindset. 

Hermed taler Direktøren og KL ind i Dunleavy’s (2005), Bastow’s (2000) og Kühn Pedersen’s 

(2012) ledelsesmæssige perspektiv, hvor den menneskelige dimension betones som afgørende 

i realiseringen af digitaliseringens potentiale – med den begrundelse, at potentialet ikke er i 

teknologien, men i de organisatoriske, politiske, kognitive, adfærdsmæssige og kulturelle 

forandringer, der kan skabes gennem digitaliseringen. Både Direktøren i Fredensborg 

Kommune og KL taler om, det er nødvendigt at ændre tankesæt og vaner hos såvel 

beslutningstagerne, hos medarbejderne og hos borgerne. 

Det Digitale Råd bringer som den eneste respondent innovationsperspektivet i spil. Rådet 

beskriver, hvordan det digitale lederskab skal sikre, at innovationskraften hos medarbejderne 

sættes i spil – og ifølge Rådet forudsætter det, man som leder tør sætte sine medarbejdere 

mere fri. 

Kühn Pedersen (2012) kobler tilsvarende det digitale lederskab og innovation, og beskriver det 

digitale lederskab som afgørende for at skabe innovation i offentlig digitalisering ved at 

stimulere aktiv medvirken og ved at tænke medarbejdernes IT kompetencer ind i 

organisationen. 

Forskelle mellem ekspertrespondenterne og caserespondenten: 
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Direktøren i Fredensborg Kommune, som repræsenterer case-respondenten, italesætter som 

den eneste, at det digitale lederskab indebærer en vis grad af risikovillighed, da der er tale om 

at lede i noget, man ikke er ekspert i.  

I IT governance perspektivet adresseres risikostyring sammen med sikkerhed og regelstyring. 

Her er perspektivet risici i fbm drift og datahåndtering. I Direktørens perspektiv er 

risikovilligheden derimod knyttet til idégenerering og udvikling. 

Direktøren sætter som den eneste det digitale lederskab i spil på alle niveauer i organisationen 

på lige fod med Van Gremenbergen og De Haes (2009), og beskriver herudover, som den 

eneste, digital ledelse som en selvstændig ledelsesdisciplin. 

Eksperterne deler blikket på, at det digitale lederskab er en opgave for topledelsen – relateret 

til IT governance tidligere i afsnittet, og deler opfattelsen af, at digital ledelse er en del af 

offentlig ledelse på lige fod med personaleledelse, faglig ledelse mm. 

De fire respondenter taler således med deres forskellige syn det digitale lederskab ind i Weill’s 

arketyper (Weill 2004) – Det Digital Råd taler ind i forretningsmonakiet som den ene yderpol – 

Direktøren i Fredensborg Kommune taler ind i duopoli/anarki som den anden yderpol – og KL 

og Tænketanken Public Governance taler primært ind i den feudale model. 

Hvordan er det blevet så fremherskende et begreb? 

De fire respondenter har hvert deres bud på, hvordan begrebet digital ledelse er blevet så 

fremherskende. 

Tænketanken Public Governance beskriver, at fokus på denne del af topledelsens opgave for 

det første er opstået som en reaktion på tidligere IT skandaler i det offentlige. Tænketanken 
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beskriver et vedholdende krav om opfølgning og dokumentation fra de kontrollerende 

myndigheders side, og dette afspejler sig også i clouden fra Tænketanken, hvor netop 

opfølgning og dokumentation er de dominerende ord i definitionen af det digitale lederskab. 

For det andet ses det digitale lederskab som en del af et modsvar på den – i flg respondenten - 

fremherskende kritik af embedsmænd. Kritikken søges imødegået gennem dokumentation af 

evnen til at udvikle og af mængden af viden, og her er digitalisering afgørende, da data 

herigennem kan stilles til rådighed og derigennem sikre indsigt og transparens. 

KL begrunder fokus på det digitale lederskab i den ”digitale acceleration” – som beskrives som 

den rivende udvikling inden for IT, som i flg KL resulterer i et stort økonomisk fokus i relation 

til forventede effektiviseringsgevinster og i en massiv efterspørgsel efter og forventninger til 

selvbetjeningsløsninger fra borgerne. 

Det Digitale Råd begrunder fokus med en opfattelse af, at digitaliseringen i den offentlige 

sektor er præget af træghed og præget af bekymring for at begå fejl, og ser styrket fokus og 

specifik kompetenceudvikling som midler til at kvalificere digitaliseringsprocesserne og til at 

sætte tempoet i vejret. 

Direktøren i Fredensborg Kommune begrunder fokus i digitaliseringens ”alt om sig gribende” 

karakter. Det er nødvendigt at tænke digitaliseringen ind i alle processer, al udvikling og al 

optimering, og italesættelsen af det digitale lederskab beskrives som et afsæt til ”at stå 

hårdere på den dagsorden”. 

Fælles for de fire perspektiver er deres reaktive karakter – alle fire respondenter beskriver det 

digitale lederskab som svaret på en række udfordringer.  
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Dunleavy (2005) og Sørensen og Torfing (2013) beskriver henholdsvis DEG og interactive 

governance som forsøg på nye styringsparadigmer som reaktioner på et tidligere paradigmes 

(NPM) negative effekter. Netop et opgør med denne tidligere tænkning taler Det Digitale Råd 

ind i med deres ønske at gøre op med bekymringen for at begå fejl. 

Tænketanken Public Governance italesætter i modsætning hertil det digitale lederskab som et 

redskab til at sikre og dokumentere en fejlfri opgaveløsning, hvilket tilsvarende søges 

tilgodeset gennem IT governance modellen. 

KL taler som de eneste direkte ind i borgerperspektivet i forklaringen på, hvorfor digital ledelse 

er kommet i fokus – her beskrives det digitale lederskab som et svar på borgernes 

forventninger. Dunleavy (2005) ser tilsvarende borgernes behov som et omdrejningspunkt i 

DEG. Centralt i det ene af de tre nøglebegreber i DEG - needs-based holism - er forståelsen af, 

at det er borgernes behov, der driver udviklingen af de digitale løsninger. 

Tre ud af fire respondenter beskriver en forventning til at fokus på digital ledelse vil være 

permanent – kun Det Digitale Råd beskriver en forventning om, det bliver en fuldt integreret 

del af lederskabet inden for en kortere årrække, og der derfor ikke vil være behov for et 

særligt fokus på sigt. 

Dunleavy (2005) forudser, at succesfuld implementeringen af Digital-Era Governance vil 

strække sig over en meget lang periode, og at det derfor vil være aktuelt med vedvarende 

fokus. Kühn Pedersen (2012) beskriver, at det digitale lederskab skal udvikles så længe, der er 

teknologisk udvikling, og Sørensen og Torfing (2013) beskriver et vedvarende behov for at 

udforske og udvikle nye former for governance. 
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Validering 

Som tidligere beskrevet ses offentligheden som det relevante valideringsfællesskab med sund 

fornuft som fortolkningskontekst, da empirien tænkes at beskrive digital ledelse relateret til 

offentlig digitalisering. 

Det optimale ville derfor være at vende tilbage til offentligheden med de fortolkninger, jeg er 

kommet frem til. Jeg vil dog vælge at reflektere over de dialoger, jeg har haft med 

respondenterne i interviewene, og pege på observationer, der peger på, at min fortolkning kan 

ses som rimelig dokumenteret og sammenhængende. 

I forhold til svaret på spørgsmålet om, hvordan digital ledelse forstås, hæfter jeg mig ved, alle 

fire respondenter giver udtryk for, der ikke er noget entydigt svar på dette – og uenigheden 

beskrives ikke kun som værende på tværs af organisationer, men også internt i 

organisationerne. 

Det giver mig en forståelse af, at det mangfoldige billede med de individuelle præferencer og 

divergerende synspunkter, som analysen beskriver, er i tråd med den måde, begrebet ses i 

respondenternes kontekst. 

I forhold til svaret på spørgsmålet om, hvordan begrebet digital ledelse er blevet så 

fremherskende, hæfter jeg mig ved, alle respondenterne tager udgangspunkt i egne 

udfordringer i deres svar, og at der også her i analysen afdækkes grundlæggende forskelle, ser 

jeg som en forventelig afspejling af, der er tale om respondenter fra fire vidt forskellige 

organisationer med vidt forskellige perspektiver. 
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Diskussion 

Præsentationen af data og analysen viser stor variation respondenterne i mellem i svarene 

både på spørgsmålet ”hvordan forstås begrebet digital ledelse?” og på spørgsmålet ”hvordan 

er digital ledelse blevet så fremherskende et begreb?”. 

I bestræbelserne på at forstå, hvordan variationen kan forklares, relaterer nedenstående figur 

governance perspektivet, synet på digital ledelse som disciplin og bagrunden for begrebets 

aktualitet til respondenternes (organisationernes) afstand til borgerne. 

Afstanden til borgerne er valgt som reference parameter i en forventning om, at 

respondenternes placering i ”IT økosystemet” kan være afgørende for opfattelse af begrebet 

og dets relevans. Tættest på borgerne er Fredensborg Kommune; længst fra borgerne er Det 

Digitale Råd, som repræsenterer Microsoft, KMD og TDC. 

Governance perspektivet beskrives i et kontinuum fra et syn på en central forankring af 

beslutningerne til en decentral forankring. Disciplin perspektivet beskrives fra en ny 

ledelsesdisciplin til en traditionel disciplin, og perspektivet på begrebets opståen beskrives i et 

kontinuum fra fællesskabet interesse, som repræsenterer et perspektiv, der sætte fokus på det 

værdiskabende for såvel organisation som for borgerne, til egen interesse, der repræsenterer 

det rene organisatoriske/forretnings-mæssige perspektiv. 

 

(FK; Fredensborg Kommune – TPG; Tænketanken Public Governance – DDR; Det Digitale Råd) 
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Figuren illustrerer, hvordan netop afstanden til borgerne her kan ses som determinerende for 

synet på beslutningsstrukturen, synet på det digitale lederskab som ledelsesdisciplin, og på 

hvor interessen er forankret – jo tættere på borgeren, desto tydeligere betoning af en 

decentral beslutningsstruktur, desto tydeligere en opfattelse af en særlig ledelsesopgave, og 

desto tydeligere afsæt i et værdiperspektiv, der omfatter såvel organisation som borgere – jo 

længere væk fra borgeren, desto tydeligere betoning af en central beslutningsstruktur, desto 

tydeligere en opfattelse af en ledelsesdisciplin, som er indeholdt i ledelsesopgaven allerede, og 

desto tydeligere afsæt i egen interesse. 

Et af spørgsmålene i interviewguiden, som bruges til at afdække respondenternes forståelse 

af, hvordan begrebet er blevet så fremherskende, er det spørgsmål, der relaterer digital 

ledelse til de udfordringer, de mange evalueringer af digitaliseringsstrategierne og de politiske 

målsætninger har afdækket. Spørgsmålet forsøger at afdække, om respondenterne ser en 

sammenhæng mellem udfordringerne og det fokus, der er på digital ledelse, og det indhold, 

der er i begrebet. 

Også her er der stor variation i svarene - giver dette blik på afstanden til borgerne som 

afgørende for perspektivet også mening i denne sammenhæng? 

En del af de udfordringer, der er beskrevet i evalueringerne adresseres af alle respondenterne 

uafhængigt af afstanden til borgerne. Det gælder den manglende 

gevinstrationalisering/utilstrækkelige implementering og procesoptimering som også 

adresseres i governance perspektivet som analysen beskriver, og udfordringerne i forhold til 

beslutningstagerne, der adresseres i vigtigheden af at lede op ad til. Forskellen blandt 

respondenterne afspejles i afstanden til borgerne som tidligere beskrevet i synet på, hvor 

beslutningerne skal forankres (decentralt eller centralt) jvf Weills Governance Arrangement 

Matrix (Weill 2004). 

En central udfordring adresseres kun ganske sparsomt – det er den utilstrækkelige 

borgerinddragelse. Direktøren i Fredensborg Kommune beskriver Kodeks for Digitalt Lederskab 

som intern rettet; KL udtrykker, at borgerne gerne vil involveres, men arbejder ikke konkret 

med, hvordan inddragelsen skal realiseres; Det Digitale Råd ser borgerne inddraget i 

evalueringen af løsninger, men ikke i udviklingen, og Tænketanken Public Governance 

beskriver en forventning til, at borgerne på sigt vil anerkende resultaterne og gevinsterne ved 

digitaliseringen, men tænker heller ikke borgerne ind i udviklingen. 
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Det er overraskende, for det første, at fokus på denne udfordring ikke er mere markant, og for 

det andet ikke er afhængig af afstanden til borgerne. Jeg ville have forventet, at denne 

udfordring ville have stor bevågenhed generelt og større bevågenhed jo kortere afstand – dvs 

størst bevågenhed hos Direktøren fra Fredensborg Kommune og hos KL, men Direktøren i 

Fredensborg Kommune udtrykker faktisk det mindste fokus. 

Det er tilsvarende bemærkelsesværdigt, at Direktøren fra Fredensborg Kommune og KL explicit 

udtrykker, der ikke er tænkt konkret i kompetenceudvikling set i lyset af, at de beskriver 

digital ledelse som en særlig ledelsesdisciplin, der kræver særlige kompetencer. Netop 

manglende kompetencer er en af de centrale udfordringer, som evalueringerne beskriver på 

såvel leder- som på medarbejderside.  

Det vil sige, det ikke alene er afstanden til borgerne og dermed respondenternes placering i 

”IT økosystemet”, der kan ses som determinerende for, hvordan digital ledelse forstås og for 

hvordan, det er blevet så fremherskende. 

Hvordan kan det alternativt forstås? 

 

Abrahamson (1996) ’s begreb management fashion kan være et bud på forståelsen af 

hvordan, digital ledelse er blevet et så fremherskende begreb. 

Abrahamson definerer begrebet management fashion som ”en forbigående kollektiv tiltro til, at 

et styringsværktøj vil medfører ledelsesmæssig fremskridt”. 

Abrahamson beskriver, hvordan den ledelsesmæssige adfærd styres af samfundsmæssige 

normer – normer, der foreskriver, at ledere vil søge at implementere de til enhver tid mest 

effektive værktøjer, og disse normer skaber ifølge Abrahamson et vedvarende behov for nye 

styringsredskaber, som ledere kan adaptere og derigennem sikre legitimitet og status ved at 

demonstrere, at de leder i overensstemmelse med normerne – at de følger moden. 

Centralt i Abrahamsons teori er fashion setters – de der skaber den kollektive tiltro, og fashion 

followers – de, der adapterer værktøjerne i egen organisation. 

Fashion setters er i følge Abrahamson drevet af egen interesse; af profit, status, legitimitet og 

af omdømme. Fashion followers adapterer værktøjerne for at legitimere tilstedeværelse og vise 

handlekraft. 
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Ifølge Abrahamson er fashion ikke et objektivt begreb. Hvis et begreb opfattes som vigtigt, vil 

de mekanismer, der kendetegner management fashion processen sætte i gang, og begrebet vil 

sprede sig via fashion setters og fashion followers – og denne proces er i princippet uafhængig 

af begrebets indhold. Et begreb uden reelt indhold vil i Abrahamsons perspektiv også kunne 

blive management fashion. 

Benders og van Veen (2001) supplerer Abrahamssons teori med begrebet interpretative 

viability, som er et udtryk for, at fashion followers tilpasser det begreb, de præsenteres for til 

den enkelte leders/organisations blik på egen kontekst og egne præferencer – og derfor i 

princippet selv skaber indholdet. Indholdet afspejler den enkeltes forståelse af begrebet – 

fælles for fashion followers er alene, at de fortolker begrebet som værende centralt. 

Hvis digital ledelse betragtes som management fashion, kan diversiteten i forståelsen ses som 

en afspejling af, at de fire respondenter har forskellige positioner og af den individuelle 

fortolkning. 

Det Digitale Råd og Tænketanken Public Governance kan ses som fashion setters. Dette 

perspektiv understøttes i interviewene, hvor Det Digitale Råd og Tænketanken Public 

Governance begge berører parameteren omdømme.  

Repræsentanten fra Tænketanken Public Governance anfører, at det digital lederskab er et 

redskab til at dæmme op for den fremherskende kritik, der er af embedsmænd, som de, der er 

medlemmer af Tænketanken, ved at demonstrere viden og handlekraft. 

Det Digitale Råd udtrykker et ønske om at bidrage til udviklingen af den offentlige sektor, og et 

ønske om at vise deres medarbejdere, at virksomheden her også investerer viden og indsigt. 

Herudover giver Rådet udtryk for at en øget digitalisering i den offentlige sektor forventes at 

betyde mersalg for de tre virksomheder, som Rådet repræsenterer (TDC, KMD og Microsoft), 

og taler således også ind i egeninteresse i form af profit. 

Perspektivet understøttes tillige af de to organisationers egne beskrivelser af deres formål: 

 

”Det Digitale Råd er stiftet med det formål at rejse en konstruktiv debat om digitaliseringen af 

den offentlige sektor, herunder fremme debat om muligheder og effekt af digitaliseringen. Som 

led heri offentliggør Rådet to til tre analyser årligt. Rådets analyser stiller skarpt på 
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udfordringer og perspektiver i relation til digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark” 

(Kilde Rådets hjemmeside). 

 

”Tænketanken Public Governance er en frivillig netværksdannelse, hvor en gruppe topledere 

fra den offentlige sektor udvikler tanker, teorier og normer for ledelse i den offentlige sektor. 

Tænketanken er et ideforum for diskussion af lederskabets ændrede vilkår og et ideforum for 

udvikling af det nye lederskab, og ambitionen er at formulere visioner for fremtidens offentlige 

lederskab og at bakke visionerne op med konkrete anbefalinger” (Kilde Tænketankens 

hjemmeside). 

KL og særligt Fredensborg Kommune kan ses som fashion followers – og rapporten (Devoteam 

og KL 2012) og Kodeks for Digitalt Lederskab (Fredensborg Kommune 2014) kan ses som 

forsøg på at legitimere tilstedeværelse og vise handlekraft. Direktøren i Fredensborg Kommune 

udtrykker explicit, hun ser Kodeks for Digitalt Lederskab som et mandat til ”at stå hårdere” på 

digitaliseringsdagsordenen. 

Kodeks for Digitalt Lederskab er den mest konkrete og omfangsrige beskrivelse af begrebet. 

Set i Benders og van Veens perspektiv reflekterer denne ”oversættelse” af modefænomenet i 

en så detaljeret grad, at Direktøren også er den, der beskriver digitalisering som den største 

udfordring. Beskrivelsen afspejler også det særlig fokus, der er i organisationen, hvor Kodeks 

for Digitalt Lederskab er det eneste kodeks for ledelse. 

Hos KL reflekteres Benders og van Venns perspektiv direkte – KL beskriver begrebet digital 

ledelse som en ”empty signifiere” – dvs et begreb, der kan rumme det, den enkelte i princippet 

finder det meningsfyldt ”at fylde i” - internt i KL er der i flg interviewpersonen ikke engang 

enighed om, hvordan begrebet forstås. 

Abrahamson beskriver, at fashion setters præsenterer nye begreber og styringsværktøjer som 

innovative, som ”superiore to the state of art” og som væsentlig forskellige fra de eksisterende 

værktøjer. 

Men kunne tag clouden her under, som kondenserer de fire respondenters svar på spørgsmålet 

”hvordan forstås begrebet digital ledelse?” lige så godt være svaret på spørgsmålet ”hvordan 

forstås forandringsledelse?” eller på spørgsmålet ”hvordan forstås kvalitetsledelse?” ? 
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Er der tale om noget væsentligt forskelligt? 

 

 

Dette spørgsmål er en del af interviewene – formuleret i spørgsmålet ”hvordan adskiller digital 

ledelse sig fra ledelse i øvrigt? ”, og respondenterne betoner alle, den afgørende forskel er 

kravet til tempoet i de forandringsprocesser, man som leder skal drive som led i 

digitaliseringen. 

Ledelseslitteraturen har imidlertid gennem en meget lang årrække haft kravet til såvel 

forandring som til højt tempo som fælles nævner – ”Der er ikke noget nyt i forandring, men 

det er der i det tempo og det omfang, hvormed forandringer sker og i den kompleksitet, der 

karakteriserer forandringssituationer” skriver Hildebrandt allerede tilbage i 2001 (Hildebrandt 

2001).  

Tempoet italesættes således som det særegne på trods af, at det objektivt set ikke er et nyt 

vilkår i ledergerningen. 

Det er i dette perspektiv interessant at lægge mærke til, at på trods af, at italesættelsen af 

digitalisering som afgørende for moderniseringen af den offentlige sektor har været 

fremherskende gennem en lang årrække – som eksempel er teorien om Digital Era 

Governance 10 år gammel – og det ifølge respondenterne meget høje tempo i 

forandringsprocesserne, beskriver respondenterne samstemmende de organisatoriske, 

kognitive og kulturelle forandringer som meget begrænsede. 

Digital ledelse artikuleres nu som et nyt svar – som et afgørende nyt styringsværktøj - på 

denne træghed udtrykt som et fænomen, der tillægges en central betydning på tværs af 
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organisationerne på trods af, at det rent indholdsmæssigt ikke adskiller sig afgørende fra 

allerede etablerede ledelsesdiscipliner. 

Dette kan ses som et udtryk for, at de fashion setters, der netop nu dominerer den offentlige 

digitaliseringsdebat nyder stor opmærksomhed og deres holdninger tillægges stor betydning, 

og som et udtryk for, at de der spiller rollen som fashion followers lader sig påvirke i vid 

udstrækning uden egentlig kritisk refleksion. 

Dette blik på digital ledelse som et begreb, der gennem management fashion mekanismer 

spreder sig i organisationer, der hver især definerer begrebets indhold og implikationer, giver 

afsæt til at diskutere Fredslunds (2012) tredje krav til validiteten af en undersøgelse som 

denne. Kravet er begrundet i, at det undersøgte fænomen altid skal forstås i den kontekst, det 

optræder i, og at der derfor må stilles krav til omsættelighed fremfor til generaliserbarhed. 

Her optræder fænomenet digital ledelse som en del af den offentlige digitaliseringsdebat, og 

fortolkes som management fashion. Som de toneangivende – fashion setters – ses en markant 

interessent i form af Det Digitale Råd (de største leverandører af digitale løsninger) og en 

markant række af offentlige topledere i form af Tænketanken Public Governance, som 

udtrykker at være under et stigende pres fra beslutningstagerne, og som ser digitalisering som 

et redskab til at skabe anerkendelse og styrke deres legitimitet. 

Som fashion followers ses ledere med en konkret udfordring - her i fht realisering af 

digitaliseringsstrategier og politiske målsætninger – og i deres perspektiv forstås det digitale 

lederskab i deres design som et vigtigt nyt redskab til at løfte opgaven. 

Denne fortolkningsramme kan finde anvendelse i studier af også andre både kendte og 

kommende strømninger inden for ledelse. Nye ledelsesværktøjer introduceres traditionelt af 

forskere, af konsulenthuse og som her af interessenter, og værktøjerne spreder sig gennem 

litteratur, foredrag, undervisning og rådgivning. Set i dette perspektiv er blikket på nye 

værktøjer ikke afhængigt af, hvilket sigte introduktionen har eller af værktøjets design - 

mekanismerne må forventes af være de samme. 
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Konklusion og perspektivering 

 

Min egen for forståelse ved indgangen til denne opgave var, at begrebet digital ledelse skal ses 

som en ny ledelsesdisciplin, der stiller store krav til offentlige ledere om særlige kompetencer, 

og den opmærksomhed, begrebet har - konkret udmøntet i Kodeks for Digitalt Lederskab i 

Fredensborg Kommune, hvor jeg er ansat – afspejler de udfordringer, den offentlige sektor 

oplever i forhold til at nå de nationale og politiske målsætninger for digitalisering. 

Mit sigte med opgaven var at udfordre denne for forståelse i en forventning om, at opgaven 

ville resultere i et nyt bud på, hvorfor digital ledelse som fænomen er blevet så fremherskende 

i den offentlige digitaliseringsdebat, og hvilke implikationer, det - i denne nye forståelse - har 

for mit lederskab. 

Jeg har arbejdet med at finde svaret på spørgsmålene 

 Hvordan forstås begrebet digital ledelse? 

 Hvordan er det blevet så fremherskende et begreb? 

 Digital ledelse er med til at konstruere en ny opfattelse af, hvori ledelsesopgaven består 

– hvilken betydning har det for mit lederskab? 

Analysen afdækker, at 

 de fire respondenter beskriver begrebet forskelligt, lige som deres forståelser af, 

hvorfor begrebet er blevet så fremherskende er forskellige. 

 begrebet ikke kobles specifikt til de udfordringer, evalueringerne af 

digitaliseringsstrategierne og de politiske målsætninger beskriver – alle fire 

respondenter kobler derimod begrebet til egne konkrete udfordringer. 

 digital ledelse ikke konsekvent beskrives som en ny ledelsesdisciplin og de nødvendige 

kompetencer beskrives meget forskelligt 
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og giver således ikke konkrete svar på mine spørgsmål. 

 

Begrebet management fashion er introduceret i diskussionen, og set i dette perspektiv, får 

spørgsmål og svar en helt anden vinkel. 

 Nu forstås begrebet digital ledelse alene som et vigtigt begreb, men et begreb uden 

objektivitet 

 

 Begrebets indhold afspejler den enkeltes forståelse 

 

 Det blevet så fremherskende gennem en kollektiv tiltro til, at det vil medføre 

ledelsesmæssige fremskridt, og gennem organisationers ønske om at vise handlekraft 

og legitimitet ved at tilslutte sig den kollektive forståelse – ”so ein Ding mussen wir 

auch haben” 

 

For mit lederskab betyder disse svar, at Kodeks for Digitalt Lederskab kan ses som ét svar - 

men ikke som det eneste svar - på, hvordan jeg arbejder med digitaliseringsopgaven i min 

organisation 

Respondenternes syn på de ledelsesmæssige kompetencer og på udfordringerne vil jeg se som 

inspiration i refleksionen over, hvilket ledelsesrum og hvilke muligheder, det skaber som 

ramme for min ledelsesmæssige praksis – i refleksionen over, hvordan mit Kodeks kan 

formuleres og artikuleres. 
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Egen ledelsesmæssig udvikling 

Perspektivet på min egen ledelsesmæssige udvikling tager afsæt i problemformuleringen sidste 

spørgsmål: 

 Digital ledelse er med til at konstruere en ny opfattelse af, hvori ledelsesopgaven består 

– hvilken betydning har det for mit lederskab? 

Direktøren i Fredensborg Kommune, hvor jeg er ansat, sætter det digitale lederskab i spil på 

alle ledelsesniveauer, og udtrykker dermed en tydelig forventning til mig som leder. 

Digital ledelse er i Direktørens perspektiv en særskilt ledelsesdisciplin, som er afgørende 

nødvendig for at sikre implementeringen af de digitale løsninger i hele organisationen, og som 

sit bærende element har kommunikation. Den digitale leder er i Fredensborg Kommunes 

perspektiv en leder, der leder digitaliseringen 

 

 med fokus på at lede op ad til, med begejstring og med risikovillighed 

 som rollemodel 

og 

 med fokus på værdiperspektivet. 

 

Figur: Fredensborg Kommune 

Når jeg genbesøger min personlige udviklingsplan og mit våbenskjold fra LFG, finder jeg alle 

disse ledelses kompetencer beskrevet – kommunikation, indsigt i det politiske spil og rollen 
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som fyrtårn (rollemodel) som dele af udviklingsplanen, begejstring som en værdi og 

risikovillighed som et udviklingsfokus i Våbenskjoldet, og værdiafbalancering som afsæt til 

organisationsudvikling. 

Jeg har således allerede tilbage ved masteruddannelsens start set disse kompetencer som 

vigtige, og har gennem studietiden med afsæt i udviklingsplanen haft fokus på at udvikle dem 

og at sætte dem i spil min ledelse af Tandplejen. 

Denne personlige udviklingsproces mærker jeg har en afgørende betydning, når jeg nu her 

knapt 3 år senere præsenteres for Kodeks for Digitalt Lederskab. Jeg møder Kodekset med 

åbenhed og nysgerrighed og med lysten til at forstå det og arbejde målrettet med det i ønsket 

om at skabe en forandring – modsat mange af mine lederkolleger, som udtrykker, de ikke 

synes, de magter opgaven, og derfor vælger at lægge det i skuffen i håbet om ikke at blive 

stillet til regnskab for det.  

Tandplejen og jeg er da bestemt også udfordret af digitaliseringsdagsordenen. Jeg mangler 

både viden og indsigt, kompetencer og finansieringsmuligheder. Jeg skal stadig arbejde meget 

målrettet med brugerinvolvering og med at skabe interesse for Tandplejens 

digitaliseringsprojekter op ad til i organisationen. Og så er jeg en del af en organisation, som i 

høj grad sætter både dagsorden og tempo for digitaliseringen – en dagsorden og et tempo 

som ikke sjældent er i konflikt med mine ambitioner. 

Det at bruge tid og ressourcer til - i en opgave som denne - at udforske, udfordre og 

perspektivere et ledelsesmæssigt vilkår, oplever jeg som en meget givende proces. Det giver 

indsigt i, hvordan jeg kan arbejde systematisk med teoretiske perspektiver, og det giver 

øvelse i systematisk og vedholdende refleksion – noget, der i den daglige ledergerning kan 

være svært at finde tid og rum til. 
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At give digital ledelse denne særlige opmærksomhed har således givet mig en dybere 

forståelse for, hvordan styringsværktøjer opstår, formes, formuleres og artikuleres, og 

hvordan jeg som leder ved at undersøge, udforske og udfordre kan bringe mig selv og min 

organisation i en situation, hvor en succesfuld implementering er mere realistisk. 

En læring, jeg tænker er universel i ledergerningen – formuleret af Pedersen og Greve (2007) 

-  ”at bedrive offentlig ledelse indebærer en strategisk analyse af, hvilke styringsværktøjer, der 

skal og kan trækkes på, samt en bevidst refleksion om, hvilke ledelsesrum og muligheder de 

forskellige styringsværktøjer skaber, og som dermed indrammer den ledelsesmæssige og 

organisatoriske praksis”. 
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Bilag 1 Interviewguide til ekspertinterview 

 

 

Forskningsspørgsmål Grundlag for spørgsmål Interviewspørgsmål 

 

Hvordan forstås digital 

ledelse? 

 

1)Det Digitale Råds 

rapport ”Digital Ledelse” 

 

2)Tænketanken Public 

Governances rapport 

”Det Åbne Lederskab 

mod Velfærdsinnovation”  

 

3) KL og Devoteams 

rapport ”Digital 

modenhed i 

kommunerne” 

 

 

Hvad er digital ledelse for dig? 

 

 

 

Hvilke udfordringer er 

der i at lede 

digitalisering?  

 

Hvordan er digital 

ledelse blevet så 

fremherskende et 

fænomen? 

 

Digitaliserings ledelse 

beskrives som ny 

ledelses disciplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor kommer din særlige interesse 

for dette tema fra? 

 

Hvordan vil du beskrive status for 

digitaliseringen i den offentlige 

sektor? 

 

Siden moderniseringsprogrammet i 

1983 har der været en række 

digitaliseringsstrategier og nu en ny 

fælles kommunal strategi på vej. 

 

Hvilke udfordringer er der i at 

realisere strategierne? 
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Hvordan taler digital ledelse ind i 

udfordringerne? 

 

 

Hvordan bidrager den digital ledelse 

ud over IT governance? 

 

 

Hvordan forstås digital 

ledelse? 

 

 

Digital ledelse beskrives 

som et paradigmeskifte 

 

 

Hvordan adskiller digital ledelse sig 

fra ledelse i øvrigt? 

 

Hvilke særlige eller nye 

ledelsesmæssige kompetencer er i 

spil? 

 

Hvordan sikres den nødvendige 

kompetenceudvikling? 

 

Hvilken forskel 

forventes digital 

ledelse at skabe? 

Digital ledelse beskrives 

som en nødvendighed for 

at sikre omstillingen til et 

højteknologisk samfund 

 

Hvilke organisatoriske forandringer 

er i spil? 

Hvordan adresseres det i udspillet 

om digital ledelse? 

Hvordan vil man kunne se effekten 

af det digitale lederskab? 

(organisatorisk, i opgaveløsningen, i 

borgerinddragelsen) 
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Bilag 2 Interviewguide til caseinterview 

 

 

Forskningsspørgsmål Grundlag for spørgsmål Interviewspørgsmål 

Hvordan forstås digital 

ledelse? 

Kodeks for Digitalt 

Lederskab i Fredensborg 

Kommune 

Hvad er digital ledelse for dig? 

På hvilken baggrund har vi fået et 

Kodeks for Digitalt Lederskab (som 

det eneste kodeks)? 

Hvordan er Kodeks bygget op og 

formuleret? 

 

Hvilke udfordringer er 

der i at lede 

digitalisering?  

Hvordan er digital 

ledelse blevet så 

fremherskende et 

fænomen? 

Digital ledelse beskrives 

som ny ledelses disciplin 

Hvordan vil du beskrive Fredensborg 

Kommunes digitale modenhed? 

Der er nu en ny digitaliserings- og 

kanalstrategi - Hvilke særlige 

opmærksomhedspunkter er der i fht 

at realisere strategierne? 

Hvordan taler Kodeks ind i 

udfordringerne? 

Hvordan bidrager Kodeks ud over 

strategierne og IT governance 

modellen? 
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Hvordan forstås digital 

ledelse? 

Hvilken betydning har 

digital ledelse for mit 

lederskab? 

 

Digital ledelse beskrives 

som et paradigmeskifte 

Hvordan adskiller digital ledelse sig 

fra ledelse i øvrigt? 

Hvilke ledelsesmæssige 

kompetencer er i spil? 

Hvordan sikres den nødvendige 

kompetenceudvikling? 

 

Hvilken forskel 

forventes digital 

ledelse at skabe? 

 

Hvilken betydning har 

digital ledelse for 

organisationen? 

Digital ledelse beskrives 

som en nødvendighed for 

at sikre omstillingen til et 

højteknologisk samfund 

Hvilke organisatoriske forandringer 

er i spil? 

Hvordan adresseres det i Kodeks? 

 

 

Hvordan tænkes implementeringen 

af Kodeks? 

Hvordan vil man kunne se effekten 

af det digitale lederskab? 

(organisatorisk, i opgaveløsningen, 

borgerinddragelsen) 

 

 

 


