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Summary 
This master thesis is submitted to Copenhagen Business School May 2015 under the Master of 

Public Governance programme. It deals with Public Leadership Pipeline (OLP1) in the Danish po-

lice. The author is at the time of submission Deputy Chief Superintendent in the district Midt- og 

Vestsjællands Politi. OLP is defined as a framework for leadership transition in which learning un-

learning and retention of the right competencies are the challenges to achieve leadership at a new 

level. It may also be defined as a governing taxonomy 

of organizations’ development of managers, recruit-

ment and promotion. The hypothesis asks the question 

whether OLP is a management fad, or is it a virus that 

has spread and on the way to be ‘incubated’ in the or-

ganization? “How may Public Leadership Pipeline as-

sist in professionalizing the police and what may be done to ensure that it happens?” The initial 

assumption is that Danish police already recognize the characteristics and competences in the 

OLP approach, and that they have conducted management collaboration in all directions. The pa-

per uses three measuring points: Fields of competences, properties and 360-degree management 

to answer the problem statement. 

 

The method used is hermeneutic, using analytical induction. Managers in the district contributed in 

answering surveys, follow-up surveys and group interviews. The discussion of the empirical stud-

ies are based on Kjell Arne Røvik’s ‘virus’ metaphor in the organizational context, in which virus 

may be used to analyze how an organizational change is received, spread and used. The author 

elaborates further on Røvik’s theory and introduces the concept of Pre-mutation. This is when a 

management idea is considered a confirmation of current activities and therefore cannot be con-

sidered new. He also introduces the concept of unbalanced incubation. This is when leaders do 

not adopt a management idea equally in time and a diverted leadership language is a risk. The 

paper concludes that the Police carry the infection of the OLP, but that the leaders also experience 

certain weariness to management ideas that have not worked in the past. Setting more focus on it 

supported with guidance, education and networking can gain the purpose of OLP.  

 

The responsibility lies on all leaders no matter what level the lead from.

                                                
1 The abbriviation derives from the Danish expression ’Offentlig Leadership Pipeline’ 

“We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring 

Will be to arrive where we started 
And know the place for the first time.” 

 
T.S. Eliot, Little Gidding, 1942 
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1 Indledning 
Politiet er en stolt organisation. Stoltheden er en værdi, der bærer et dygtigt politi i en demokratisk 

retsstat. At være leder i en stolt organisation er at ’være noget særligt’. Det er identitetsskabende 

at være ansat i politiet og det er prestigefyldt at være leder2. Der er tale om en stærk enhedskultur, 

der giver en opfattelse af at være anderledes på den gode måde. 

 

Derfor ønsker mange politifolk at være ledere i politiet og når de er det, gør de hvad de kan for at 

udøve god ledelse. Der har været forskellige opfattelser af hvad god ledelse er og lederne har haft 

forskellige forudsætninger for at udøve den. Motivationen 

for at være en god leder har været indre (intrinsic) og rettet 

mod egne fordele som f.eks. avancement, prestige og høje-

re løn. Den har også været ydre (extrinsic) med ønsket om 

at gøre noget godt for politiet og derigennem for samfun-

det3. 

 

Politiet er en regulerende enhed og er afhængig af samfun-

dets tilstand og udvikling4. Danmark er i de seneste 10 – 15 

år blevet mere elitært og individualistisk. Med den udvikling 

stilles der på den ene side større krav fra det private til det offentlige og ’man’ finder sig i mindre fra 

myndighederne. På den anden side forventer man samtidig ganske meget5. Det stiller krav til poli-

tiet om at være moderne og effektivt. Politiet skal forstå og tilpasse sig samfundet for at bevare sin 

legitimitet hos borgerne. Derigennem kan politiet fortsat være en stolt organisation med en legitim 

rolle i den demokratiske retsstat. Tilpasningen sker umærkeligt som tiden går, fordi ansatte i politi-

et er en del af samfundet, men når samfundet tager skarpe drej og øger hastigheden, er normsty-

ret tilpasning ikke tilstrækkeligt og der skal mere reformprægede organisatoriske ændringer til. 

 

Ledere med høj selvforståelse i en stolt organisation er et fagprofessionelt paradigme. De forlan-

ger selvstændighed og et ledelsesrum med vide beføjelser. De betingelser var rigeligt til stede ind-

                                                
2 Ibsen, Bjarne Frøslee: ”Politiets psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Interventionsprojekt og årgangsundersøgelse.” Arbejdsmiljøfondet 
1997.  
3 Grøn, Caroline Howard, Hansen, Hanne Foss, Kristiansen, Mads, ”Offentlig styring i krisetider” Hans Reitzels forlag, 2014. 
4 P. J. DiMaggio & W. Powell, "The iron cage revisited" institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields", Amer-
ican Sociological Review, 48 (1983), 147-60. 
5 Greve, Carsten, Ejersbo, Niels, Syddansk Universitet ”Udviklingen i styringen af den offentlige sektor - Baggrundspapir til Produktivi-
tetskommissionen”  2013. 
 

”Helt generelt forsøger jeg på 
bedste vis og efter bedste evne 
at leve op til LP-processen (Of-
fentlig Leadership Pipeline) gen-
nem de forskellige tiltag, som er 
og bliver iværksat. Inderst inde 
har jeg nok en opfattelse af, at LP 
reelt er ”gammel vin på nye fla-
sker”, og at det i realiteten ikke 
har flyttet eller vil ændre noget 
som helst under de givne forhold” 
 
Leder i MVSJÆ 
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til reformalderen og det bureaukratiske paradigme6 indtrådte og kulminerede med politireformen i 

2007. Organisationen ’Politiet’ slog ind på normaliseringens vej og det, der var unikt ved politiet, 

var truet af normalisme. Det var de betingelser, der lå til grund for den stærke identitet og prestige. 

 

Samfundets stigende krav i takt med at det økonomiske råderum blev mindre var en samfundsud-

vikling, som politiet måtte forholde sig til for at bevare legitimitet. Rigspolitiet valgte på ledelsesom-

rådet at handle før, der kom pålæg om det fra højere instanser, og de første tanker om et nyt le-

delsesgrundlag var skabt. Beslutningen om at vælge Offentlig Leadership Pipeline (OLP) blev truf-

fet og translationsprocessen, der skulle skabe et OLP for politiet, blev sat i gang. Lederne i politiet 

havde allerede et ledelsesgrundlag, der var fragmenteret i individer og mindre ledelsesgrupper. 

Selv om der er lagt mange kræfter i at implementere OLP undgås sammenstød med de værdiba-

serede stolte ledelsestraditioner ikke. 

 

Som leder af en lille specialiseret enhed, der arbejder på at gøre politiets arbejdsgrundlag mere 

efterretnings- og analysebaseret, hilser jeg den fokus OLP sætter på ledelse velkommen. Jeg me-

ner, at principperne i OLP kan anvendes til at skabe mere professionel ledelse. For et år siden 

påbegyndte Midt- og Vestsjællands Politi (MVSJÆ) arbejdet med OLP. Der har været afholdt se-

minarer og ’kom-godt-i gang-møder’ og Rigspolitiet har gennemført en statusmåling. Der er stor 

vilje til, at det skal lykkes, om end der ikke er udfærdiget deciderede succeskriterier for, hvornår vi 

skal have opnået hvad. I min hverdag er det svært at få øje på OLP, der kun sjældent italesættes 

udenfor de arrangerede begivenheder. Det synes jeg er synd. Jeg mener, at de stolte ledelsestra-

ditioner bør gå hånd i hånd med de nye principper i OLP, men jeg ser det ikke ske endnu. 

 

Jeg har gennemført MPG for igennem en videnskabelig uddannelse, at forstå ledelse bedre og 

derigennem blive en bedre leder. Det er nærliggende for mig at beskæftige mig med OLP i mit 

masterprojekt med henblik på at se, hvor langt indførelsen er og for at finde frem til, hvordan de 

gode tanker i OLP kan komme til at gavne det at udøve ledelse i politiet. 

2 Problemfelt 
2.1 Problematisering	  –	  hvad	  vil	  jeg	  gerne	  undersøge?	  
Offentlig Leadership Pipeline (OLP) tilpasses ved translationsprocesser til specifikke organisatio-

ner, jf. afsnit 3. Translation fra den rene OLP til en tilpasset version skete også i politiet. Translati-

onsprocesserne i politiet indeholdt ikke undersøgelser af, i hvilken grad ledere i dansk politi var i 

                                                
6 Lerborg, Leon, ”Styringsparadigmer i den offentlige sector”, Jurist- og økonomforbundets forlag, 2011 



 

4 

besiddelse af de egenskaber, der kendetegner OLP, eller i hvilken grad de efterlevede dem. De 

handlede om, hvilke ledelsesdyder der skulle tages med i politiets OLP-model. Den opfattelse de 

ledere, der deltog i translationsprocesserne, havde af ledelse er derfor grundlaget. 

 

Det er min hypotese, at lederne i dansk politi genkender egenskaber og kompetencer i OLP og at 

de før OLP havde et ledelsessamarbejde i alle retninger. Det er interessant, om lederne ser OLP 

som en bekræftelse og legitimering af den måde, de udfører ledelse på. Hvis det er tilfældet, kan 

OLP blive betragtet som ’gammel vin på nye flasker’ og en managementidé, der risikerer at for-

dampe. Ledernes holdning er afgørende for inkubationstid og mulighed for replication af manage-

mentidéens hensigter og for immuniteten imod den (Røvik, 2007). 

 

Det er interessant, om ledelseslagene forpligter sig til ledelse i alle retninger. Det er min hypotese, 

at jo højere man er placeret i hierarkiet, desto mere magt må man afgive, hvis man skal give plads 

til ledelse i alle retninger. I et hierarkisk system er det vanskeligt at påvirke et magtrum nedefra. En 

anden hypotese er, at jo lavere man er i ledelseshierarkiet, jo vanskeligere er det i en travl hverdag 

at få øje på managementidéens velsignelser. 

2.2 Problemformulering	  
 

’Hvilke faktorer er hæmmende for at Offentlig Leadership Pipeline i praksis kan medvirke 

til at professionalisere ledelse i politiet og hvilke tiltag kan sikre, at de hæmmende faktorer 

ikke hindrer at det sker? 

2.3 Arbejdsteser	  
Måske føler lederne, at OLP’s krav om adfærdsændring truer den ledelse, de vil udføre. Det er 

interessant, om der findes lighedspunkter mellem den ledelse, der finder sted, og principperne i 

OLP, som kan oprette et brohoved for OLP’s indflydelse på ledelse. Derfor undersøger jeg, hvor-

dan ledelse identificeres af OLP og af lederne selv. 

 

Måske bekymrer det lederne om de er i stand til at leve op til OLP’s principper og krav. Hvis det er 

tilfældet, kan lighedspunkterne mellem OLP og den ledelse, der udføres nu, medvirke til at nedto-

ne bekymringerne. Når lighedspunkterne er fundet, vil jeg ’kaste entrehager’, hvor der er overens-

stemmelse i principperne for at trække OLP og den ledelse der sker nu tættere sammen. 

 

Ledernes gennemsnitsalder er 55,5 år. De har set en del tiltag på en række områder, hvor mange 

aldrig blev til noget. Hvis lederne venter på at OLP ’går over’, er det vigtigt at påvise, hvordan OLP 
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kan styrke deres ledelse. Det vil jeg gøre ved at fokusere på ’co-understanding’ af ledelse i forhold 

til OLP. Fra det kendte og trygge kan vi bevæge os ud i det nye og ukendte.  

3 Baggrund 
3.1 Hvad	  er	  Offentlig	  Leadership	  Pipeline?7	  
Offentlig Leadership Pipeline (OLP) arbejder i to dimensioner: Ledelsesniveauer og kompetence-

felter. Hvert niveau beskriver kravene til ledelse for hvert kompetencefelt. I figur 3-1 ses de ledel-

sesniveauer og de fire kompetencefelter, der sættes fokus på i Midt- og Vestsjællands Politi (MVS-

JÆ). 

 Faglighed Helhedsforståelse Kommunikation Mod til ledelse8 
Generelt 
krav 

At mestre faget på rette 
niveau 

At se organisationen 
som en helhed 

At indgå i dialog indadtil 
og udadtil 

Ledelse med ’røv i 
bukserne’ 

Linjeleder Leverer det faglige input 
til det strategiske arbej-
de i den øverste ledelse. 
Har fagligt overblik, 
indsigt og forståelse for 
linjen. 

Er loyal overfor hele 
organisationen og se 
egen linje som en del af 
helheden. Træffer be-
slutninger, der rækker 
ind i andre linjer, med 
respekt for andres ledel-
sesrum. Skaber relatio-
ner og sammenhængs-
kraft på tværs af linjen 
og organisationen. 

Bruger tid på kommuni-
kation, der skaber me-
ning og binder organisa-
tionen sammen opadtil, 
nedadtil og til siden. 
Mestrer god kommunika-
tion – også om upopulæ-
re budskaber. 

Afdelings-
leder 

Leverer faglige input til 
linjelederen. Sikrer, at 
afdelingens opgaver 
løses med rette faglig-
hed og giver faglig spar-
ring til ledere.  

Har blik for hele organi-
sationen og skaber sy-
nergi i afdelingen og på 
tværs. Er loyal overfor 
strategiske prioriteringer 
og trufne beslutninger. 
Forstår, værdsætter og 
inddrager relevante 
aktørers perspektiv.  

Skaber sammenhæn-
gende kommunikations-
strømme i afdelingen. 
Forklarer strategiske mål 
og gør dem meningsful-
de for afdelingen. Kom-
munikerer med enhe-
derne gennem lederne. 

Medarbej-
derleder 

Har et fagligt velfunderet 
niveau og leverer den 
rette faglige ledelse.  

Er loyal overfor organi-
sationen og ledelsesop-
gaven. 

Tager den svære samta-
le og håndterer konflik-
ter. Kommunikerer tyde-
ligt og oversætter  me-
ningsfuldt opadtil, ned-
adtil og til siden. 

Figur 3-1 – OLP i Midt- og Vestsjællands Politi 

Kravene til hvert ledelsesniveau i kompetencefelterne hviler på tre egenskaber og begrebet 360° 

ledelse. Egenskaberne er ’færdigheder’ ’arbejdsværdier’ og ’prioriteter’ og dimensionerne i 360° 

ledelse er ’egen ledelse’, ’ledelse nedad’, ’ledelse på tværs’ og ’ledelse opad’ 

OLP er en forståelsesramme for ledelsestransitioner, hvor tillæring, aflæring og fastholdelse af de 

rette kompetencer er afgørende for at få succes på et nyt ledelsesniveau (Kaiser, 20119). Teorien 

                                                
7 Dahl, Kristian & Molly-Søholm, Thorkil ”Leadership Pipeline i den offentlige sektor” Dansk Psykologisk Forlag, 2013. 
8 Kompetencefeltet er tilført af Midt- og Vestsjællands Politi og beskrives senere i projektet. Det indeholder ikke specifikke krav for hvert 
ledelsesniveau. 
9 Citeret af Dahl, Kristian & Nielsen, Jeppe Agger, ”Outbreak: Leadership Pipeline på rejse i den offentlige sektor” 2014 
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antager, at ledelsesopgaven er forskellig på̊ forskellige niveauer i det organisatoriske hierarki (Cha-

ran, Drotter and Noel, 2001; Goldsmith and Reiter, 2007; Freedman, 1998)10.  

OLP er en styrende taksonomi for udvikling af ledere, rekruttering og forfremmelse. De varierende 

krav til egenskaberne, alt efter hvilket niveau man leder på (diskontinuitetsperspektivet, Elmholdt, 

2013), udmøntes ved, at organisationer, der skal anvende OLP, sætter det antal ledelsesniveauer 

og kompetencefelter, der passer til organisationen. 

God ledelse sikres med både vertikal og horisontalt ledelse (interaktion). ’At lykkes som leder’ bety-

der, at man kun lykkes som leder, hvis de ledere eller medarbejdere, man har under sig, lykkes. 

Med lederens egenskaber, kompetencer på rette niveau og kravet om at lede i alle retninger, er 

OLP en kompetencebaseret ledelsesteori for 360° ledelse. 

3.2 Translation	  af	  OLP	  til	  Midt-‐	  og	  Vestsjællands	  Politi	  
Translationsprocessen af Offentlig Leadership Pipeline til Politiets Offentlig Leadership Pipeline 

(OLP) skete i løbet af 2012 og 2013 ved en række workshops. 218 ledere fra alle organisatoriske 

niveauer i politiet deltog sammen med 55 medarbejdere.  

 

Processen blev ledet af forskerne Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm (Dahl&Molly-Søholm, 2014, 

s22-26). Deltagerne blev spurgt:  

 

1) Hvad mener I kendetegner god ledelse i politi og anklagemyndighed på de forskellige 
niveauer i forhold til færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter? 
 

2)   Hvad skal bevares fra de nuværende definitioner i OLP og hvad skal udvikles?  
 

Data fra workshoppen blev analyseret af Rigspolitiet i samarbejde med de to forskere. Processen 

skabte OLP, der består af 6 lederniveauer og 7 kompetencefelter: 

Ledelsesniveauer 

Færdigheder, ar-

bejdsværdier og 

prioriteter 

Kompetencefelter 

Koncernleder Faglighed 

Organisationsleder Samfundssyn 

Områdeleder Eksekvering 

Linjeleder Helhedsforståelse 

Afdelingsleder Strategi 

Medarbejderleder Kommunikation 

 Udvikling 

                                                
10 Elmholdt, Claus, ’Leadership Pipeline – Forbigående ledelsesmodel eller solid viden?’, Akademisk kvarter, vol. 6, 2013 
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Figur 3-2 – Skematik over OLP  

 
I Midt- og Vestsjællands Politi (MVSJÆ) var der kick-off møde den 6. februar 2014, hvor Politidi-

rektøren præsenterede OLP og gjorde rede for de forventninger, han havde til processen11. Under 

præsentationen satte han fokus på tre eksisterende kompetencefelter: ’faglighed’, ’helhedsforstå-

else’, ’kommunikation’. Han tilføjede et nyt kompetencefelt ’mod til ledelse’, der blev oversat til  

”ledelse med røv i bukserne”. Han beskrev det som en 

grundlæggende personlig forudsætning for at kunne leve op 

til de krav, der stilles til ledelse. Kompetencefeltet går i tråd 

med egenskaberne ’færdigheder’, ’arbejdsværdier’ og ’prio-

riteter’. ’Mod’ betyder, at lederne vil – og er nødt til – at løbe 

en personlig risiko for at efterleve egenskaberne og udøve 

god ledelse12. Da ’mod til ledelse’ ikke er defineret for hvert ledelsesniveau, kan det diskuteres, om 

det kan kaldes et kompetencefelt. Jeg mener det kan, fordi det hænger sammen med de øvrige 

kompetencefelter og fordi det gælder for alle ledelsesniveauer. 

 

Indtil Politireformen 2007 kan den ledelse, der blev bedrevet, beskrives med statsmodellerne ’den 

hierarkiske stat’ og ’den autonome stat’. (Jørgensen, 2003). Den første repræsenteret af Rigspolitiet 

og de øverste chefer i politikredsene. Det normative grundlag er politisk loyalitet og styreformen 

regler og hierarki. Den anden repræsenteret med fagprofessionelle politiledere med etiske og fag-

lige standarder. De hierarkiske roller er at sikre ’neutral gennemførelse af politiske ønsker’ (Ibid. 

2003). De autonome roller er ’varetagelse af rettigheder samt etiske og professionelle værdier’ (Ibid. 

2003). Det var den institutionelle historiske kontekst Offentlig Leadership Pipeline (OLP) mødte, 

skulle konkurrere med og gennem et nyt ledelsesgrundlag styrke.  

 

Beslutningsprocessen, der førte til OLP, er neo-institutionalisme. Dansk politi er et organisatorisk 

felt og neo-institutionalisme er karakteriseret ved, at organisatoriske strukturer, der tidligere opstod 

ud fra effektivitet på markedet (operationsfeltet/JEL) eller organisationens rolle i samfundet, nu op-

står indenfor institutionelle begrænsninger pålagt af professionens tilstand13. Argumentet for at 

definere dansk politi som et organisatorisk felt ses hos Powell&DiMaggio (1991), her citeret af Finn 

Borum (Borum, 2013)14: 

 

                                                
11 Linnet, Anders, Indlæg ved kick-off møde for lederne i Midt- og Vestsjællands Politi, 6. februar 2014 
12 Samtale med Politidirektør Anders Linnet, 13. marts 2015 
13 P. J. DiMaggio & W. Powell, "The iron cage revisited" institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields", 
American Sociological Review, 48 (1983), 147-60. 
14 Borum, Finn, ”Strategier for Organisationsændring”, 2013, s. 127 

’Succesfuld ledelse afhænger i 
ligeså  høj grad af lederens evne 
til at udvise dynamisk situations-
tilpasset fleksibilitet i lederrollen 
på  det aktuelle ledelsesniveau.’  
 
Claus Elmholdt, 2013 
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”Med organisatorisk felt mener vi de organisationer, der tilsammen udgør en anerkendt 
del af det institutionelle liv: Nøgleleverandører, forbrugere af ressourcer og produkter, 
regulerende myndigheder og andre organisationer, der leverer lignende serviceydelser 
og produkter.” 

 

Politiets tilstand på ledelsesfeltet var, at dansk politi indtil politireformen i 2007 intet samlet grund-

lag havde for, hvordan ledelse skulle defineres eller udføres15. Med moderniseringen i Politirefor-

men opstod der et konstitutionelt pres for at gøre ledelse mere effektivt. Da der i løbet af 2011-

2012 – som et tilfældighedsfund i forbindelse med andre undersøgelser og ændringer16 - opstod 

en opfattelse af, at ledelsen var umoderne, var den institutionelle legitimitet på spil. Rigspolitiet ville 

undgå en pålagt reform (tvangsmæssig isomorfisme) fra politisk eller ministerielt hold, ved selv at 

tage initiativ og vælge en moderne konceptualisering af ledelse. 

 

Organisatoriske felter stræber efter fællestræk og derved isomorfisme (Powell&DeMaggio, 1991). 

Den mimetiske isomorfisme – imitationen af OLP som ledelsesgrundlag -  havde ikke alene et legi-

timerende formål. Det neo-institutionalistiske træk var også af instrumentel karakter med et sty-

ringsformål. Ledelsesgrundlaget blev som offentlig styring til en strategi for ledelse i dansk politi 

(Røvik, 200717). Neo-institutionelt baserede forandringer risikerer at forblive symbolske og ikke æn-

dre praksis (Ibid. 2007). Hvis ikke OLP ved ledernes adoption indlejrer sig i organisationen kan den 

blive dekoblet beslutningsprocesserne og ikke ændre ledelsespraksis. Hensigten med OLP er at 

ændre ledelsesstil og –adfærd. Det bekræftes af Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg: 

 

”Ledelsesgrundlaget (OLP/JEL) skal først og fremmest føre til, at vi får en mere professio-
nel ledelsesstil og –adfærd i organisationerne…. Formålet er at sikre, at lederne i deres 
daglige arbejde fremmer den høje faglige kvalitet, viser tillid, ansvarliggør medarbejdere 
og udvikler organisationen som helhed.18”  

4 Metode- og empirivalg 
Jeg bruger tre målepunkter i Offentlig Leadership Pipeline (OLP) – kompetencefelter, egenskaber 

og 360° ledelse - til at besvare problemformuleringen. Jeg søger at identificere, hvornår, i hvilken 

grad og hvordan de indgår i en tredelt empiri: 1) Statusmåling 2015, 2) ledernes skriftlige besvarel-

ser på et åbent spørgsmål, som jeg har stillet dem i forbindelse med Masterprojektet og 3) inter-

views af udvalgte ledere. Interviewspørgsmålene opstår i analysen af de to første empiripunkter. 

Derved trianguleres data der samlet kan give et repræsentativt svar på problemformuleringen og 

danne grundlag for anbefalinger. 
                                                
15  HR Direktør Anne Erlandsen, Rigspolitiet, ’Leadership Pipeline – fra ord til handling’ POLNET, 27. November 2013 
16 Interview med national HR partner, Peter Ekebjerg, Rigspolitiet, 2013 i.f.m rapport i faget ’Strategisk ledelse fra et Governance Per-
spektiv’. (Jan Elleby, 2014) 
17 Grøn, Caroline Howard, Hansen, Hanne Foss, Kristiansen, Mads, ”Offentlig styring i krisetider” Hans Reitzels forlag, 2014, s.133 
18 Rigspolitichefen, Berlingske tidende, 30. august 2013 
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4.1 Statusmåling	  
Statusmålingen19 er vigtig empiri, idet analyse af den sammen med ledernes svar på mit åbne 

spørgsmål (se nedenfor) viser, hvor OLP er og hvordan den kommer videre. Jeg har bearbejdet de 

7 påstande i statusmålingen, som lederne blev bedt om erklære sin enig- eller uenighed i, ved at 

sammenlægge alle grader af henholdsvis enighed og uenighed, så respondenterne i min anven-

delse af besvarelserne enten er enige eller uenige. Jeg har undersøgt enigheden i påstandene de 

tre ledelseslag imellem og har identificeret, hvilke egenskaber og kompetencefelter i OLP, påstan-

dene fremherskende retter sig i mod. Jeg har også undersøgt, hvilken sammenhæng målingen har 

med 360° ledelse. 

 

En pointskala med udgangspunkt i de procentvise besvarelser fra statusmålingen viser enigheden 

om, i hvilken grad OLP har fremmet egenskaber, kompetencefelter og 360° ledelse. Identificerin-

gen af egenskaber, kompetencefelter og 360° ledelse ud fra de 7 påstande er sket ud fra empiri-

en20. 

4.2 Udtalelser	  fra	  lederne	  
47 ledere på de tre niveauer - linjeleder, afdelingsleder og medarbejderleder - blev stillet et ustruk-

tureret åbent spørgsmål om ledelse21. Min hensigt var at få de adspurgte ledere til at reflektere 

over ledelse, uden nødvendigvis at se det i de forholdsvis snævre rammer OLP fremstiller, hvilket 

nogle af dem alligevel har gjort.  

 

De der har gjort det, har på mere systematisk vis inddraget OLP i besvarelsen, mens de der ikke 

har gjort det, giver mere generelle og ustrukturerede besvarelser. 

 

Populationen var: 

o Medarbejderledere – 35 respondenter 

o Afdelingsledere – 9 respondenter 

o Linjeledere  – 3 respondenter 

 
En uge før svarfristen tog jeg kontakt til nogle af de ledere, der ikke havde besvaret spørgsmålene. 

Min hensigt med henvendelserne var at få svar nok til at opnå generaliserbarhed i analysen, hvil-

ket jeg mener lykkedes. Omfanget af de 16 modtagne besvarelser varierer i størrelse fra ca. 1.400 

tegn til godt 20.000 tegn. For at anonymisere besvarelserne har jeg nummereret dem for hvert 

                                                
19 Statusmåling, lokale initiativer i forbindelse med implementering af ledelses- og medarbejdergrundlaget, Rigspolitiet, Marts 2015 
(udateret) 
20 Bilag 1 – Analyseværktøj for identificering og tilknytning af egenskaber, kompetencefelter og 360° ledelse til påstande og udtalelser 
21 Bilag 2 – Åbent spørgsmål til respondenterne 



 

10 

ledelsesniveau og for at bevare anonymiteten for den ene linjeleder, der indgår, behandles hans 

svar i teksten uden direkte henvisning.  

 

Mønstre og afvigelser blev tolket i forhold til de tre egenskaber ’færdigheder’, ’arbejdsværdier’ og 

’prioriteter’, de 8 kompetencefelter og 360° ledelse, baseret på de samme principper som ved sta-

tusmålingen. Den undren jeg konstaterede under analysen af statusmåling og svar fra lederne, er 

søgt dækket ved semistrukturerede interviews af udvalgte ledere, som beskrevet nedenfor. 

4.3 Interviews	  af	  udvalgte	  ledere	  
De spørgsmål, der opstod i analyse af statusmåling og ledernes svar på mit spørgsmål, blev stillet 

nogle af de ledere, der havde besvaret mit åbne ustrukturerede spørgsmål22. Min hensigt med in-

terviewene var, at kvalificere analysernes resultater. Jeg har med den tilgang interviewet 3 medar-

bejderledere og 2 afdelingsledere, der blev udvalgt uden særlige kriterier. Jeg fravalgte linjeleder-

niveauet på grund af den lave svartilbøjelighed fra gruppen. 

4.4 Egen	  rolle23	  
Der er styrker og svagheder ved at undersøge egen organisation. Jeg er socialiseret ind i lederrol-

len og svagheden kan være, at min forforståelse ikke forstyrres nok af analyserne, fordi jeg føler et 

for stort fælleskab med de ledere, der skaber data. Jeg har derfor haft fokus på at forholde mig 

kritisk til data for ikke at svække objektiviteten i konklusion og anbefalinger. Der er risiko for, at 

kritik af ledelse i egen organisation kan få personlige konsekvenser og derved udvandes eller slet 

ikke indgår i undersøgelsen. Jeg har forsøgt se på ledelse overordnet og ikke rettet en særlig kritik 

enkelte steder hen. På den anden side har jeg et godt udgangspunkt, fordi jeg kender underlig-

gende strømninger og de ledere, der indgår undersøgelsen, ganske godt. Jeg har under projektet 

gjort mit bedste for at tilsidesætte mig selv og lade data tale. 

4.5 Kildekritik24	  
Jeg har anvendt kildekritikken for at skabe en metode, der kan føre til valide konklusioner. Jeg har 

anvendt kategorisering af kilder og vurderet informanternes ophavssituation. Derved opnås den 

rette taksonomi (Bloom’s Revised Taxonomy, David Krathwohl et al, 2001) for konklusion, anbefaling og 

perspektivering. Jeg bruger ordet; ’kilder’ om alle empiriske data i projektet (Ankersborg, 2009). 

 

4.5.1 Kildekritik	  af	  statusmåling	  
Jeg anvender statusmålingen i opgaven og udelader opfølgningsskemaer og gruppeinterviews, 

fordi de er andenhånds og sekundære kilder, der ingen værdi har for undersøgelsen. Statusmålin-
                                                
22 Bilag 3 – Interviewguide – interview af udvalgte ledere 
23 Esmark, Anders, Lausten, Carsten Bagge, Andersen, Niels Åkerstrøm, Socialkonstruktuvistiske analysestrategier, Roskilde Universi-
tetsforlag, 2005 
24 Ankersborg, Vibeke, ’Kildekritik – i et samfundsvidenskabeligt perspektiv’, Forlaget samfundslitteratur, 2009 
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gen er en primær og andenhåndskilde, fordi den genfortæller ledernes udsagn igennem deres stil-

lingtagen til de 7 påstande. Usikkerheden i statusmålingen som kilde ligger i tolkningen, den enkel-

te leder har lagt til grund for sin stillingtagen og i forståelsen af påstandene. Usikkerheden i re-

spondenternes holdning til graderne af enig- eller uenighed har jeg søgt at imødegå ved kun at 

beskæftige mig med enig- eller uenighed. Statusmålingen er en primær kilde i projektet, fordi den 

handler om fænomenet OLP og fordi en stor del af målgruppen i mit projekt har besvaret den. 

 

Lederne er som ophavspersoner anonyme. Den eneste identificering af dem er, at de er opdelt i 

tre ledelseslag og at de beskæftiger sig med meget forskellige områder med forskellige ledelses-

vilkår, hvilket må lægges til grund for deres stillingtagen. Jeg har også kendskab til deres alder. 

Ophavssituationen var presset, hvilket ganske vist har givet en høj svarprocent, men som også 

kan have påvirket kvaliteten i svarene. At HR afdelingen måtte rette henvendelse til et stort antal 

ledere tæt på svarfristens udløb for at få dem til at svare viser, at statusmålingen ikke var højt prio-

riteret, men formentlig blev udført på grund af loyalitet. Statusmålingens troværdighed er ikke stor 

for det samlede billede af OLP’s situation i MVSJÆ og kan ikke stå alene. Den viser en tendens og 

er relevant for projektet, da den kan knyttes tæt til problemformuleringen. 

4.5.2 Kildekritik	  af	  svar	  fra	  lederne	  
Jeg modtog 16 besvarelser fra 11 medarbejderledere, 4 afdelingsledere og 1 linjechef, hvilket giver 

en samlet svarprocent på 34%. Det er en lidt lav svarprocent, hvorfor jeg har foretaget en frafalds-

analyse. Jeg har taget udgangspunkt i, at det ikke er stikprøvers størrelse, der afgør om data er 

repræsentative, men sammensætningen af den population der har svaret i forhold til alle adspurg-

te25. Jeg har undersøgt, om frafaldet ligger i en særlig aldersgruppe. Det kan afdække om de 

manglende svar skyldes en vis erfaringstræthed med nye managementidéer. Jeg har også under-

søgt, om frafaldet mest ligger udenfor Politigården i Roskilde, der er hovedkvarter for MVSJÆ.  

Figurerne 4-1 og 4-2 viser forskellen i alder på alle adspurgte ledere og de ledere, der har afleveret 

et svar. 

 

 
Linjechef Afdelingsleder Medarbejderleder 

Gennemsnit 58,6 55,7 52,3 
Yngst 57 50 42 
Ældst 60 60 61 

    
Figur 4-1 - Alder for alle adspurgte ledere 

 
 
                                                
25 Boolsen, Merete Watt, ”Spørgeskemaundersøgelser – fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene”, Hans Reitzels Forlag, 
2008 
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Linjechef Afdelingsleder Medarbejderleder 

Gennemsnit 60,0 51,0 54,0 
Yngst 60 50 42 
Ældst 60 59 60 

Figur 4-2 - Alder for de ledere der har afleveret svar 

Der er ikke stor forskel på aldersprofilerne imellem alle ledere og de ledere, der har afleveret en 

besvarelse. Den største forskel er hos afdelingslederne, hvor gennemsnitsalderen for dem, der har 

afleveret, falder med godt 4 år. Det kunne tyde på, at de yngste har været mest interesserede i at 

svare. Den hypotese modsiges dog af, at den ældste respondent i gruppen er 59 år gammel og at 

gennemsnitsalderen ligger ret højt i gruppen (55,7 år). Frafaldet kan ikke begrundes i alder og figu-

rerne viser en repræsentativ aldersfordeling hos respondenterne. 

 

Figur 4-3 viser fordelingen mellem lederne opdelt i hovedkvarter og lokalt tjenestested og antallet 

af besvarelser fordelt på de to lokaliteter: 

 

 
Linjechef Afdelingsleder Medarbejderleder 

Alle ad-
spurgte 
ledere 

HQ 3 3 17 

Lokal 0 6 18 

Svar 
HQ 1 2 4 

Lokal 0 2 7 
Figur 4-3 - Lokalitet for lederne 

For linjecheferne giver distinktionen ikke mening, da de alle arbejder på Politigården i Roskilde. 

Svartilbøjeligheden hos afdelingsledere i hovedkvarteret er lidt større end afdelingsledere, der ar-

bejder udenfor hovedkvarteret. Det er omvendt for medarbejderlederne, hvor der er en større svar-

tilbøjelighed fra medarbejderledere, der arbejder uden for hovedkvarteret.  Da antallet af besvarel-

ser ud fra denne distinktion stort set balancerer ville en bredere besvarelse formentlig ikke have 

påvirket indholdet af data væsentligt.  

4.5.3 Kildekritik	  af	  interviews	  
Fokus på OLP blev under interviewene fastholdt af mig som interviewer og ophavssituationen var 

derfor mere koncentreret for lederne end da lederne besvarede statusmålingen og mit åbne 

ustrukturerede spørgsmål. Interviewguiden er udformet semistruktureret. Der er ikke ledende 

spørgsmål, men der er risiko for, at den styrkede ophavssituation påvirker forholdet mellem de to 

andre empiriområder og interviewet. Jeg valgte at interviewe ledere, der har svaret på mit spørgs-

mål, for at kunne holde deres svar op imod den eksisterende empiri. For at imødekomme en del at 

kildekritikken, har jeg valgt to afdelingsledere og to medarbejderledere udenfor hovedkvarteret og 

en enkelt medarbejderleder i hovedkvarteret. 
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5 Teorier 
5.1 Videnskabsteori	  

5.1.1 Hermeneutisk	  retning	  
Den videnskabsteoretiske retning i projektet er hermeneutisk. Min forforståelse af Offentlig 

Leadership Pipeline (OLP) fremgår i projektet og den forstyrrer jeg ved analyse af kvalitative, kriti-

serede data. I forbindelse med arbejdet vil påvirkningen af min forforståelse føre til tolkning og be-

skrivelse af emnet og derigennem besvarelse af problemformuleringen. Endelig vil den hermeneu-

tiske retning danne grundlag for en perspektivering ved hjælp af de nye spørgsmål, min fortolkning 

og beskrivelse har givet anledning til. Min rolle som undersøger er tvetydig, fordi jeg inddrager in-

formanternes fortolkning af deres egen situation i forbindelse med lederskab, men jeg omsætter 

også fortolkningen til videnskab, når jeg analyserer den ved at se den igennem teoriernes model af 

virkeligheden.26 

5.1.2 Induktion	  eller	  deduktion	  
Projektet løses med analytisk induktion (Boolsen, 2008: 33). Det er et ”mixed methodes” af induktion 

og deduktion. Jeg undersøger, hvad data viser om fænomenet ledelse (induktion), men samtidig 

søger jeg at afkode data i forhold til teorierne OLP og Virus teorien (deduktion).  

5.1.3 Diskursanalyse27	  
Ledernes svar skal afkodes, så mønstre og afvigelser afdækkes i forhold til målepunkterne. Jeg  

benytter diskursanalyse, der skal vise, hvilken ledelsesdiskurs lederne afdækker med sproget. 

Derved ’give(s) betydning til erfaring fra et bestemt perspektiv’ (Fairclough, 2008). Perspektiverne er 

de tre målepunkter: egenskaber, kompetencefelter og 360° ledelse, som jeg dekonstruerer leder-

nes udtalelser i forhold til. Analysen har skabt en ledelsesdiskurs (se side 31-32), som jeg har udsat 

for kritisk refleksion28 ved at præsentere den for de interviewede ledere. 

5.2 Fagteorier	  

5.2.1 Offentlig	  Leadership	  Pipeline	  
Teorien om ’Offentlig Leadership Pipeline’ (OLP) indgår i problemformuleringen og optræder derfor 

som en grundlæggende teori i projektet. Teorien er beskrevet i afsnittet ”Baggrund” side 5-6. 

5.2.2 Virus	  teori	  
Jeg betragter Offentlig Leadership Pipeline (OLP) som en managementidé på rejse. Empirien ana-

                                                
26 Boolsen, Merete Watt, ”Spørgeskemaundersøgelser - fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene”, 2008, s. 40 
27 Boolsen, Merete Watt, 2006,  Fairclough, Norman, 1992) et al 
28 Henricson, Maria (red.) ”Videnskabelig teori og metode – fra ide til eksamination”, Munksgaard, 2014 s.407 
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lyseres med Røviks Virus teori (Røvik, 201129). Røvik benytter et virus’ egenskaber i en organisato-

risk kontekst og det kan anvendes til at analysere, hvordan en organisatorisk forandring modtages, 

spredes og anvendes. Dahl&Molly-Søholm kalder i et af afsnittene i et ’outbreak’ (Dahl&Molly-

Søholm, 2014 s.4) OLP for en organisationsidé på rejse og henviser til Røvik. Teorien er valgt fordi 

vi ikke på forhånd ved, hvordan idéer påvirker organisationer (Madsen, Søren Obed, 2012). Med teo-

rien kan jeg påvise dels hvad der er sket, dels hvad der sandsynligvis vil ske, hvis ikke visse tiltag 

iværksættes. Figur 5-1 underbygger teorivalget ved at koble virus’ 6 egenskaber (Røvik, 2011) på 

OLP med en beskrivelse af Røviks definition af hver enkelt egenskab, min fortolkning af egenska-

ben i forbindelse med dette projekt og min vurdering af egenskabens tilstand.  

                                                
29 Røvik, Kjell Arne, ”From fashion to virus; An alternative Theory of Organizations’ handling of management ideas”, 
http://oss.sagepub.com/content/32/5/631,  2011 

Røviks beskrivelse af virus’ 
egenskaber (min oversættelse) 

Egenskabens anvendelse til 
analyse i projektet 

Umiddelbar vurdering af til-
stand i Midt- og Vestsjællands 
Politi (MVSJÆ) 

Infectiousness – Metaforen 
anvendes som managementidé-
ens mulighed for at brede sig ved 
de samme smitteegenskaber 
som et virus har. Virus – mana-
gementidéer – smitter  enten 
direkte mellem smittede og ikke 
smittede eller ved at blive båret 
af varierende bærere (Røvik, 
2011, s.637). 

Infectiousness handler om, at 
managementidéen adopteres af 
en magtfuld enhed. På styrelses-
niveau er der tale om, at Rigspo-
litiet besluttede at adoptere ma-
nagementidéen OLP og pålagde 
politikredsene at bruge den som 
ledelsesgrundlag. Politikredsenes 
Øverste Ledelse blev først smittet 
og adopterede idéen. Øverste 
ledelse skal nu smitte hele orga-
nisationen. 

MVSJÆ er smittet af OPL. Le-
delsen har iværksat alle de tiltag 
Rigspolitiet introducerede. OLP 
er stadig på smittestadiet, og der 
er ingen stærke symptomer på, 
at ledelse alene foregår efter 
OLP’s principper. Immunsyste-
merne er aktiverede og inkubati-
onstiden er ikke overstået. 

Immunity -  Metaforen immunitet 
teoretiserer hvad der sker i og for 
organisationer, der rammes af en 
managementidé. Organisationer 
har komplekse immunsystemer, 
der kan forhindre virus i at smitte. 
Immunsystemerne kan være  
arvede og varige eller være op-
bygget ved tidligere smitte og 
være midlertidige. Immunsyste-
merne kan være ydre eller indre 
og kan medføre non-adoption, 
isolation eller udstødelse af idéen 
eller få den til at ’løbe ud i sandet’ 
(Røvik, 2011, s.638) 

Immunity handler om modstand 
og en mere eller mindre bevidst 
organisatorisk beslutning om ikke 
at adoptere OLP. OLP kan lang-
somt fordampe uden en egentlig 
beslutning om at stoppe den. Der 
kan også være tale om isolation 
af idéen på øverste ledelsesni-
veau eller ren og skær afvisning 
grundet OLP’s manglende kom-
patibilitet på flere områder. 

OLP er adopteret af Øverste 
Ledelse, der ikke har isoleret 
den, men spredt den i organisati-
onen. En række implemente-
ringstiltag har været iværksat. 
OLP er ikke formelt afvist, men 
der en risiko for,  at den fordam-
per i stilhed uden en egentlig 
beslutning om at stoppe den. Det 
afhænger af Øverste Ledelses 
vedholdenhed med at bringe 
OLP i fokus eller OLP’s evne til 
replication. 

Replication – Metaforen anven-
des til at undersøge om mana-
gementidéen er så implemente-
ret, at der er symptomer på, at 
begreber og påvirkninger genta-
ger sig uden en særlig indsats. 

Replication handler om beslut-
ningstageres styrke og de in-
struktioner der gives. Med en 
stærk beslutningstager og snæv-
re entydige instruktioner, er der 
større chance for, at nogle af de 

Rigspolitiets styrke som beslut-
ningstager kan ikke drages i tvivl, 
men der er givet stor metodefri-
hed til politikredsene, hvilket ikke 
fremmer replication. Metodefri-
heden giver grobund for mutati-
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Figur 5-1 – Røviks virus teori med fortolkning og hypoteser 

 

5.2.3 Tilføjelser	  til	  teorien	  
Jeg tilføjer dimensionen Pre-mutation, som jeg mener mangler i Røviks teori. Pre-mutation er det 

der kan ske, når en managementidé opfattes som en bekræftelse på noget der allerede foregår og 

derfor ikke opfattes som en ny idé. Idéen udstødes ikke med immunitet, men den optages og op-

sluges af det eksisterende og påvirker ikke praksis. Her i projektet er dimensionen fremkommet i 

analysen af statusmålingen og svarene fra lederne, hvor det tyder på, at OLP betragtes som en 

Graden af regulering og uddan-
nelse påvirker replication. (Røvik, 
2011, s.640).  

tilsigtede effekter vil være til ste-
de. Replication handler også om 
specifik uddannelse i OLP. Jo 
mere uddannelse, jo støre chan-
ce for, at nogle af de tilsigtede 
effekter vil være til stede. 

on. Det kræver fokus på OLP fra 
Øverste Ledelses side, hvilket 
kan være medvirkende til, at OLP 
ikke bliver afvist af lederne.  

Incubation – Metaforen analyse-
rer tidsrejsen for management-
idéen. Det handler om hvor lang 
tid, der går fra den første ’smitte’ 
til ideen er adopteret eller indlej-
ret som noget naturligt i organisa-
tionen. (Røvik, 2011, s.641). 

Incubation handler om forholdet 
mellem tid og effekt, men gør 
også op med begrebet: dekob-
ling, altså et gab mellem det der 
siges og det der gøres. OLP er 
som managementidé ikke nød-
vendigvis fordampet, selv om den 
ikke er adopteret indenfor en vis 
periode. Ledere kan ikke varigt 
betjene sig af dekobling og beva-
re legitimitet. 

En vanskelig egenskab at forhol-
de sig til af to årsager: Rigspoliti-
et har ikke fastsat succeskriterier, 
man kan holde egenskaben op 
imod. OLP har kun været i spil i 
et år. Det er min opfattelse, at 
idéen ikke er adopteret endnu 
som noget naturligt i organisatio-
nen, hvorfor vi er i gang med 
inkubationstiden. Dens varighed 
er uvis og formentlig ikke lige 
lang hos den enkelte leder eller i 
det enkelte ledelsesniveau. Det 
kalder jeg ’unbalanced incubati-
on’. Se afsnit 5.2.3. 

Mutation -  Metaforen anvendes 
til at forstå oversættelsen af 
’smitten’ eller ’replication’. Mod-
tagere af ’smitten’ er ikke passi-
ve, men påvirker – oversætter – 
managementidéer og gør gen-
nem ’mutation’ ’smitten’ og vi-
rus/managementidé, sund. 
(Røvik, 2011, s.642). 

Mutation handler om tilpasning 
eller translation. De translations-
processer OLP har gennemgået 
er mutation og skabelsen af ’mod 
til ledelse’ i MVSJÆ er en lokal 
translation eller mutation. 

Ledere har altid ledet forskelligt 
og det vil de fortsat gøre, selv om 
OLP konceptualiserer ledelse. På 
den måde sker der translation til 
alle niveauer og til individer. Den 
ledelse der hidtil er udført, føles 
forsvaret af OLP, hvorved jeg 
tilføjer en dimension, der hedder 
’Pre-mutation’. Se afsnit 5.2.3 

Dormancy – Metaforen kan ana-
lysere om ’smitte – replication – 
mutation’ er aktiv eller passiv. 
Som virus kan en managemen-
tidé i længere eller kortere tid 
være passiv og derved skjule sig 
for immunsystemer (modstand 
mod forandring), hvorefter de 
igen bliver aktive. (Røvik, 2011, 
s.644). 

Dormancy handler om, hvor 
aktiv indførelsen af OLP er. Me-
taforen kan anvendes strategisk. 
En deaktivering i perioder bety-
der ikke nødvendigvis, at OLP 
fordamper. En reaktivering af 
tiltag og aktiviteter, kan lette 
eventuelle mishag mod idéen, 
hvorved den ’snyder’ immunite-
ten. 

Det er min opfattelse, at OLP er 
passiv i de perioder, der ligger 
imellem tiltag som temamøder, 
temperaturmålinger, fokusgrup-
peinterviews og lignende.  For 
ikke at blive passiv i for lang en 
periode, og derved miste sin 
attraktion for lederne  skal OLP 
holdes i live ved mere innovative 
tiltag på alle ledelsesniveauer. 
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bekræftelse på den ledelse, der allerede foregår. Idéen opfattes ikke som ny, fordi organisationen 

allerede er angrebet af en virus, der hedder ledelse. Pre-mutation skal tages alvorligt, fordi det er 

hæmmende for forståelsen og derved det fulde udbytte af OLP som ledelsesgrundlag og sprog. 

Inkubationstiden (incubation) er formentlig ikke den samme for den enkelte leder og de enkelte 

ledelsesniveauer. Der mangler derfor en dimension, som jeg kalder for unbalanced incubation, der 

kan opstå, når ledere tager OLP til sig med forskellig inkubationstid og derfor i perioder ikke udfø-

rer ledelse efter ens principper eller har et fælles ledelsessprog. Unbalanced incubation skal lø-

bende afdækkes og italesættes af flere årsager. De der er tættere på en fuld adoption af OLP kan 

medvirke til replication (Røvik, 2011) og fremme adoptionsprocessen og de der er længere væk 

bevarer immuniteten. Unbalanced incubation kan medføre splittelse ledere eller ledelsesniveauer 

imellem og virke hæmmende for ledelse på tværs og helhedsforståelse. 

Røviks (Røvik, 2011) tilgang til effekten af managementidéer går videre end ’fashion approach’, der 

kun beskæftiger sig lidt med varighed mellem idé og fuld implementering. ’Fashion approach’ 

hævder, at managementidéer er overfladiske fænomener, der kun er interessante så længe de er 

moderne og har mediernes interesse (print media interest, Røvik, 2011). Det søges modbevist af vi-

rusteorien. 

6 Afgrænsning 
OLP fokuserer på transitionen fra ét ledelseslag til et andet og på de udfordringer, der ligger i at 

opgive og tillære sig kompetencer (Dahl&Molly-Søholm, 2013). Teorien taler om kontinuitet eller dis-

kontinuitet i ledelse og lederkarrierer baseret på, om der skal forskellige kompetencer til at lykkes 

som leder på forskellige niveauer af ledelse. Det ville have været interessant at undersøge transiti-

oners mekanisme praksisnært, men jeg har skønnet, at der ikke er empiri, fordi der ikke har fundet 

nok nye stillingsbesættelser sted. Jeg har fravalgt, at undersøge om medarbejderne oplever ander-

ledes, bedre eller dårligere ledelse end de gjorde før OLP. Managementidéens rejse ind i organi-

sationen går gennem lederne og projektets omfang tillader ikke at foretage så bred en undersøgel-

se. For at holde fokus undersøger jeg alene politiledere på tre niveauer i Midt- og Vestsjællands 

Politi og fravælger andre ledere i politikredsen. Jeg fravælger at sammenligne andre politikredse 

med min egen, selv om det ville have givet mulighed for at komme tættere på en generalisering.  
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7 Analyser 
7.1 Analyse	  af	  statusmåling30	  

7.1.1 Statusmåling	  –	  hvad	  er	  det?	  
De 56 ud af 57 adspurgte ledere svarede på spørgeskemaet i statusmålingen (Rigspolitiet, 2015). 

Det kunne betyde stor loyalitet overfor OLP blandt lederne i MVSJÆ, men det kan have haft be-

tydning, at HR afdelingen kontaktede de ledere, der op mod fristens udløb ikke havde svaret. Det  

kan have påvirket svarprocenten positivt, men svarenes validitet negativt, hvis der dels er svaret 

under institutionelt pres, dels et tidspres.  Målingen er anvendelig som empiri i mit projekt, fordi kun 

12 af lederne ikke indgår i min målgruppe og fordi svarprocenten er høj (98,2%). 

 

Spørgeskemaet blev besvaret i sidste kvartal 2014 og offentliggjort i marts 2015. Lederne blev 

bedt om at tage stilling til enigheden i 7 påstande, som er gengivet i skemaet nedenfor. Jeg har 

vurderet, hvilke af i de tre egenskaber i OLP (’færdigheder’, ’arbejdsværdier’ og ’prioriteter’) påstande-

ne hovedsageligt omhandler og jeg sætter påstandene i kontekst til de otte kompetencefelter31 

samt til 360° ledelse. Jeg har fremhævet de fire kompetencefelter, som MVSJÆ har valgt at sætte 

særligt fokus på. De er vigtige for at lederne kommer til at tale det samme sprog. Enigheden i på-

standene er angivet i sidste kolonne for hvert ledelseslag. På den måde viser resultatet ledernes 

enighed for hvert ledelseslag fordelt på målepunkterne: 

 

Påstand 
nr. 

Påstand Kompetence-
felter 

360° ledelse Egenskaber Enighed pr. 
ledelsesni-
veau 

1 Ledelsesgrundlaget 
gør det lettere for 
mig at tydeliggøre 
mine forventninger til 
mine underordnede. 

Strategi og 
kommunikati-
on 

Nedadgående 
ledelse 

Arbejdsværdier Linjeledere: 
87,5% 
Afdelingslede-
re: 90,9% 
Medarbejder-
ledere: 94,7% 

2 Ledelsesgrundlaget 
gør det lettere for 
mig at tydeliggøre 
mine forventninger til 
mine overordnede. 

Strategi og 
kommunikati-
on 

Opadgående 
ledelse 

Arbejdsværdier Linjeledere: 
87,5% 
Afdelingslede-
re: 90,9% 
Medarbejder-
ledere: 94,7 % 

3 Jeg er selv blevet 
mere afklaret om min 
ledelsesrolle ud fra 
vores arbejde med 
ledelsesgrundlaget. 

Udvikling og 
faglighed 

Egen ledelse Prioriteter Linjeledere: 
75% 
Afdelingslede-
re: 81,8% 
Medarbejder-
ledere: 84,2% 

4 Det er blevet tydeli-
gere for mig, hvilke 

Udvikling og 
faglighed 

Egen ledelse Prioriteter Linjeledere: 
75% 

                                                
30 Bilag 8 – Statusmåling, Rigspolitiet 
31 Strategi, kommunikation, udvikling, faglighed, mod til ledelse, eksekvering, samfundssyn og helhedsforståelse. 
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ledelseskompetencer 
jeg skal styrke hos 
mig selv. 

Afdelingslede-
re: 90,9% 
Medarbejder-
ledere: 76,3% 

5 Vi er via arbejdet 
med ledelsesgrund-
laget blevet bedre til 
at følge op og hånd-
tere afvigelser fra 
krav og forventnin-
ger. 

Faglighed og 
mod til ledelse 

Ledelse i alle 
retninger 

Færdigheder Linjeledere: 
75% 
Afdelingslede-
re: 72,7% 
Medarbejder-
ledere: 65,8% 

6 Vi har via arbejdet 
med ledelsesgrund-
laget fået en mere 
effektiv løsning af 
kerneopgaverne. 

Faglighed, 
eksekvering, 
samfundssyn 
og mod til le-
delse 

Ledelse i alle 
retninger 

Færdigheder Linjeleder: 
62,5% 
Afdelingsleder: 
54,5% 
Medarbejder-
leder: 50% 

7 Vi samarbejder nu 
bedre på tværs mel-
lem egen og andre 
enheder. 

Faglighed, 
eksekvering og 
helhedsforstå-
else 

Ledelse på 
tværs 

Færdigheder Linjeleder: 
62,5% 
Afdelingsleder: 
54,5% 
Medarbejder-
leder: 60,5% 

Figur 7-1 – Svar og perspektivering af de 7 påstande 

Styrkemarkørerne i påstandene: ’gør det lettere’, ’mere afklaret’, ’blevet tydeligere’, ’blevet bedre’, 

’fået en mere effektiv løsning’ og ’samarbejder nu bedre’ synes at måle en forskel fra før OLP og til 

nu. Målingen leder efter forbedringer i forhold til tid og er derved både diakron og en undersøgelse 

af inkubationstiden (Røvik, 2007). Jo lettere, jo mere afklaret, jo bedre osv. ledelsen er blevet, jo 

længere er vi nået på OLP’s rejse frem mod fuld adoption. Enigheden i påstandene handler ikke 

om, hvor gode lederne i MVJSÆ er til at lede lige nu, men om OLP har gjort ledelse bedre uden at 

kende udgangspunktet.  

 

Graden af den enighed i påstanden, man kunne erklære, spredte sig over 6 muligheder med be-

tegnelser som ’helt enig’, ’helt uenig’, ’meget enig’, ’meget uenig’ m.fl. Graderne var til fortolkning, 

fordi der ikke medfulgte vejledning om, hvordan man kunne skelne imellem dem. Der kan f.eks. 

tolkes på forskellen mellem ’enig’ og ’meget enig’ eller på, hvad der adskiller at være ’meget enig’ 

uden at være ’helt enig’ osv. Statusmålingen hviler på et lidt uklart grundlag, når udgangspunktet 

for god ledelse ikke kendes og når der ikke var en klar vejledning om, hvad graderne af enighed 

betyder. 

7.1.2 Analyse	  af	  statusmålingens	  resultater	  
Jeg har i figur 7-2 sammenlagt svarene, så de fremgår som ’enig’ eller ’uenig’, uanset hvilken grad 

af enighed eller uenighed man har tilkendegivet.  
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Figur 7-2 - Samlet enighed i de 7 påstande 

Der er en faldende tendens i enigheden fra første til sidste påstand. Det kan skyldes en reel stil-

lingtagen til påstanden, men det kan også skyldes en stigende kritisk tilgang til emnet i takt med, at 

lederne har tænkt sig ind i det. Hvis sidstnævnte er tilfældet og lederne ikke returnerede til de før-

ste spørgsmål, er det en svaghed ved målingen, fordi de første påstande ikke har nydt samme 

refleksion som de sidste. Det vil jeg beskæftige mig med i interviewene. 

 

Ser vi bort fra denne tekniske påvirkning af svarene, er der samlet set størst enighed i, at OLP gør 

det lettere for lederne at tydeliggøre forventningerne til både under- og overordnede (Påstand 1 og 

2). Derved bliver OLP en bekræftelse af den ledelse, der hele tiden har fundet sted, idet en så høj 

enighed i de to påstande næppe kan skyldes, at ledelsesadfærden har ændret sig markant på et 

år. Der er tale om ’pre-mutation’ (min tilføjelse til Røvik, 2007), hvor de enkelte ledere og ledergrup-

per tager OLP til sig som en forklaring på den ledelse, de allerede udfører. Hvis forventningen var, 

at der var tale om en helt ny form for ledelse, risikerer OLP ved ikke at leve op til forventningerne 

at blive dekoblet fra den praktiske ledelse. 

 

Kun ca. halvdelen er enige i påstanden om, at OLP har ført til en mere effektiv løsning af kerneop-

gaverne (påstand 6)32. Det truer ledelsesgrundlagets sigte mod at få en mere professionel ledelse, 

hvilket må betyde en ledelse, der løbende er i stand til at operere agilt og effektivt i forhold til ker-

neopgaverne. Det er en hæmmende faktor for adoption af OLP, hvis lederne ikke kan se, at OLP 

kan forbedre tilgangen til kerneopgaverne. 

                                                
32 Jeg forstår her begrebet ’effektiv’ som når man med færrest mulige ressourcer opnår de bedst mulige resultater. 
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Figur 7-3 - Forskel på enighed de tre ledelseslag imellem 

Forskellen i enigheden (Figur 7-2) om påstandene følger rækkefølgen af besvarelserne, men der er 

også spredning ledelseslagene imellem (Figur 7-3 ovenfor). I påstand 1 og 2 er medarbejderlederne 

klart mest enige og tager OLP til sig som en forklaring på den ledelse, de allerede udfører. Det gør 

de i større grad end de to øvrige ledelseslag. I påstand 3 ligger medarbejderlederne og afdelings-

lederne meget tæt, men den samlede enighed for begge grupper er faldet en del, hvilket tyder på, 

at OLP endnu ikke har haft stor personlig betydning for lederne. Det samme er tilfældet for linjele-

derne, hvis enighed ligger endnu lavere i forhold til påstand 3. Forskellen bekræfter unbalanced 

incubation (min tilføjelse til Røvik, 2011), der er hæmmende for OLP’s adoption. Det tyder på at 

ledergrupperne forstår OLP forskelligt, hvilket kan medføre en risiko for, at der, især ved ledelse på 

tværs, ikke tales samme ledelsessprog. 
 

I påstand 4 er afdelingslederne for første gang mest enige. Det er også den påstand, hvor der er 

størst forskel i enigheden de tre ledelseslag imellem. Selv om ledelsesrollen ikke ansås for at være 

blevet tydeligere (påstand 3), synes det noget mere klart med OLP, hvilken kompetenceudvikling 

afdelingslederne skal gå efter. Det kan umiddelbart undre, at egen rolle er uklar og at det samtidig 

er klart, hvor man skal søge sin kompetenceudvikling. Det vil jeg bearbejde i interviewene. Linjele-

derne og medarbejderlederne er stort set lige enige om påstand 3, dog med en noget lavere enig-

hed end afdelingslederne. Derved signalerer linjeledere og medarbejderledere, at  de i mindre grad  

end afdelingslederne, med OLP får klarhed over egen kompetenceudvikling.  
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I påstandene 5, 6 og 7 er der faldende tendens i enighed generelt. Det største fald er hos medar-

bejderlederne, der ikke mener, at OLP har påvirket håndtering af afvigelser fra krav og forventnin-

ger, gjort MVSJÆ mere effektive i opgaveløsningen eller bedre til arbejde sammen på tværs. Det 

viser, at jo tættere lederne er på den praktiske hverdag, jo mindre indflydelse synes man at mene, 

at OLP har haft på effektive løsninger af politiet kerneopgave; at sikre ro, fred og orden samt for-

hindre og efterforske forbrydelser.  

7.2 Målingens	  resultat	  i	  en	  OLP-‐kontekst	  
Jeg knytter resultatet af statusmålingens 7 påstande til OLP og min problemformulering ved at 

beskrive, hvordan enigheden er i forhold til de tre egenskaber ’færdigheder’, ’arbejdsværdier’ og 

’prioriteter’ og de 8 kompetencefelter. Figur 7-4 viser de fremherskende sammenhænge mellem 

påstande og målepunkterne. 

 

 
Figur 7-4 – 
Påstandene 
i en OLP-
kontekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-5 viser fordelingen af enighed de tre egenskaber ledelseslagene imellem. Den samlede 

ledergruppe er mindst enige om påstande, der omhandler OLP’s forbedring af færdigheder. Med-

arbejderlederne er den gruppe, der har lavest enighed vedrørende den egenskab, hvilket ikke gør 

sig gældende for de øvrige egenskaber. På de øvrige egenskaber ligger linjelederne lavest, dog på 

et samlet højere niveau af enighed.  

 

Størst enighed er der i påstande om forbedrede arbejdsværdier og her ligger linjelederne lavest. 

Påstande der omhandler forbedring af færdigheder er de tre sidste, og da der er en faldende ten-

dens i enighed fra påstand 1 til 7, skal resultatet ses i lyset heraf. Hvis lederne har været mere 

fokuseret på de sidste påstande end de første, kan enigheden i de sidste påstande betragtes som 

mere valide end de første. Derved bekræftes pre-mutation af OLP med en vis tyngde, idet lederne 
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henholder sig til de færdigheder de havde før OLP. Der er tegn på unbalanced incubation ledel-

sesniveauerne imellem, hvilket kan virke hæmmende for en samlet adoption af OLP, hvis der i 

processen ikke tales samme sprog. 

 

 
Figur 7-5 - 
Enighed i for-
hold til egen-
skaber i OLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-6 nedenfor viser, at der i den samlede ledergruppe er lavest enighed om, at OLP har 

fremmet kompetencefelterne ’samfundssyn’, ’eksekvering’ og ’helhedsforståelse’. De to sidstnævn-

te blev behandlet af de sidste to påstande, hvilket øger svarenes validitet. Den laveste enighed har 

medarbejderlederne om ’samfundssyn’, som blev behandlet af påstand 6. Den højeste enighed 

ligger i strategi og kommunikation, der blev behandlet i de to første påstande, og resultatet kan 

derfor være behæftet med en vis usikkerhed.  

 

Den største forskel i enighed om OLP’s virkning på kompetencefelter ligger i ’mod til ledelse’, hvor 

medarbejderlederne ligger noget lavere end afdelingsledere og linjeledere. Årsagen kan være, at 

medarbejderlederne har mest på spil, når de udviser mod i deres ledelse og derfor skal der meget 

til, at OLP forbedrer deres mulighed på det felt. Forskellen tyder på unbalanced incubation, hvilket 

er hæmmende for adoption af OLP. 
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Figur 7-6 - 
Enighed i for-
hold til kompe-
tencefelter i 
OLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forhold til de kompetencefelter MVSJÆ har valgt at fokusere på – ’helhedsforståelse’, ’mod til 

ledelse’, ’faglighed’ og ’kommunikation’ - er der en samlet lavest score på ’helhedsforståelse’ og 

’mod til ledelse’. Også ’faglighed’ ligger lavt for den samlede ledergruppe. Kompetencefelterne 

behandles i de sidste påstande i statusmålingen og kan betragtes som mere valide, som nævnt 

ovenfor.  

 

Der er tale om unbalanced incubation både ledelsesgrupperne imellem og på tværs af opfattelsen 

af kompetencefelterne. Derved er der en risiko for, at der ikke tales det samme ledelsessprog, 

hvilket er en hæmmende faktor for adoption.  

 

Vedrørende 360° ledelse i forhold til påstandene (Figur 7-7 nedenfor) har lederne samlet lavest 

enighed i påstandene om, at ’ledelse på tværs’ er blevet forbedret. Den laveste enighed har med-

arbejderlederne, der er tættest på den praktiske udførelse af de daglige opgaver.  

 

Højest samlet enighed har lederne i påstande, der omhandler ’opadgående ledelse’, og her ligger 

linjelederne, der kun har et niveau over sig, højest. ’Ledelse på tværs’ blev behandlet af den sidste 

påstand, hvilket bekræfter hypotesen om, at validiteten stiger med rækkefølgen af påstandene. 

 

 

 

 

 

0,0 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 

Linjeledere 

Afdelingsledere 

Medarbejderledere 

Alle ledere 



 

24 

 

 
Figur 7-7 - 
Enighed i for-
hold til 360° 
ledelse 

 

7.2.1 Delkonklusion	  på	  Statusmåling	  
 
Lavest enighed Linjeledere Afdelingsledere Medarbejderledere 

Egenskaber Færdigheder Færdigheder Færdigheder 

Kompetencefelter Samfundssyn –  

Eksekvering –

Helhedsforståelse   – 

Faglighed  

Samfundssyn – 

Eksekvering – 

Mod til ledelse 

 

Mod til ledelse – 

Samfundssyn 

360° ledelse Ledelse på tværs Ledelse på tværs Ledelse på tværs 
Figur 7-8 – Laveste enighed i de tre ledelsesniveauer 

 
Højest enighed Linjeledere Afdelingsledere Medarbejderledere 

Egenskaber Arbejdsværdier Arbejdsværdier Arbejdsværdier 

Kompetencefelter Strategi –  

Kommunikation  

Strategi –

Kommunikation  –  

Udvikling  

 

Strategi –  

Kommunikation –  

Udvikling 

360° ledelse Opadgående og ned-

adgående ledelse 

Opadgående og ned-

adgående ledelse 

Opadgående ledelse 

Figur 7-9 – Højeste enighed i de tre ledelsesniveauer  

 

Undersøgelsen viser tegn på pre-mutation og unbalanced incubation (min tilføjelse til Røvik, 2011), 

der begge kan virke hæmmende for adoption af OLP.  

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

Egen ledelse Nedadagående 
ledelse 

Ledelse på 
tværs 

Opadgående 
ledelse 

Linjeledere 

Afdelingsledere 

Medarbejderledere 

Alle ledere 



 

25 

7.3 Analyse	  af	  ledernes	  svar33	  -‐	  34	  
Af egenskaberne: ’færdigheder’, ’arbejdsværdier’ og ’prioriteter’, begynder de fleste ledere med at 

beskrive deres arbejdsværdier. Det gælder alle ledelsesniveauer og med lidt stærkere ordvalg hos 

afdelingslederne. Ordvalg som: ’tillid og tro til hinanden’, ’anerkendelse’, ’vise interesse for medar-

bejderne’ er gennemgående hos dem og peger på den værdsættelse, der er grundlæggende for 

egenskaben: ’arbejdsværdier’. Det er ikke ekspliciteret, at de har arbejdsværdierne, fordi Midt- og 

Vestsjællands Politi (MVSJÆ) i et år har arbejdet med Offentlig Leadership Pipeline (OLP). Ord-

valg som: ’ledelse har altid for mig været’, ’min definition på ledelse er’ og ’ledelse er i min optik’ 

tyder på, at arbejdsværdierne har været indlejret før OLP kom på tale. Ligheden mellem ledernes 

udtalelser og OLP’s definition af ledelse viser, at lederne 

ved egenskaben ’arbejdsværdier’ ikke betragter OLP som 

noget nyt. Det støtter hypotesen om, at de ser OLP som en 

bekræftelse på den ledelse, de allerede udfører. Den tilgang 

kan være hæmmende for udvikling af ledelse, og der er tale 

om pre-mutation (min tilføjelse til Røvik, 2011). 

 

En medarbejderleder udtrykker: ”Jeg vil overordnet sige, at 

med min ledelsesstil og tilgang – så er der faktisk ikke æn-

dret grundlæggende i det arbejde, som jeg kalder ledelse jf. min egen definition – holdt op mod 

leadership pipeline (OLP/JEL) – der er nu blot sat andre ord på.”  Medarbejderlederen beskriver, at 

han har en opfattelse af, at han allerede leder som OLP kræver, men han udviser ikke den nysger-

righed overfor OLP, som må antages at kunne udvikle ham som leder.  

 

Egenskaben ’færdigheder’ ligger afdelingslederne på sinde. Udtryk som: ”Det adfærdsmønster jeg 

som leder udviser er med til at opfylde min lederforpligtigelser” og ”Ledelse er for mig først og 

fremmest et fag, noget man kan lære” peger på, at ledelse ses som en teknisk rationel handling. 

Afdelingslederne beskæftiger sig ikke meget med egenskaben ’prioriteter’. Kun en enkelt nævner, 

at lederen skal give sig tid til en snak, hvilket passer ind i egenskabens definition om at: ’bruge tid 

sammen med andre’. Der er i dansk politi en meget lille magtdistance35, så årsagen til at prioriteter 

ikke ekspliciteres kan skyldes, at det er en grundlæggende antagelse, at man giver sig tid til at tale 

med hinanden. En anden årsag kan være, at lederne forventer, at ledelseslaget over foretager 

                                                
33 Bilag 4 - Ledernes 16 besvarelser i forhold til egenskaber, kompetencefelter og 360° graders ledelse.  
34 Bilag 6 – Anonymiserede originale besvarelser 
35 Hofstede, Geert, Hofstede, Jan Geert, Minkov, Michael “Cultures and Organizations: Software of the Mind”,  McGraw Hill Professional, 
2010                            
 

”Det bedste, jeg oplever som 
leder, er når jeg får det ansvar og 
den tillid, jeg har brug for, for at 
udføre min ledergerning. Når der 
ikke er kontrol med mit ansvars-
område, fordi der er en tro på og 
tillid til, at det ikke alene kører, 
som det skal, men samtidigt ud-
vikles til det bedre.” 
 
Afdelingsleder 
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prioriteringen. Hvis det er tilfældet, kan tilgangen til egenskaben være hæmmende for adoptionen 

af OLP, fordi det undsiger ’ledelse opad’. Det undersøger jeg i interviews af udvalgte ledere. 

 

En medarbejderleder udtaler:  

 

”Jeg har det allerbedst, når jeg – uden for meget indblanding udefra (ovenfra) i samarbej-
de med mine medarbejdere og alle de eksterne samarbejdspartnere, jeg arbejder sam-
men med, laver tværsektorielle helhedsløsninger, der passer ind i de udfordringer, der lige 
netop er i MIT pastorat.” 

 

Udtalelsen handler positivt om egen ledelse (Jeg har det allerbedst, når…), negativt om helheds-

forståelse og 360° ledelse (…uden for meget indblanding udefra (ovenfra)…) og (…der passer ind 

i de udfordringer, der lige netop er i MIT pastorat), positivt om ledelse nedad (…i samarbejde med 

mine medarbejdere…) og positivt om samfundssyn (…og alle de eksterne samarbejdspartnere, jeg 

arbejder sammen med…). Der er både hæmmende og fremmende faktorer at spore, men den 

form for ledelse ser lidt tilfældig ud. OLP vil kunne systematisere lederens tilgang til blandt andet 

’helhedsforståelse’. 

 

I tekstboksen ved siden af, siger en afdelingsleder, at han I 

visse situationer har ret til at springe et ledelsesniveau over, 

hvis det fremmer løsning af opgaven. Udtalelsen er negativ 

for ’ledelse nedad’ og kompetencefeltet ’helhedsforståelse’, 

men positiv for kompetencefeltet: ’eksekvering’.  

 

Eksemplerne viser, at lederne ’ser stort på’ ledelse på rette niveau og ’helhedsforståelse’, men de 

viser også de dilemmaer offentlige ledere ofte står i. De kan italesættes med udgangspunkt i OLP 

og lederne kan drøfte dilemmaerne ud fra de målepunkter, jeg benytter i projektet. Den italesættel-

se kan finde sted i netværk eller diskussionsgrupper, der er sammensat efter moden overvejelse 

(F.eks. Wanscher, Nielsen og Beckman, 2010). Det kommer jeg nærmere ind på i anbefalingerne. Fle-

re ledere kommenterer ledelse på rette niveau. Svarene tyder på, at der er en opfattelse af, at øvre 

ledere har tendens til at lede på niveauet under sig, hvorimod der ikke ses eksempler på, at nedre 

ledere uden tydelig autorisation leder på niveauet over sig. En medarbejderleder udtrykker det 

således:  

 

”M.h.t. Leadership Pipeline (OLP), så kan jeg ikke tænke andet, end at det langt hen ad 
vejen er gammel vin på nye flasker. Der er ikke noget nyt i det, men at EFTERLEVE tan-
kegangen om at blive på sit niveau, er nok en udfordring for nogle ledere, ikke mindst i de 
øverste ledelseslag – også her i kredsen.” 

”Ledelse for mig er også retten til 
i visse situationer, at kunne 
”springe et led” i ledelseskæden 
over, hvis jeg vurderer det frem-
mer løsningen af opgaven. Det 
strider så lidt mod Leadership 
Pipeline.”  
 
Afdelingsleder 
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Der er en tendens til, at det er ’de andre’, der skal blive på eget niveau, men hvis ledere generelt 

breder sig ned i ledelseslag, kan lederne under dem – eller medarbejderne, hvis der er tale om 

medarbejderledere - ikke efterleve og tillære kompetencefelterne på eget niveau. De får vanskeli-

gere ved senere at avancere, idet de ikke har vist deres egenskaber eller udviklet sig via kompe-

tencefelterne. Der opstår uklarhed om roller og ledernes legitimitet hos medarbejderne er på spil. 

Det kræver noget særligt af en medarbejderleder at bede sin afdelingsleder om ikke at ’blande sig’, 

men kompetencen bør indøves og praktiseres. Ellers er er tale om en hæmmende faktor hvor le-

delsesniveauerne med deres adfærd overfor hinanden udviser immunitet overfor OLP (Røvik, 

2011). 

 

Kompetencefeltet: ’faglighed’  får opmærksomhed i udtalelserne fra medarbejderlederne. Det un-

derstøtter, at kompetencefeltet er vigtigst for de ledere, der er tættest på den daglige løsning af 

opgaverne (Dahl&Molly-Søholm, 2012, s.109). Medarbejderle-

derne bør udvikle fagligheden hos andre, men det er der ikke 

meget  fokus på hos medarbejderlederne:  ”Der er sjældent 

tid til den personlige udvikling af den enkelte medarbejder”.  

 

Når lederne nævner kompetencefeltet ’udvikling’ er det i 

grammatisk fremtid: ”Bedre ledelse for mig vil betyde mulig-

heden for selv at kunne sammensætte sit hold af ledere og 

medarbejdere, herunder i større udstrækning selv bestemme, 

hvor jeg så vil organisere arbejdet”. Det tyder på, at udvikling er noget de venter på skal komme og 

måske skabes af andre.  

 

Som med udtalelsen ovenfor om den manglende tid til udvikling giver det indtryk af, at lederne er 

’spærret inde’ af driftsopgaver, hvilket en del ledere bekræfter. Afdelingsledere og medarbejderle-

dere bør i fællesskab sikre et bedre rum for udvikling, fordi det er en vigtig byggesten for bedre 

ledelse. Hvis ikke det sker, er det en hæmmende faktor. At lederne mener, at det er svært at ud-

øve ledelse på grund af for mange driftsopgaver, bekræftes også af en afdelingsleder der siger: 

 

”I forbindelse med lederreformen og efterfølgende implementering af LP (OLP/JEL) blev 
det gjort klart, at begge dele skulle understøttes af, at især lederne på 1. niveau skulle af 
med nogle opgaver, som de tidligere havde varetaget, så de i højere grad kunne fokusere 
på medarbejderledelse. Den del halter meget.” 

 

Det kan være hæmmende for adoption af OLP, at lederne mener, at der er tale om løftebrud. På 

den anden side lægger OLP op til, at medarbejderne skal betragte sig mere som selvledende og at 

”Der er ikke i tilnærmelsesvis 
rimeligt omfang sket en under-
støtning af de ledere, som skal 
udføre deres ledergerning, i 
form af udpegning af ”faglige 
ledere”, ligesom forudsætnin-
gen om, at ingen personalele-
dere bør have mere end 25 
medarbejdere under sig har vist 
sig at være en illusion” 
 
Leder 
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medarbejderlederne skal uddelegere beslutningskompetencen i driftsopgaver. Det vil skaffe leder-

ne på 1. niveau af med nogle opgaver. Ledelse udføres oppefra, men muliggøres nedefra. Et fokus 

på dygtiggørelse og specialisering af medarbejderne kan nedsætte mængden af driftsopgaver hos 

lederne. En anden medarbejderleder giver ubevidst et bud på hvilke opgaver, der bør uddelegeres 

ved selvledelse: 

 
”Virkeligheden – altså det vi som ”personaleledere” laver mest af i dag – ja – det kan du 
lære via en turnus på personalekontoret – og en turnus på sekretariatet. Vi står dagligt for 
kvalitetskontrol, visitation af sager og daglig tjenesteplanlægning.” 
 
 

Det nye Kompetencefelt: ’Mod til ledelse’, bliver kommenteret af lederne. En afdelingsleder siger: 

”Det kræver strategisk mod at arbejde med refleksion frem for hurtige løsninger” og en anden: ”Det 

kræver en vis form for medfødt pondus og selvsikkerhed at kunne lede”. Den første bemærkning 

knytter sig til kompetencefeltet: ’strategi’, og ledelsesretningen: ’egen ledelse’, mens den anden 

handler om lederens personlighed og robusthed.  

 

De fortæller begge, at lederne risikerer sig 

selv i deres ledelse. Det er en positiv ar-

bejdsværdi i form af integritet. I tekstboksen 

ved siden af nævner en medarbejderleder 

medarbejdere, der ikke lever op til forvent-

ningerne.  

 

Den ledelse, der her kræver mod, er ledel-

sesretningen: ‘egen ledelse’, men også ‘le-

delse nedad’. Kompetencefeltet ‘eksekvering’ er i spil og det samme er ‘helhedsforståelse’. Egen-

skaben ’færdigheder’ går her hånd I hånd med ’arbejdsværdier’. Cases som dem er velegnede til 

at drøfte OLP ud fra, fordi man vil kunne påvise den værdi, OLP kan tilføre den ledelse, der finder 

sted nu. Her skal der kastes ’entrehager’ ved uddannelse og ledernetværk, som jeg vil komme ind 

på i anbefalingerne. 

 

”Ledelse kræver mod – til at tage de nødven-
dige konfrontationer. Der findes desværre alt for 
mange kollegaer, som ikke kan eller ikke vil 
præstere. Jeg er selv medansvarlig i forhold til 
disse – ved i mine mange år som leder – at ha-
ve været med til at acceptere ”uduelighed”, 
”uanbringelighed” og fravær af politimæssige 
kvalifikationer. ”Politiassistent træt” og ”Politias-
sistent. søvnig” har i alt for mange år været fre-
dede ”dyr”.” 
  
Medarbejderleder 
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OLP adskiller forholdsvist skarpt, hvad kompetencefelterne 

skal indeholde på hvert niveau og forudsætter, at organisa-

tionen er struktureret ’efter bogen’. Det er imidlertid ikke 

tilfældet i MVSJÆ, hvor et antal ledere enten ikke har lede-

re under sig eller over sig, hvilket deres stilling foreskriver i 

henhold til OLP. Jeg har lavet en undersøgelse af organise-

ringen af MVSJÆ i forhold til OLP. De diskrepanser der er 

består i, at der er tilfælde, hvor medarbejderledere agerer 

som afdelingsledere og hvor afdelingsledere agerer som 

linjeledere, fordi de ikke er omgivet af de ledere, de ifølge OLP burde være36. Selv er jeg afdelings-

leder uden en linjeleder over mig, idet jeg refererer direkte til områdelederen. Der er ikke medar-

bejderledere under mig, hvorved jeg agerer som medarbejderleder for 12 medarbejdere. Der er en 

ny organisering på vej og den råder muligvis bod på en del af diskrepanserne.  

 

En medarbejderleder beskriver det således:  

 
”Det har formentlig ikke i leadership pipeline værdierne været meningen, at vicepolitiin-
spektør laget (afdelingsleder) skulle være direkte personaleleder for medarbejdere, men 
det har i situationen været løsningen. To vicepolitiinspektører har delt 24 medarbejdere, 
mellem sig. Det har udvisket de ellers klare adskillelser mellem ledelseslagene, men det 
har været den mulighed - som kunne løse situationen. Leadership pipelines ledelsesprin-
cipper; at lede gennem ledere og med et nederste ledelseslag med direkte medarbejder-
ledelse, er således brudt.” 

 
Diskrepanser mellem den ideelle OLP organisering og den organisering der er mulig, kan medføre 

uklarheder om, hvilke ledere der skal besidde de fær-

digheder, arbejdsværdier og prioriteter, der i kompeten-

cefelterne knytter sig til ledelsesniveauerne. Problemstil-

lingen er central, fordi den skaber uklarhed for ledelses-

retningerne. Hvis man reelt er medarbejderleder, men 

fungerer som afdelingsleder, hvad vil det så sige at lede 

opad eller på tværs? Uklarheden kan virke hæmmende 

for adoption af OLP. Organisering kan være ’det muli-

ges kunst’, og de dilemmaer, diskrepanserne medfører, 

kan der muligvis rådes bod på, ved at benytte den mo-

del for lederaftaler OLP peger på (Dahl&Molly-Søholm, 2013: 267). 

 

                                                
36 Bilag 5 – Diskrepanser mellem OLP og organisering. 

”Leadership Pipeline er et velbeskre-
vet projekt med fin beskrivelse og 
opdeling af ledelsesopgaverne ni-
veauerne imellem. I praksis er det 
dog ikke altid anvendeligt, idet meget 
få af lederne på de forskellige ni-
veauer (efter min vurdering) har mu-
lighed for at afgrænse egen ledel-
sesopgave til det, der var forudsat i 
LP (OLP).” 
 
Leder 
 

”Leadership pipeline medvirker til 
enkelthed, hvis man taler linjes-
tabs princip, men tager ikke høj-
de for den kompleksitet, der er i 
en organisation. Forventninger til 
ledelse er at kunne skabe sam-
menhængskraft og skabe resulta-
ter på tværs i organisationen. Det 
ligger leadership pipeline ikke op 
til.” 
 
Afdelingsleder 
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Nogle ledere ser ikke anvendeligheden af OLP i den virkelighed de er i, mens andre er spændte 

på, om ”det hele mon bliver til noget”. Et eksempel på det første er tekstboksen ovenfor og på det 

andet er der blandt andet udtalt:  

 
”Hele forandringsprocessen er til at få øje på, men hvordan måles implementeringen og 
hvornår er vi som organisation nået i mål. Sagt med andre ord – har vi ændret adfærd til 
den ønskede adfærd?.” 

 
Spørgsmålet fra afdelingslederen ligger tæt på problemformuleringen og slår ned i hensigten med 

OLP, der skal ændre ledelsesadfærden og højne kvaliteten i ledelse. Når afdelingslederen stiller 

spørgsmålet, peger det på, at ændringen ikke er sket endnu, men han afviser heller ikke, at det 

kan ske. Som i så mange andre udtalelser, ligger OLP som noget fjernt, og heller ikke denne leder 

kommer ind på, hvad han selv kunne gøre nu. Spørgsmålet viser dog, at der er momentum for 

OLP, som kan mistes, hvis lederne ikke forstår, hvilken adfærd øverste ledelse ønsker de skal 

udvise. OLP risikerer derved at gå i utilsigtet dormancy (Røvik, 2011). 

 

En medarbejderleder udtaler sig positivt om den rolleafklaring han ser, at OLP har medført. Hans 

udtalelse er en afvigelse fra det mønster, der ellers viser sig: 

  
”Det (OLP) har den klare fordel, at der nu er et klart værdigrundlag, og som blev indført 
professionelt af mange gode kræfter – og som er et værdifuldt afsæt for politiets ledelse 
som helhed, men også det at de samme værdier blev udmeldt på medarbejderniveauet, 
hvor samme genkendelighed af værdierne var at finde. Vi arbejder altså ud fra samme 
platform – uanset om vi er ledere eller medarbejdere.” 
 

Tidsvalget i sproget tyder på, at medarbejderlederen anser implementeringen for fortid og at OLP 

nu ’gælder’. Medarbejderlederen står ret alene med denne meget positive holdning til OLP, men 

hans udtalelse viser, at OLP ikke efter hans opfattelse enten er u-kompatibel med ledelsesvirke-

ligheden eller er et tiltag, der forsvinder. Momentum bekræftes, men der er også tegn på ’unbalan-

ced incubation’, som kan vanskeliggøre ledelse på tværs, fordi de ledere han arbejder sammen 

med ikke taler samme sprog. 

 
En anden medarbejderleder siger det på en anden måde: ”Jeg er spændt på hvor længe man bli-

ver ved med at følge op på implementeringen af ledelsesgrundlaget. Kommer der et tidspunkt, 

hvor man konkluderer, at nu er teori og metode i Leadership Pipeline (OLP/JEL) integreret i forven-

tet og tilfredsstillende grad? Utallige initiativer og projekter strømmer ud over især den offentlige 

sektor – men det ser ud til at knibe med implementeringen, forankringen – og dermed forandrin-

gen.”   
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Udtalelsen er afstandstagende fra OLP med udtryk som: ”hvor man konkluderer”. Det tyder ikke 

på, at der forventes en egentlig indlejring af OLP’s principper og at lederen forventer, at det skal 

komme fra andre. En afdelingsleder ser med skepsis på OLP´s meget skarpe struktur: 

 
”Leadership pipeline medvirker til afgrænsning, og ikke mindst synlig kompetenceforde-
ling. Det giver søjletænkning; så om leadership pipeline i sin rene form overlever, kan man 
måske godt stille spørgsmålstegn ved. Der er skabt rolleklarhed, og kompetencepræcise-
ring, men er der skabt tilstrækkelig sammenhængskraft?” 

 
’Søjletænkning’ opfattes negativt i betydningen, at der ikke sker tilstrækkelig ledelse på tværs imel-

lem søjlerne. Afdelingslederen hentyder til de tre søjler, der ledes af hver deres linjeleder: Bered-

skabet, Efterforskningen og Lokalpolitiet. Han afviser ikke, at OLP kan overleve, men spørger til, 

om det kan ske i ’dens rene form’. Det peger på muligheden for lokale translationsprocesser, der 

kan tilpasse OLP og skabe et modsvar til søjletænkning. Afdelingslederen efterspørger sammen-

hængskraft igennem ’ledelse på tværs’ på alle niveauer. Det kan virke hæmmende for adoptionen 

af OLP, hvis lederne ikke finder idéen anvendelig eller finder den u-kompatibel med organisatio-

nen. En medarbejderleder udtrykker den holdning således: 

 
”Selve indførslen af leadership pipeline (OLP) i dansk politi har haft – og har en svær 
gang i organisationen, idet vi både er en virksomhedsledet organisation – og samtidig en 
operativ enhed med føringsmæssige ledelsesprincipper – og det adskiller klart vores virk-
somhed fra andre virksomheder.”  

 
Ledere i politiet betragter politiet som en unik organisation, der ikke kan sammenlignes med andre. 

Det betyder, at der i politiet er en stærk enhedskultur, som kan betragtes om en del af immuniteten 

overfor nye managementidéer. Det er en udfordring for indførelsen af OLP. Det kunne virke frem-

mende, hvis de faktorer, der adskiller politiet fra andre organisationer, bliver italesat og en detalje-

ret translationsproces sættes i gang. Derved kunne lederne få en mulighed for at se OLP’s  an-

vendelighed og at se at ikke alle dele af politiorganisationen adskiller sig væsentligt fra andre or-

ganisationer. Det kunne medføre mindre af den modstand mod normaliseringen af dansk politi, der 

har baggrund i stoltheden over den ledelse, der udføres nu og modvirke pre-mutation (min tilføjelse 

til Røvik, 2011) 

7.3.1 Delkonklusion	  på	  ledernes	  svar	  
Jeg har ud fra de samlede besvarelser tolket og sammensat et bud på ledelsesdiskursen: 

 
’Vi har altid udført ledelse efter et højt værdisæt, som OLP ikke har opfundet eller ændret 
på. Vi lægger vægt på faglighed som en færdighed, altså det at kunne sit fag. Vi er loyale 
overfor vores organisering, selv om vi har en tendens til lede på niveauet under os. OLP’s 
kompetencefelter håndterer vi allerede, men da vores organisering ikke følger OLP’s 
stringente beskrivelse af ledelseslag, får vi hverdagen til at fungere udenom OLP. Vi er ik-
ke så gode til at lede på tværs, fordi der er rigeligt at gøre med at lede nedad. Vi ser ikke 
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meget på prioriteter, fordi vi er alt for optaget af akutte driftsopgaver. OLP har gjort det lidt 
nemmere for os at lede opad. Vi kan godt se pointer i OLP og måske slår det også igen-
nem, men vi ved ikke, hvornår eller hvordan. Vi har været udsat for rigtig mange organisa-
toriske tiltag de sidste 10 år. Imens udfører vi professionel ledelse med mod og det er vi 
gode til, selv om situationen er meget presset.’ 
 

Undersøgelsen viser, at vi bærer smitten, men også at immuniteten kæmper for, at OLP ikke skal 

indlejre sig (Røvik, 2011). Immuniteten kan delvis skyldes en træthed overfor managementidéer, der 

ikke har virket og som har taget tid. Den kan også skyldes, at OLP har mødt pre-mutation (Min tilfø-

jelse til Røvik, 2011) i form af stolte ledelsestraditioner i et hierarkisk system, der ikke let lader sig 

ændre. Det kan også skyldes, at lederne ikke ser meget nyt i OLP, hvilket formentlig var en for-

ventning. De stærke ledelsestraditioner er med til at bære politiet frem i vanskelige situationer, 

men bevirker også at ledelse ikke moderniseres eller forbedres i tilstrækkelig grad. Tendensen hos 

respondenterne er, at de ser Øverste Ledelse og Linjelederne som dem der skal fremme OLP, 

men de kommer næsten ikke ind på, hvad de selv kan gøre nu. Replication finder ikke sted, men 

det kan muligvis ske, hvis der kommer tiltag, der tydeligt viser, at OLP kan styrke lederne og deres 

ledelse. Tiltagene kan modvirke, at der indtræder en periode af dormancy og unbalanced incubati-

on (Røvik, 2011 og min tilføjelse), der kan bevirke at OLP opnår det modsatte af hensigten. Nogle 

ledere vil fortolke OLP og nogle vil slet ikke beskæftige sig med den. Jeg har nedenfor beskrevet 

de vigtigste fremmende og hæmmende faktorer for adoptionen af OLP, som undersøgelsen peger 

på. Jeg vender tilbage til dem i konklusionen og i anbefalingerne. 

 

Fremmende faktorer for adoptionen af OLP i prioriteret rækkefølge: 

 

• Vilje til at lede og en stolthed over, at det gøres loyalt og samvittighedsfuldt. Egenskaben 

’arbejdsværdier’ er et godt udgangspunkt for OLP og kan virke fremmende for adoptionen. 

Ledere på alle niveauer viser, at de ER ledere og grundlæggende sætter en ære i at gøre 

det bedst muligt. Her bør der kastes ’entrehager’, der kan trække den ledelse, der foregår 

nu, tættere på OLP. 

• Egenskaben ’færdigheder’ i kombination med kompetencefeltet ’faglighed’ er et godt ud-

gangspunkt for OLP. En stor del af ledernes identitet ligger i at være politileder og håndtere 

fagligheden med høj kvalitet. De to faktorer smelter det kendte sammen med det nye og 

der kan dannes brohoved. 

• Ledelsesretningen ’ledelse nedad’ er en fremmende faktor, hvorfra det vil være muligt at 

udvikle de andre ledelsesretninger. Ledelse nedad kan fremme OLP, fordi medarbejderle-

derne med afdelingsledernes støtte kan lære at uddelegere og derved få mere fokus på 

’ledelse på tværs’ og ’udvikling’. 
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• Forventningen om at OLP er kompatibelt og kan medføre et løft af den professionelle ledel-

se er en fremmende faktor, men der er tale om et svagt momentum, der nemt kan mistes. 

Muligheden skal gribes og bearbejdes. Momentum kunne anvendes til at drøfte og tydelig-

gøre, hvorfor OLP er kompatibelt med ledelse i politiet og derigennem vise, at det styrker 

lederne i deres opgave. 

 

Hæmmende faktorer for adoptionen af OLP: 

• Opfattelsen af at OLP ikke er nyskabende en hæmmende faktor. Opfattelsen skal bearbej-

des, så den ledelse, der foregår nu, identificeres som ledelse via OLP og det skal gennem 

uddannelse ekspliciteres, at OLP ikke har opfundet ledelse. 

• Ledelse på rette niveau er en nerve i OLP, der vibrerer lidt i MVSJÆ. Det er helt afgørende 

for alle ledere, at de kan indtage et fuldt ledelsesrum, hvorigennem de kan udvikle egen-

skaberne i kompetencefeltet for deres niveau. Alle ledelsesniveauer bør foreholdes pro-

blemstillingen og bearbejde den gennem uddannelse og netværk. 

• Ledelsesretningen ’ledelse på tværs’ trives ikke tilstrækkeligt. Ledelse på tværs bør styrkes 

for eksempel gennem netværk, hvor en voksende forståelse for OLP modvirker unbalanced 

incubation, fordi der hurtigere opnås et fælles ledelsessprog. 

• At der ledes udenom OLP er godt for driften, men hæmmende for adoptionen af OLP, fordi 

kompetencefelterne bliver utydelige. Lederne har ikke taget forskelligheden i kompetencer 

på hvert niveau til sig, hvilket kan være en af årsagerne til, at der udføres ledelse på andre 

niveauer end ens eget. Særlig kompetencefeltet ’udvikling’ er nødlidende. Lederne bør 

sættes i stand til at kunne undervise de ledere, de har under sig i OLP. 

• Når organiseringen ikke følger opskriften i OLP, er det ikke muligt at anvende niveaukom-

petencerne fuldt ud. Det er en hæmmende faktor for adoptionen af OLP, at organiseringen 

har diskrepanser i forhold til OLP. Organiseringen behøver ikke ændres så den følger OLP 

til punkt og prikke, hvilket formentlig heller ikke er muligt. Diskrepanserne bør dog drøftes 

der, hvor de er, og lederaftaler kan råde bod på den usikkerhed de medfører. 

7.4 Analyse	  af	  interview	  af	  udvalgte	  ledere	  
Jeg har interviewet 2 afdelingsledere og 3 medarbejderledere. De havde alle besvaret mit åbne 

ustrukturerede spørgsmål og blev interviewet efter en interviewguide, der opstod af analyserne af 

de to øvrige empiripunkter37. Interviewguiden indeholdt tests af: 

 

• Hypotesen om at statusmålingen blev besvaret med stigende fokus. 

                                                
37 Bilag 7 – interviewguide og tekst fra interviews 
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• Hypotesen om pre-mutation. 

• Undren over at statusmålingen viser lav rolleafklaring, men høj afklaring af kompetenceud-

vikling. 

• Hypotesen om unbalanced incubation eller bekymring for om lederne kan leve op til de 

krav, OLP stiller til ledelse. 

• Kompetencefeltet ’mod til ledelse’ der ikke udtrykker krav for hvert ledelsesniveau. 

• Forholdet mellem drift og udvikling. 

• Af den virkelighed for lederne jeg har sammensat ud fra deres besvarelser(side 32). 

• Troen på om Offentlig Leadership Pipeline (OLP) kan gøre en forskel og hvad der skal til. 

 

De interviewede er anonymiserede i de vedlagte besvarelser. Jeg læste de 7 påstande fra status-

målingen (Figur 7.1 – side 18) op for de interviewede, for at sammenligne de samlede svar med den 

egentlige statusmåling. Resultatet af stillingtagen til påstandene i interviewet ses i figur 7-10. 

 
Figur 7-10 - Status-
måling under inter-
view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-2 på side 19 viste, at der var et fald i enigheden fra første til sidste påstand. Der opstod en 

hypotese om, at der blev taget stilling til de første påstande med mindre refleksion end de sidste 

og at resultatet ikke viste ledernes egentlige enighed. Resultatet af statusmålingen i interviewet 

viser, at statusmålingen formentlig har en vis validitet og ikke har været stærkt påvirket af varie-

rende refleksion. Der er stort set samme tendens i målingen under interviewet og resultatet med-

tages i konklusionen. De interviewede mener samlet, at de svarede på de 7 påstande med samme 

interesse, omend erindringen om besvarelsen er lidt uklar hos nogle.  

 

I analyserne af statusmålingen og ledernes skriftlige svar på mit åbne spørgsmål peger jeg på, at 

OLP set med virusteoriens øjne møder pre-mutation (Min tilføjelse til Røvik, 2011). Interviewet be-
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kræfter, at det er tilfældet og at den ledelse, der fandt sted før OLP, er en stærkere og mere ag-

gressiv virus end OLP. De interviewede peger på, at deres egen ledelse, deres værdier og deres 

færdigheder ikke er forbedret af OLP, men heller ikke i modstrid. Pre-mutationen handler mere 

præcist om, at egen ledelse ikke ændres af OLP, hvorfor lederne ikke forventer nogen forbedring 

på de område.  

 

De interviewede peger på, at OLP på en ny og præcis måde beskriver ledelsesniveauerne og hvad 

man skal kunne på dem. Erkendelsen af præciseringen sætter fokus på, om lederne forstår at for-

blive på eget niveau. Det er en gennemgående opfattelse hos afdelingsledere og medarbejderle-

dere, at Øverste Ledelse og Linjelederne ikke i tilstrækkelig grad respekterer niveauerne og for 

ofte udfører ledelse på niveauer under deres eget. En medarbejderleder har gjort opmærksom på 

fænomenet og efterfølgende fået at vide, at han havde misforstået OLP under henvisning til ledel-

sesretten. Sådanne holdninger til OLP i de øverste ledelsesniveauer kan være hæmmende for 

adoption af OLP, fordi der er tale om dekobling fra det man siger til det man gør. Under virus 

egenskaben ’Incubation’ anfører Røvik, at ledere ikke kan vedblive at betjene sig af dekobling og 

samtidig bevare legitimitet (Ibid, 2011). På den anden 

side annulleres ledelsesretten ikke af OLP og det kan 

påstås, at Linjeledere og Øverste Ledelse med ledelses-

retten udviser ’mod til ledelse, men at det af afdelingsle-

dere og medarbejderledere opfattes anderledes. Det er afgørende for harmonien i den samlede 

ledelsesgruppe, at ledelse på rette niveau drøftes og at de betingelser hvert ledelsesniveau har 

indgår i drøftelserne. Temaet kan anvendes både i undervisningssituationer og i netværk, hvilket 

jeg belyser i anbefalingerne. 

 

Det støttes i interviewene, at der er tale om unbalanced incubation (Min tilføjelse til Røvik, 2011). 

Ubalancen findes på hvert niveau. For eksempel viser interviewene, at ikke alle medarbejderledere 

tolker OLP på samme måde. Ubalancen findes også vertikalt i organisationen, hvor det er indtryk-

ket, at Øverste Ledelse og Linjelederne i mindre grad iagttager OLP. Det kan bekræfte hypotesen 

om, at jo højere man er placeret i hierarkiet, desto mere magt må man afgive, hvis man skal give 

plads til ledelse i alle retninger, men også at de øverste 

ledelsesniveauer har vilje til at lede. Ubalancen kan væ-

re hæmmende for adoptionen, fordi der ved unbalanced 

incubation ikke benyttes det samme sprog om ledelse. 

Sproget imellem ledelsesniveauerne er afgørende for, om ledelse kan professionaliseres ved 

hjælp af OLP og det er alle lederes ansvar uanset niveau. 

”Du skal lære at holde din kæft. El-
lers bliver du aldrig leder” 
 
Leder 

” OLP er godt men ikke rigtig slået 
helt igennem endnu.” 
 
Leder 
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Kompetencefeltet ’mod til ledelse’, der er indført som et nyt kompetencefelt, opfattes forskelligt af 

lederne. Flere af de interviewede har oplevet irettesættelser i situationer, hvor de mente, at de ud-

førte ledelse med ’røv bukserne’.  

 

Udfordringen for kompetencefeltet er, at det opfattes forskelligt på hvert ledelsesniveau, måske 

fordi der ikke er defineret krav til det for hvert niveau. De krav, der findes på de andre kompetence-

felter for hvert niveau, giver – jf. statusmåling og interviews – lederne rolleafklaring og klarhed over 

egen kompetenceudvikling og man kan mener, at krav for hvert niveau for ’mod til ledelse’ i større 

grad kunne styrke den samlede ledelsesgruppe. Kompetencefeltet skal anvendes i praksis, også i 

situationer hvor en leder ville have gjort noget andet end det en leder på et lavere niveau gjorde. 

Det bør indlæres, at når der ledes i situationer, der er vanskelige og dilemmafyldte, skal de konse-

kvenser en beslutning medfører gennemtænkes og drøftes af de involverede ledere. Parathed til at 

tage konsekvensen af en beslutning vil tydeliggøre, hvad ’mod til ledelse’ betyder. Temaet kan 

anvendes i både undervisning og i netværk, hvilket jeg belyser i anbefalingerne. 

 

Der er enighed om, at der på alle niveauer fokuseres mere på drift end på udvikling. De interview-

ede mener, at det er muligt at føre en ordentlig drift, mens der sker udvikling. Der skal være mere 

fokus på det og det bør prioriteres. En leder siger:  

 

”Det (udvikling/JEL) kan gøres bedre hvis medarbejderlederne får fjernet opgaver og bli-

ver bedre til at uddelegere. Rammerne skal skabes oppefra til det. ØL skal komme med 

en hensigtserklæring og skabe bedre rammer for medarbejderlederne herunder skaffe fle-

re administrativt ansatte, så der er mindre af det (administrativt arbejde/JEL) til dem.”  

 

Medarbejderlederne er bevidste om, at de skal være bedre til at uddelegere og tro på, at medar-

bejderne er i stand til at tage et større ansvar. De mener ikke, at rammerne er til det eller at mål og 

resultater stemmer overens med ressourcer og kompetencer. Især ikke på de lidt mindre tjeneste-

steder. Det er formentlig sandt, at hvis der ansattes flere administrative medarbejdere, ville der 

kunne tages arbejdsopgaver fra medarbejderledere. Det har bare ikke noget med OLP at gøre. 

Både afdelingsledere og medarbejderledere kan ved at dyrke OLP finde modeller for, hvordan man 

leder professionelt i situationer hvor flere ressourcer ikke er en mulighed. Temaet er vigtigt, fordi 

den rette håndtering af det formentlig kan fremme mulighederne for at køre en sikker drift samtidig 

med, at der finder udvikling sted. Det tema kan Linjeledere og Øverste Ledelse italesætte og støtte 

ved at indtage en tydeligere rolle omkring det. Det belyser jeg yderligere i anbefalingerne.  
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Ledernes skriftlige på mit åbne spørgsmål svar førte til en ledelsesdiskurs, der beskriver ledernes 

virkelighed nu (se side 31 nederst). Lederne bekræftede under interviewene generelt diskursen. Der 

var lidt delte meninger om prioriteter, idet det ikke fremgår tydeligt af svarene, om det er noget 

man beskæftiger sig med. Der er en tendens til, at man afventer prioriteter oppefra, men priorite-

ring er også en naturlig del af at være leder i politiet. Det at prioritere hænger sammen med ’mod til 

ledelse’ og kan blive styrket i takt med, at kompetencefeltet styrkes. Ledelse på tværs fungerer 

godt der, hvor lederne kender hinanden godt, og der er en bred opfattelse af, at det kan professio-

naliseres med OLP. Medarbejderlederne og afdelingslederne vil gerne have mere ud af OLP, men 

stiller sig afventende for, hvad Øverste Ledelse og Linjelederne gør. Et enkelt tjenestested itale-

sætter ofte OLP, mens det andre steder stort set ikke nævnes. Da jeg under et interview spurgte 

en leder, om OLP blev italesat, når han var sammen med andre ledere, svarede han. ”Ja, overbæ-

rende”. Diskrepanserne imellem en ideel OLP organisering og den organisering der er bliver nævnt 

som en udfordring, fordi ledelsesrollerne bliver uklare. Der er forventninger til, at den nye organise-

ring38 vil løse en del af problemerne.  

 

Hvis lederne kender hinanden bedre fremmes ’ledelse på tværs’. Når ledelse på tværs fungerer 

godt, der hvor de kender hinanden, bør kendskabet lederne imellem forbedres. Her skal kastes 

’entrehager’. Et godt kendskab til hinanden kan udvikles ved korrekt anvendelse af netværksdan-

nelser (f.eks. Wanscher, Nielsen og Beckman, 2010). Jeg kommer yderligere ind på emnet i anbefalin-

gerne. 

8 Konklusion 
Offentlig Leadership Pipeline (OLP) er forholdsvis let at forstå som teori, men noget vanskeligere 

at gennemføre i praksis. Undersøgelsen viser hvilke faktorer, der hæmmer, at OLP kan medvirke 

til at professionalisere ledelse i Midt- og Vestsjællands Politi (MVSJÆ) og den gør det muligt på et 

analytisk grundlag at pege på tiltag, der kan sikre, at OLP kan få den tiltænkte rolle. Dermed har 

jeg besvaret problemformuleringen der lød: 

 
’Hvilke faktorer er hæmmende for at Offentlig Leadership Pipeline i praksis kan medvirke 

til at professionalisere ledelse i politiet og hvilke tiltag kan sikre, at de hæmmende faktorer 

ikke hindrer at det sker? 

 

De mest hæmmende faktorer for adoption af OLP i Midt- og Vestsjællands Politi er: 

                                                
38 Midt- og Vestsjællands Politi overgår til en ny linjemodel den 1. september 2015. 
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• Forskellig opfattelse af hvad ledelse på rette niveau er 

o Dilemma mellem ledelsesret, lede på eget niveau, dialog og ’mod til ledelse’. 

• Forskellig forståelse og adoption af OLP lederne imellem 

o Unbalanced incubation (min tilføjelse til Røvik, 2011) der diakront (Ankersborg, 2009: 

168) medvirker til uens ledelsessprog (Dahl&Molly-Søholm, 2011: 252) 

• For lidt fokus på balancen mellem drift og udvikling 

o Urealistiske forventninger om flere ressourcer og dårlig udnyttelse af selvledelse 

• Varierende kendskab lederne imellem til at udføre ’ledelse på tværs’. 

o Ledelse på tværs bør professionaliseres og ikke hvile på personlige kontakter 

• Manglende brug af lederaftaler især når der er diskrepanser i forholdet mellem den ideelle 

OLP organisering og den organisering, der er i MVSJÆ 

o Forventningsafstemning om ledelsesopgave, ledelsesadfærd og driftsmål 

(Dahl&Molly-Søholm, 2011: 267). 

• For svag og ustruktureret italesættelse af OLP når ledere mødes 

o De udfordringer lederne har, kan delvis afhjælpes ved en mere operativ anvendelse 

af OLP 

 

OLP-smitten har fundet sted (Røvik, 2011). Der er immunitet, men det skyldes ikke nødvendigvis, at 

idéen opfattes som dårlig. Det skyldes i højere grad, at der ikke opleves at være meget nyt i den, 

hvad der måske var en forventning om. Pre-mutationen (Min tilføjelse til Røvik, 2011) der ligger i det, 

er hæmmende for indlejringen af OLP og hypotesen om, at lederne betragter OLP som ’gammel 

vin på nye flasker’, er i nogen grad bekræftet. OLP har som virus ikke været aggressiv nok til at 

påvirke den ledelse, der allerede fandt sted. Det skal der 

gøres noget ved, hvis ikke OLP skal opleve utilsigtet 

dormancy og fordampe (Ibid. 2011). Der er momentum, 

men det skal udnyttes hurtigt, hvis ikke OLP skal blive 

endnu en managementidé, der rejser ind i organisationen 

og forsvinder igen, uden at efterlade sig andet end immu-

nitet overfor den næste idé der kommer.  

 

Det har ikke har været tilstrækkeligt italesat, at OLP ikke 

opfinder ledelse og kun i mindre grad giver bud på ny le-

delse. Det kan måske undre, at lederne havde den for-

ventning, men faktoren forklares af begrebet pre-mutaiton, hvor lederne ikke udviser direkte mod-

”Det er den dynamiske balance, 
som overflødiggør undervisning i 
ledelsesteknik i et klasselokale, 
især når den behandler én rolle 
eller kompetence ad gangen. Selv 
en beherskelse af alle kompeten-
cerne giver ikke nødvendigvis en 
kompetent leder, for nøglen til dette 
arbejde er at kunne blande alle 
dets aspekter i en dynamisk balan-
ce” 
 
Mintzberg, 2010, s. 140 
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stand mod idéen, men hævder, at den bekræfter det, de allerede gør. Derved kan de ikke kritise-

res for ikke være omstillingsparate, hvilket ville have været en noget lettere tilgang. Det er en ud-

fordring, at der ikke har været talt om, hvor gode lederne var til at lede inden ledelse blev sammen-

lignet med principperne i OLP. Lederne er tilsyneladende ikke bekymrede for, om de kan udføre 

den ledelse OLP kræver. De fremhæver dog, at der kan være situationer, hvor driften fylder så 

meget, at det ikke er muligt. Lederne har vilje til at lede og det udgangspunkt synes overset i indfø-

ringsprocessen af OLP. Der skal kastes ’entrehager’ ned i viljen, fordi den kan blive grundlæggen-

de for den videre udnyttelse af OLP. Ved at tage udgangspunkt i viljen kan OLP bygge videre på 

den ledelse, der allerede finder sted, og derved professionalisere den. Præcis det er hensigten.  

 

OLP lider under at være mimetisk isomorfisme, men det er et ledelsesvilkår i det offentlige lige nu. 

Det kan medføre et for svagt ejerskab i de øverste ledelsesniveauer, som kan være hæmmende 

for indførelsen. Afdelingsledere og medarbejderledere har en opfattelse af, at de øverste ledelses-

niveauer har svært ved at blive på eget niveau og give plads til kompetencefeltet ’mod til ledelse’. 

Det er muligt, at Øverste Ledelse og Linjelederne ind i mellem bør ’sluge kameler’, men alle ledel-

sesniveauer bør drøfte dilemmaet mellem ’mod til ledelse’, ledelsesretten, dialog og ledelse på 

rette niveau. Med den rette tilgang til temaet, kan drøftelserne skabe en stærkere ledelsesgruppe, 

fordi ledelsessproget bliver stærkere.  

 

Hvis ’mod til ledelse’ skal dyrkes som kompetencefelt, bør det defineres, hvad ’mod til ledelse’ er 

på hvert niveau. Det handler i højere grad om fænomenet ledelse og i mindre grad om de perso-

ner, der udfører den, og i afdelingsledernes og medarbejderledernes opfattelse, ligger der en sund 

forventning om, at ledelsessamarbejdet kan styrkes. Forventningerne er momentum for den sam-

lede ledelsesgruppe, der har et godt udgangspunkt for at udnytte den harmonisering og professio-

nalisering, der er indbygget i OLP.  

 

Organisationsændringer pålægges og autoriseres oppefra. Øverste Ledelse og Linjelederne har et 

stort potentiale for at bearbejde immuniteten mod OLP ved ikke bare at tale om OLP, men sikre at 

alle ledere gør OLP i deres daglige ledelse. Ledere kan gøre OLP ved at reflektere over egen le-

delsesrolle med OLP som udgangspunkt og i stigende grad holde sig på eget niveau uden at sætte 

ledelsesretten eller dialogen med lederne under sig over styr. Det er et ledelsesmæssigt dilemma 

at blive på eget niveau uden at miste dialogen nedadtil, men med OLP som rettesnor kan det ind-

læres. 
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Medarbejderlederne har en opfattelse af, at der er for lidt tid til udvikling. For at modvirke det bør 

de se på en højere grad af uddelegering og benytte sig af selvledelse39. Medarbejderlederne bliver 

ikke på eget ledelsesniveau, når de tager medarbejdernes opgaver, og selv om det synes nødven-

digt i pressede situationer, f.eks. som den politiet er i med terrorbevogtningen i København, skal 

målet være, at det bliver anderledes. Det kan formentlig i specifikke situationer i afgrænsede peri-

oder være nødvendigt for medarbejderlederne at bryde reglen om at blive på eget ledelsesniveau, 

men det bør forklares til alle involverede parter, hvorfor det sker, og ophøre, når det ikke længere 

er nødvendigt. 

 

OLP er ikke adopteret lige meget hos de enkelte ledere eller ledelsesniveauer. Hvor langt man er i 

adoptionen afhænger af position i organisationen og personfaglige interesser. Det er unbalanced 

incubation (min tilføjelse til Røvik, 2011) og det kan virke hæmmende for ledelse på tværs og hel-

hedsforståelse. OLP er et ledelsessprog og ledere, der ikke taler samme sprog, har svært ved at 

arbejde sammen. Det skal sikres, at der sker replication af OLP, når det har smittet. Instruktioner 

og uddannelse kan fremme det (Røvik, 2011) og begge dele bør bringes i anvendelse for at modvir-

ke unbalanced incubation og de følgeskader, det kan have. Lederne bør sættes i stand til at un-

dervise ledere under sig i OLP.  

 

OLP beskriver, at ledelse kræver forskellige kompetencer alt efter hvilket niveau, man leder på 

(Dahl&Molly-Søholm, 2013). Undersøgelsen viser yderligere den dimension af forskellighed, at hvis 

der er tale om asynkron organisering, der ikke i alle tilfælde følger niveauinddelingen i OLP, opstår 

der forvirring om, hvad man som leder skal kunne 

hvornår. Der er ledere, der beskæftiger sig med både 

to og tre ledelsesniveauer, hvilket gør krav og roller 

uklare. Det er nok ikke muligt at organisere i OLP’s 

rene form, men diskrepanserne, der findes, bør drøftes 

med de ledere, der befinder sig i asynkrone organise-

ringer, så der gennem lederaftaler kan ske rolleafkla-

ring og forventningsafstemning. 

8.1 Anbefalinger	  
Offentlig Leadership Pipeline (OLP) skal strategisk og 

operativt bringes mere i fokus. Det kan medvirke til, at 

den samlede ledelsesgruppe opnår et fælles ledelsessprog. Det er muligt at opnå et fælles ledel-

sessprog, fordi lederne har vilje til at udføre ledelse i en OLP kontekst, men er usikre på, hvordan 
                                                
39 Kristensen, Ander Raastrup, et al, ”Giv plads til selvledelse”, Væksthus for ledelse, 2013 
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det skal gribes an. Ved lejligheder hvor flere ledere er samlet, bør lederemner, der drøftes, tage 

udgangspunkt i OLP. Egenskaber, kompetencefelter og 360° ledelse er forskellige ledelsesniveau-

erne imellem. Derfor har hvert niveau forskellig mulighed for at påvirke en vellykket adoption af 

OLP. 

8.1.1 Lederen	  som	  vejviser	  
Øverste Ledelse og Linjelederne kan styrke OLP ved at tydeliggøre, at den er en anvendt strategi 

for ledelse. En særlig opmærksomhed på dilemmaet, der er mellem at bevare ledelsesretten, lede 

på eget niveau og bevare dialogen nedadtil, kan medvirke til, at OLP adopteres i hele ledelses-

gruppen. De to øverste ledelsesgrupper bør drøfte kompetencefeltet ’mod til ledelse’. For det før-

ste hvordan de selv efterlever det, villighed til at ’sluge kameler’ og hvad deres forventninger er til 

lederne under dem. Hensigten med det er at styrke lederne under dem til at blive mere modige i 

deres ledelse, så de også kan ’sluge kameler’. For det andet ved at definere hvad ’mod til ledelse’ 

skal være på hvert ledelsesniveau. Det kan modvirke pre-mutation (min tilføjelse til Røvik, 2011), 

fordi de to øverste ledelsesniveauer ved en stærk adoption vil vise, at OLP kan professionalisere 

ledelse, selv om den ikke opfinder ledelse på ny. Mulighederne for de øverste ledelsesniveauer 

bekræftes af Huy&Mintzberg (Huy&Mintzberg, 2003), der i ’the change triangel’ beskriver de to be-

greber: ’dramatic change’ og ’organic change’. ’The change triangel’ viser, hvordan de øverste 

ledelseslag har mulighed for at indføre OLP som ’dramatic change’ og derved modvirke den pre-

mutation, der opstår ved ’organic change’. Sidstnævnte er forandringer, der indføres usammen-

hængende i organisationen af medarbejdergrupper med vekslende opfattelse og interesse.  

8.1.2 Lederen	  som	  underviser	  	  
Instruktion og uddannelse fremmer incubation (Røvik, 2011). Linjeledere og afdelingsledere bør 

undervise niveauerne under sig i OLP. For at kunne undervise skal de sætte sig grundigt ind i OLP 

og finde de nedslagspunkter, der skal undervises i. Den 

initierende uddannelse bør være en generel introduktion 

til begreber og principper. Den efterfølgende undervisning 

bør være case- og dilemmabaseret, så OLP kan drøftes 

ud fra hverdagens hændelser. Uddannelsen kan modvirke 

unbalanced incubation (min tilføjelse til Røvik, 2011) og sik-

re, at der hurtigere bliver talt det samme ledelsessprog i 

organisationen. Det kan styrke kompetencefelterne ’kommunikation’ og ’helhedsforståelse’, som er 

to profilerede kompetencefelter i MVSJÆ. Undervisningen vil også kunne styrke ledernes forståel-

se af nødvendigheden af uddelegering og selvledelse i situationer, hvor der ikke kan forventes 

flere ressourcer eller nye kompetencer til enhederne. 

”Modsatrettede organisatoriske 
behov som fx innovation vs. ef-
fektivitet og relationer vs. resultater 
er evige dilemmaer der ikke kan 
løses, men må ledes gennem flek-
sibel situationstilpasset ledelse” 
 

Elmholdt, 2013. 
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8.1.3 Lederen	  i	  netværk	  
Ledere på samme niveau bør sammen indgå i designede sponsorerede netværk, der kan beteg-

nes som praksisfællesskaber (Wancher, Beckmann og Nielsen, 2011). Afdelingsledere og medarbej-

derledere skal indgå i fælles netværk for at drøfte ledelse igennem OLP med udgangspunkt i deres 

egen situation. Netværkene er en fordel for både de ledere, der deltager i dem, og for Midt- og 

Vestsjællands Politi som organisation, der sponsorerer netværkene med tid og penge. Lederne, 

der deltager i netværkene, kan opnå et styrket kendskab til hinanden og derigennem blive bedre til  

’ledelse på tværs’ og ’helhedsforståelse’, og organisationen kan hurtigere opnå et fælles ledelses-

sprog.  Ved netværksmøderne identificeres de nedslagspunkter, der skal undervises i (se 8.1.2), og 

det kunne for eksempel være anvendelsen af lederaftaler i forhold til OLP’s værdikæde. Netvær-

kene bør faciliteres af leadership pipeline konsulenter eller ledere, der er langt i inkubationen af 

OLP. 

9 Perspektivering 
Projektet, der relevant for Midt- og Vestsjællands Politi og dansk politi, viser at ledelsesgrundlaget 

(OLP) er godt og at der er vilje hos lederne til at adoptere det. De fund undersøgelsen har gjort er 

relevante for dansk politi som styrelse, fordi årsagen til at OLP er mimetisk isomorfisme er, at sta-

ten ønsker professionel ledelse. Dette fremgår også af Produktivitetskommissionens analyserap-

port om styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor (Produktivitetskommissionen, 2013). Den 

går i tråd med ledelsesgrundlaget og anbefaler: 

 

’at offentlige ledere giver deres medarbejdere mulighed for at udøve selvstændige faglige 
skøn indenfor de overordnede rammer, der er gældende indenfor de respektive fagområ-
der’.  

 

Der er i rapporten anbefalinger, der kan råde bod på, at der ikke er klare succeskriterier for ledel-

sesgrundlaget:  

 

’Topledere i den offentlige sektor holdes ansvarlige for at opbygge gode ledelseskompe-
tencer i deres organisation, fx gennem ledelsesevalueringer, feedback og konkrete mål i 
resultatskontrakter’.  

 

Anbefalingerne følger OLP’s værdikæde (Dahl&Molly-Søholm, 2013) og kommende undersøgelser af 

OLP kan handle om udnyttelse af den, fordi det er interessant hvordan dansk politi vil udnytte OLP, 

når medarbejdere bliver ledere og når ledere rykker et niveau op. Anbefalingerne i dette projekt 

kan medvirke til det, men hvis adoptionen af OLP skal styrkes yderligere, skal der begyndes ved 

begyndelsen: de politistuderende på Politiskolen bør stifte bekendtskab med medarbejdergrundla-
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get, der følger principperne i OLP på medarbejdersiden. Det kan lette adoption af OLP, når de om 

få år besætter deres første lederstilling. 

 

OLP anvendes i andre offentlige organisationer. Odense og Hjørring Kommune lægger kræfter i 

arbejdet med den. I fagbladet ’Ledetråden’ beskriver ledere og medarbejdere i Hjørring Kommune, 

hvordan OLP har udfordret dem på at lede på eget niveau40. En af de udfordringer mit projekt af-

dækker er at forblive på eget ledelsesniveau og dette er altså fælles for ledelse flere steder. Derfor 

kan der også udenfor politiet hentes inspiration til løsninger af denne faktor. 

 

I Odense Kommune har det handlet mere om at sætte medarbejderlederne i stand til at uddelege-

re og blive bedre til rammesætning41. Også den rolle er behandlet i mit projekt og samlet viser det, 

at medarbejderledere ikke mener, at de har tid til udvikling på grund af driftsopgaver. Også denne 

udfordring er altså også fælles med ledere andre steder og der kan hentes inspiration til løsninger 

udenfor politiet. 

 

Indførelse af OLP kan  betragtes som innovation (Rodgers, 1983). Der findes teorier der imødegår 

innovationens vanskeligheder og med deres hjælp kan vi sikre, at indførelsen ikke standser (f.eks. 

Rodgers S-kurve42). Aktiviteterne, der sikrer adoption af OLP, skal øges og forfølges. Især af de 

øverste ledelseslag. Så vil der på et tidspunkt ske fuld adoption.

                                                
40 Ledetråden, BUPL’s fagblad til pædagogfaglige ledere, nr. 1, marts 2013. 
41 Offentlig Ledelse, 7. december 2014 
42 Rodgers, Everett M, ”Diffusion of Innnovations”, 1983, New York 
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10 Egen ledelsesudvikling 
Ønsket om at søge optagelse på MPG kom i efteråret 2010, hvor jeg som HR chef i Midt- og Vest-

sjællands Politi så et behov for stadig at udvikle mig som leder. Jeg ønskede med en akademisk 

uddannelse at forstå ledelse bedre og derved blive bedre til det. Da andre ledere i politiet var star-

tet på MPG, var det nærliggende at se nærmere på studiet og interessen blev vakt på et introduk-

tionsmøde på CBS. Uddannelsen var tydeligvis en overbygning på min diplomlederuddannelse og 

støttede min interesse for ledelse. Indholdet på MPG interesserede mig og jeg var derfor villig til at 

lægge tid og kræfter i uddannelsen, der kun delvis kan ske i arbejdstiden. Min plan var at gennem-

føre uddannelsen på fire år og aflevere masterprojekt i efteråret 2014, hvilket ville betyde, at jeg 

skulle have to fag hvert semester. 

10.1 LFG	  og	  PUF	  
LFG var en rigtig start på studiet, fordi der var fokus på refleksion over ledelse kombineret med 

litteratur og artikler, der gav træning i at læse akademisk. PUF var, som det nok er for de fleste, lidt 

mindre målrettet, men gav alligevel en fortsat refleksion over ledelse igennem de opgaver, der 

skulle løses. Arbejdet med våbenskjoldet og ledergalleriet satte tanker i gang om egne værdier, 

styrker og resultater.  

 
Mit organisatoriske projekt i udviklingsplanen var at designe en metode for besættelse af lederstil-

linger på de to nederste ledelsesniveauer. Metoden skulle sikre, at politikredsen kunne indsætte de 

rette ledertyper i sektioner og afdelinger og derved sikre, at de specifikke udfordringer de enkelte 

steder ville blive løst med målrettede ledelsesstile. Projektet var spændende i sin grundtanke, men 

det er tydeligt, at jeg igennem studiet er blevet bedre til at skære idéer til og indbygge realisme i 

dem. Projektet ligger i samme genre som den jeg har valgt til Masterprojektet, nemlig at konceptu-

alisere og harmonisere ledelse. 

10.2 De	  øvrige	  fag	  
Der udbydes mange spændende fag på MPG, så hvert semester har i høj grad været et spørgsmål 

om fravalg. De fag jeg har gennemført er: 

 

• Organisationspsykologi – 3 ects 
• HRM i det moderne arbejdsliv – 5 ects 
• Samfundsvidenskabelig metode – 6 

ects 
• Kommunikation og ledelse – 5 ects 
• Sommerskole i Krakow – 3 ects 

• Strategisk ledelse i et governance 
perspektiv – 5 ects 

• Offentlig styring – 5 ects 
• Evidens og evidensbaseret evaluering 

– 6 ects 
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Jeg har undervejs anvendt min stigende evne til at arbejde akademisk og i det hele taget nydt godt 

af den selvtillid, det har givet mig at gennemføre en uddannelse på højt et niveau med gode resul-

tater.  

10.3 Refleksioner	  
Arbejdet på studiet og refleksioner over egen ledelse har åbnet mine øjne for, at ledere også har 

brug for ledelse. Man kunne forfalde til den tanke, at det kun er medarbejdere, der har brug for 

ledelse, men det er ikke tilfældet. Det er vigtigt at adskille ledelse og medarbejde, fra de personer, 

der bestrider rollerne. Ledere har som (andre) medarbejdere forventninger til arbejdspladsen som 

arena for en meget fyldig del af det gode liv. Ledere har som medarbejdere brug for at kunne præ-

stere og identificere sig med en arbejdsplads, der balancerer forventningerne med privatlivet. Le-

dere har som medarbejdere forpligtelser både på og udenfor arbejdspladsen. Heri ligger forskellen 

mellem begreberne ’leder’ og ’ledelse’ og ’medarbejder’ og ’medarbejde’. Sidstnævnte er aktioner, 

alle i en organisation har brug for, hvorimod det første, leder/medarbejder, er de personer, der i 

kraft af deres rolle udfører aktionerne. 

 

Opgaverne, jeg har arbejdet med i fagene, har i høj grad medvirket til valg af emne til mit Master-

projekt. Det nye ledelsesgrundlag (OLP) blev bearbejdet og indført i takt med, at jeg gennemførte 

studiet. Rapporterne i fagene ’strategisk ledelse’ og ’offentlig styring’ handlede begge om lederre-

form og ledelsesgrundlag, så det var nærliggende at beskæftige mig med emnet i Masterprojektet. 

Hele studiet kommer til at vare 4,5 år og er altså et halvt år længere end planlagt. Det skyldes, at 

jeg fra april 2012 var udsendt til Palæstina, hvor jeg vendte tilbage fra og kunne genoptage mine 

studier i august 2013. 

 

Masterprojektet er en naturlig afslutning af MPG studiet for mig. Jeg føler at rejsen fuldendes og 

som så mange rejser har den sat sit præg på mig og på den måde jeg vil arbejde fremover. Jeg 

forstår ledelse bedre og kan anvende akademiske metoder og teorier i mit arbejde. Jeg vil også 

gøre, hvad jeg kan for fortsat at udvikle mig, eventuelt med enkeltfag på CBS, men der kan også 

blive tale om andre studier.  

 

Jeg er yderst tilfreds med, at jeg gennemførte MPG på CBS og er taknemmelig for, at min ar-

bejdsplads ville finansiere det.
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Bilag 1 

 

Analyseværktøj for identificering og tilknytning af egenskaber, kompetencefelter og 360° ledelse til 

påstande og udtalelser 

 

De 7 påstande i statusmålingen - og de besvarelser jeg har fået på mit åbne spørgsmål til lederne - skal 

analyseres med samme værktøj så dataene kan føre til en samlet konklusion og besvarelse af problemformule-

ringen. Derfor skal besvarelserne af påstandene og besvarelserne fra lederne på mit åbne spørgsmål, sættes i 

en OLP-kontekst ved at blive forbundet til de tre egenskaber: ’Færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter’ de 

otte kompetencefelter MVSJÆ arbejder ud fra og felterne i 360° ledelse. 

 

Statusmålingens mest omfattede kompetencefelter 

Ud for hvert kompetencefelt i OLP, er der en generel definition af kompetencefeltet men også en definition af 

hvad det betyder for det enkelte ledelsesniveau. De 7 påstande til lederne var rettet imod alle tre ledelseslag. 

Jeg har derfor brugt de overordnede udsagn i OLP til at knytte påstandene til relevante kompetencefelter: 

 

Kompetencefelter i OLP og deres udsagn 
Faglighed 
At mestre 

faget på rette 

niveau 

Samfunds-
syn 

At have for-

ståelse for 

omverdenen 

i opgaveløs-

ningen 

Eksekvering 
At komme 

godt i mål 

Helheds-
forståelse 

At se orga-

nisationen 

som en 

helhed 

Strategi 
At sætte 

retning og 

rette organi-

sation 

Kommuni-
kation 

At indgå i 

dialog ind-

adtil og 

udadtil 

Udvikling 
At styrke 

mennesker, 

processer 

og organi-

sationen 

Mod til ledel-
se 

Ledelse med 

’røv i bukser-

ne’ 

Identificering af udsagn i de 7 påstande  

Påstand 1 
Ledelsesgrundlaget gør det lettere for mig at tydeliggøre mine forventninger til mine underordnede. 

Strategi, fordi når ting er lettere, er det muligt at få sine forventninger til at sætte retning på rette niveau i organisationen. 

Kommunikation, fordi forventninger alene kan udtrykkes med dialogisk kommunikation. 

Påstand 2 
Ledelsesgrundlaget gør det lettere for mig at tydeliggøre mine forventninger til mine overordnede. 

Strategi, fordi når ting er lettere, er det muligt at få sine forventninger til at sætte retning på rette niveau i organisationen. 

Kommunikation, fordi forventninger alene kan udtrykkes med dialogisk kommunikation. 

Påstand 3 
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Jeg er selv blevet mere afklaret om min ledelsesrolle ud fra vores arbejde med ledelsesgrundlaget. 

Faglighed fordi en afklaret ledelsesrolle giver plads til dygtiggørelse på fagligheden. Udvikling fordi en afklaret ledelses-

rolle gennem udvikling kan styrke mennesker og processen i arbejdet med OLP. 

Påstand 4 

Det er blevet tydeligere for mig, hvilke ledelseskompetencer, jeg skal styrke hos mig selv. 

Faglighed fordi styrkede ledelseskompetencer giver grundlag for at udvikle fagligheden. Udvikling fordi de rette ledelses-

kompetencer styrker mennesker og processen i arbejdet med OLP. 

Påstand 5 

Vi er via arbejdet med ledelsesgrundlaget blevet bedre til at følge op og håndtere afvigelser fra krav og forventninger. 

Faglighed fordi krav og forventninger hænger sammen med resultater. Mod til ledelse fordi det kræver ’ledelse med røv i 

bukserne’ at konfrontere de ledere eller medarbejdere der står for afvigelser fra krav og forventninger. 

Påstand 6 

Vi har via arbejdet med ledelsesgrundlaget fået en mere effektiv løsning af kerneopgaverne. 

Faglighed fordi målet er en mere effektiv løsning af kerneopgaverne. Eksekvering fordi effektivitet handler om at komme 

i mål. Samfundssyn fordi en effektiv løsning af kerneopgaverne giver forståelse for omverdenen i opgaveløsningen. Mod 

til ledelse fordi det kan have personlige omkostninger at gå forrest med uafprøvede metoder. 

Påstand 7 

Vi samarbejder nu bedre på tværs mellem egen og andre enheder 

Faglighed fordi samarbejde på tværs giver bedre mestring af faget. Eksekvering fordi en samlet organisation kommer 

bedre i mål. Helhedsforståelse fordi samarbejde på tværs skaber ny viden om muligheder og begrænsninger i hele orga-

nisationen. 

 

Statusmålingens mest omfattede egenskaber kombineret med kompetencer 

Påstandene kan på samme måde tilknyttes de tre egenskaber ’færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter’ og 

samtidig de otte kompetencefelter, ud fra hvor de har størst vægt, hvilket ses i denne matrice: 
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Begrundelsen for egenskabens tilknytning til påstande og kompetencefelt tager udgangspunkt i 

OLP’s definition af dem (Dahl&Molly-Søholm, 2013 s.24 og s.75-94): 

 

Færdigheder – en samskrivning af værdiladede ord for alle tre niveauer 
De færdigheder, lederen skal mestre for at kunne lykkes som leder på det pågældende niveau, som 
f.eks: 

• Sætte mål 
• Uddelegere og udvælge ledere 
• Vurdere indsats 
• Relationsopbygge opdad, nedad og sidelæns 

 
 

Arbejdsværdier – en samskrivning af værdiladede ord for alle tre niveauer 
Det, som lederen skal værdsætte for at kunne lykkes som leder på det pågældende niveau, og som han 
derfor skal sætte i centrum for sin indsats, som f.eks: 

• Værdsætte sat skabe resultater igennem andre 
• Værdsætte medarbejdernes succes 
• Værdsætte ledelsesarbejdet 
• Have synlig integritet 
• Være rollemodel 

 
 

Prioriteter – en samskrivning værdiladede ford for alle tre niveauer 
Det, som lederen skal fokusere på og skabe tid til for at kunne lykkes som leder på det pågældende ni-
veau, som f.eks: 

• Bruge tid sammen med andre 
• Stå til rådighed 
• Coache 
• Bidrage 
• Planlægge 
• Sætte mål 

 
 

Statusmålingens mest omfattede ledelsesretninger 

Med hensyn til 360° ledelse handler det om retningerne: 

 

• Egen ledelse 
• Ledelse nedad 
• Ledelse på tværs 
• Ledelse opad 

 
 
Definitionen af hvilken ledelsesretning påstande hovedsageligt omhandler ses i skemaet nedenfor: 
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Egenskaber, kompetencefelter og 360° ledelse, er i en vis grad tilknyttet alle påstande, men jeg har fokuseret 

på den umiddelbare og mest kraftfulde sammenhæng. Den sammenhæng jeg har skabt mellem egenskaber og 

kompetencefelter hænger uløseligt sammen med påstandene, og sammenhængen kan derfor ikke anvendes i 

enhver anden kontekst. 

 

For at skabe en pointskala til denne måling, har jeg udregnet gennemsnittet af den procentvise enighed for hver 

påstand og divideret tallet med 10. Anvendelsen af pointskalaen fremgår af analyseafsnittet. 

 

JEL/2015 
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Bilag 2 

Åbent spørgsmål til lederne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2 

Opfordring til at skrive til mig om ledelse 
Midt- og Vestsjællands Politi har siden april 2014 arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag med ud-
gangspunkt i Leadership Pipeline. 
 
Som afslutning på min Masteruddannelse undersøger jeg i hvilken grad ledernes definition på le-
delse er i overensstemmelse med definitionen i Leadership Pipeline, og hvad graden af overens-
stemmelse gør for indføringen af ledelsesgrundlaget. 
  
Derfor vil jeg godt bede dig om, med dine egne ord - uden at tænke på hvad Leadership Pipeline 
siger - beskrive hvordan du definerer ledelse og hvad ledelse er for dig. Du må gerne beskrive det 
bedste du oplever som leder, og du må også gerne beskrive det dårligste du oplever. Hvis du har 
nogle bud på hvad der kunne føre til bedre ledelse for dig, for hele ledelsen eller for Midt- og Vest-
sjællands Politi samlet set, er du også velkommen til at sige noget om det. 
 
Jeg er interesseret i at høre om hvad du mener om hvordan ledelse opfattes imellem ledelses ni-
veauerne Politikommissær – Vicepolitiinspektør – Politiinspektør. Den interesse hænger sammen 
med, at Leadership Pipeline indeholder både en adskillelse og en forbindelse imellem ledelsesni-
veauerne. 
 
Du kan altså her skrive hvad du vil om din eller andres ledelse. 
 
Det du skriver bliver analyseret og brugt i anonymiseret form i rapporten, men bliver ikke vedlagt 
som bilag til åbent brug. Derfor kan du frit tilkendegive din mening, idet jeg lover dig fuld fortrolig-
hed, og ikke vil fortælle andre om hvad du specielt udtalte dig om. 
 
Jeg håber du vil hjælpe mig med undersøgelsen, og at jeg evt. må vende tilbage til dig for et uddy-
bende interview. 
 
Jeg vil meget gerne have din besvarelse på mail så snart du har lavet den, og helst ikke senere 
end uge 11/2015. 
 
På forhånd mange tak fordi du gav dig tid til det. 
 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte på mig på tlf. 
2542 600 eller på jel001@politi.dk. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Jan Elleby 
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Bilag 3 
 
Interviewguide - Interview af udvalgte ledere 
 
Interviewene blev foretaget i vilkårlig rækkefølge, alt efter ledernes tilgængelighed. Interviewene 

blev foretaget på lederens eget tjenestested og varede hver ca. en time. Svar og analyse anony-

miserer informanterne, der betegnes som medarbejderleder/afdelingsleder HQ eller Lokal. 

 

Spørgsmål og formål 
 

1. Jeg vil godt bede dig om at erklære din enig- eller uenighed i følgende påstande, som jeg 

læser op (informanten får udleveret et stykke papir hvor han i påstandene 1 til 7, sætter sit 

kryds under enig eller uenig efter, at jeg har læst påstanden op. 

 

Efter afkrydsningen stiller jeg uddybende spørgsmål til hver af påstandene for at underbyg-

ge hans valg kvalitativt. Hvad kendetegner dit standpunkt? 

 

2. Enigheden i de 7 påstande i statusmålingen falder jævnt fra spørgsmål 1 til 7. Kan du hu-

ske om du forholdt dig mere kritisk til påstandene efterhånden som du arbejdede dig ned i 

dem? 

Formålet med spørgsmålene er, at teste den påståede stigende validitet i de 7 påstande. 

 

3. Mener du, at OLP giver bud på en ny form for ledelse? Hvordan stemmer den ledelse du 

altid har udført overens med den ledelse OLP byder på? Er du bekymret for, at du ikke kan 

udføre den ledelse OLP kræver? 

Formålet med spørgsmålene er at teste om der er tale om pre-mutation. 

 

4. I statusmålingen, er der ikke høj enighed om, at OLP har givet klare lederroller, men der er 

høj enighed om, det har gjort det mere klart hvilken kompetenceudvikling lederne skal sigte 

efter. Hvordan ser du på det? 

Formålet med spørgsmålene er at behandle den undren der er imellem enigheden om påstandene 

der beskæftiger sig med dette emne. 

 

5. Bliver OLP italesat ved møder du deltager i med andre ledere? Tænker du selv over OLP i 

dagligdagen, eller henter du hjælp og inspiration fra den? 

Formålet med spørgsmålene er at teste unbalanced incubation. 
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6. Hvad betyder ’mod til ledelse for dig? 

Formålet med spørgsmålet er at distingvere kompetencefeltet for hvert niveau. 

  

7. Forhindrer driften udvikling? Uddyb enig eller uenighed, og hvad der kan gøres for at give 

lederne mere tid til udvikling.  

Formålet med spørgsmålet er at finde forslag til løsninger på, at medarbejderlederne ikke har tid til 

udvikling. 

 

Informanten får udleveret min ledelsesdiskurs, og anmodet om at kommentere det billede jeg har 

skabt af ledelse. 

Formålet med det, er berige diskursen med kvalitative udtalelser. 

 

8. Tror du på, at OLP kan gøre en positiv forskel for ledelse? Svarene begrundes. 

9. Hvad skal der til, for at lederne tager OLP til sig som en ledelsesmodel? 

Formålet med spørgsmålene er at få en samlet vurdering af synet på OLP og om der for eksempel 

skal tænkes strategisk i dormancy. 
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Påstand 1 

Ledelsesgrundlaget gør det lettere for mig at tydeliggøre mine forventninger til mine underordnede. 

 

Påstand 2 

Ledelsesgrundlaget gør det lettere for mig at tydeliggøre mine forventninger til mine overordnede. 

 

Påstand 3 

Jeg er selv blevet mere afklaret om min ledelsesrolle ud fra vores arbejde med ledelsesgrundlaget. 

 

Påstand 4 

Det er blevet tydeligere for mig, hvilke ledelseskompetencer, jeg skal styrke hos mig selv. 

 

Påstand 5 

Vi er via arbejdet med ledelsesgrundlaget blevet bedre til at følge op og håndtere afvigelser fra krav og forvent-

ninger. 

 

Påstand 6 

Vi har via arbejdet med ledelsesgrundlaget fået en mere effektiv løsning af kerneopgaverne. 

 

Påstand 7 

Vi samarbejder nu bedre på tværs mellem egen og andre enheder 
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Dato: 

Statusmåling under interview: 

 

 

 Påstand 1 Påstand 2 Påstand 3 Påstand 4 Påstand 5 Påstand 6 Påstand 7 

Enig        

Uenig        

 

Uddybende svar: 

 

1. Påstand: 

 

2. Påstand: 

 

 

3. Påstand: 

 

4. Påstand: 

 

 

5. Påstand: 

 

6. Påstand 

 

7. Påstand 

 

 

 
 
Ledelsesdiskurs 
 
OLP = Offentlig Leadership Pipeline - Ledelsesgrundlaget 
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’Vi har altid udført ledelse efter et højt værdisæt, som OLP ikke har opfundet eller ændret på. Vi lægger 

vægt på faglighed som en færdighed, altså det at kunne sit fag. Vi er loyale overfor vores organisering, 

selv om vi har en tendens til lede på niveauet under os. OLP’s kompetencefelter håndterer vi allerede, 

men da vores organisering ikke følger OLP’s stringente beskrivelse af ledelseslag, får vi hverdagen til at 

fungere udenom OLP. Vi er ikke så gode til at lede på tværs, fordi der er rigeligt at gøre med at lede 

nedad. Vi ser ikke meget på prioriteter, fordi vi er alt for optaget af akutte driftsopgaver. OLP har gjort det 

lidt nemmere for os at lede opad. Vi kan godt se pointer i OLP, og måske slår det også igennem, men vi 

ved ikke, hvornår eller hvordan. Vi har været udsat for rigtig mange organisatoriske tiltag de sidste 10 år. 

Imens udfører vi professionel ledelse med mod og det er vi gode til, selv om situationen er meget pres-

set.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

Bilag 4 

 

  Medarbejderleder	  
  1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	  

Udtalelser om egenskaber: 
Fær-
dighe
he-
der 

	  	   	  	   	  	   få 
med
arbej
bej-
dere 
til at 
del-
tage 
i at 
løse 
de 
opga
ga-
ver 
der 
er i 
afde-
lin-
gen 
og 
hele 
tiden 
prø-
ve, 
at 
løse 
opga
ga-
vern
e 
bed-
re og 
smar
tere i 
for-
hold 
til de 
krav 
der 
stil-
les 
fra 
om-
ver-
de-
nen 

Dette 
har 
bety-
det, at 
jeg 
som 
leder 
(den-
gang) 
havde 
mulig-
hed 
for 
gen-
nem 
med-
arbej-
derne 
at 
kunne 
udføre 
et pro-
fessi-
onelt 
stykke 
arbej-
de, 
som i 
al be-
sked-
enhed 
en del 
andre 
politi-
kredse 
har 
kopie-
ret. 

	  	   I	  min	  
optik	  
hand-‐
ler	  
ledel-‐
se	  
meget	  
om	  
mål,	  
fag-‐
lighed	  
og	  
ka-‐
risma.	  

	  	   	  	   Brug	  
dit	  
ledel-‐
ses	  
rum	  –	  
tag	  
beslut
slut-‐
ninger	  
hvor	  
de	  
ikke	  er	  
taget	  
før	  –	  
din	  
øver-‐
ste	  
leder	  
gider	  
ikke	  
sidde	  
og	  
tage	  
stilling	  
til	  
dine	  
an-‐
svars-‐
områ-‐
der	  –	  
du	  er	  
PK	  og	  
bliver	  
betalt	  
her-‐
for.	  	  

Min	  de-‐
finition	  
på	  ledel-‐
se	  kan	  
beskrives	  
med	  
følge	  
ord:	  Sty-‐
ring,	  
overblik,	  
opfølg-‐
ning,	  
valg	  og	  
beslut-‐
ninger.	  
For	  mig	  
som	  
leder	  er	  
det	  vig-‐
tigt,	  at	  
jeg	  har	  
evnen	  til	  
at	  forstå	  
den	  en-‐
keltes	  
medar-‐
bejders	  
verdens-‐
billede,	  
for	  igen-‐
nem	  den	  
rette	  
kommu-‐
nikation	  
at	  kunne	  
skabe	  
det	  rette	  
miljø	  i	  
form	  af	  
arbejds-‐
opgaver-‐
nes	  kom-‐
kom-‐
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pleksitet,	  
medar-‐
bejder-‐
sammen-‐
men-‐
sætning,	  
samt	  
måden	  
hvorpå	  
der	  skal	  
ske	  
kompe-‐
tenceud-‐
vikling	  
mv.	  

Ar-
bejds
væ-
dier 

Ledel-
se for 
mig 
ville 
være, 
at 
have 
tid og 
rum til 
at 
udøve 
ledel-
se. At 
have 
tid til 
at 
coa-
che 
og 
sparre 
med 
med-
arbej-
derne 
– og til 
at 
sætte 
kurs 
og 
ram-
mer 
for 
dag-
ligda-
gen 

	  	   Jeg er 
uddan
dan-
net 
med 
ledel-
ses-
prin-
cipper 
som 
tillid 
og  ”d
elege-
ring”, 
hvilket 
med-
fører 
ejer-
skab 
og 
øget 
an-
svars-
tileg-
nelse. 
Jeg 
har 
lært 
om 
”Y-
syn” 
og ”X-
syn”  
på 
med-
arbej-

	  	   Jeg 
har 
altid 
selv 
altid 
godt 
kunne 
lide at 
”være 
på” – 
få lov 
til at 
be-
stem-
me – 
og 
være 
en, 
man 
lytter 
til. 

  Lede-‐
ren	  
skal	  
aner-‐
kende	  
sine	  
med-‐
arbej-‐
dere	  –	  
og	  
med-‐
ledere	  
/	  øvre	  
ledere	  	  
–	  som	  
kom-‐
pe-‐
tente	  
og	  
værdi-‐
fulde	  
med-‐
men-‐
ne-‐
sker.	  
Politi-‐
et	  har	  
en	  
fanta-‐
stisk	  
hand-‐
lekraft	  
som	  
orga-‐

	  	   Jeg	  
vil	  
prøve	  
at	  
be-‐
skri-‐
ve	  
min	  
ind-‐
gangs
vin-‐
kel	  til	  
le-‐
delse	  
og	  dit	  
gode	  
spørg
smål	  
om,	  
hvor
dan	  
defi-‐
nerer	  
man	  
le-‐
delse	  
–	  jeg	  
har	  
altid	  
haft	  
den-‐
ne	  
sim-‐
ple	  

Herud
ud-‐
over	  
vis	  lidt	  
inte-‐
resse	  
for	  
kolle-‐
gaen.	  
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dere, 
og at 
”Y-
syn” 
er 
mo-
derne 
ledel-
se, 
der 
giver 
det 
bed-
ste 
resul-
tat i 
læng-
den. 
(x-
syn: 
”med-
arbej-
deren 
er der 
kun 
for 
løn-
nens 
skyld, 
og 
laver 
intet 
når 
jeg 
ven-
der 
ryg-
gen 
til”-----
--- y-
syn: 
”Med-
arbej-
deren 
inte-
resse-
rer sig 
og er 
der 
for 
arbej-
dets 
skyld”

nisa-‐
tion.	  
Vi	  kan	  
dæl-‐
me	  
godt	  
nok	  
sætte	  
i	  værk	  
og	  
tænke	  
stort.	  
Vi	  kan	  
be-‐
slutte	  
og	  
ekse-‐
kvere,	  
når	  vi	  
agerer	  
i	  et	  
akut	  
fæno-‐
no-‐
men.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jeg	  
ser	  af	  
og	  til	  
initia-‐
tiver,	  
hvor	  
borg-‐
fre-‐
den	  
opret-‐
rethol
hol-‐
des,	  
så	  
længe	  
man	  
kan	  
delta-‐
ge	  i	  
for-‐
and-‐
rings-‐
tiltag	  
på	  
skrøm

defi-‐
niti-‐
on:	  
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). Jeg 
har 
det 
derfor 
svært 
med, 
at 
tonen 
er 
skif-
tet, 
såle-
des at 
man 
taler 
mere 
om 
kon-
trol og 
”straf” 
ved 
mang-
lende 
perfor
for-
man-
ce. 
Det 
hand-
ler om 
MÅ-
DEN, 
man 
får 
med-
arbej-
derne 
til at 
per-
forme. 
Vi må 
på 
alle 
ledel-
sesni-
veau-
er 
tage 
an-
svar 
på os, 
uden 
pr. 

t	  og	  
gå	  
hjem	  
og	  
gøre	  
som	  
man	  
plejer.	  
Dér	  
hvor	  
det	  
begyn
gyn-‐
der	  at	  
knirke	  
og	  
brage	  
er,	  når	  
man	  
holder	  
fast	  i,	  
at	  der	  
nu	  og	  
frem-‐
over	  
er	  
ind-‐
trådt	  
en	  ny	  
tinge-‐
nes	  
til-‐
stand.	  
Det	  
kunne	  
se	  ud	  
som	  
om	  
virk-‐
som-‐
heds-‐
kultu-‐
ren	  
inde-‐
holder	  
en	  
kon-‐
trakt	  
om,	  at	  
man	  
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auto-
matik 
at 
skub-
be det 
ned-
ad. 

”giver	  
mø-‐
de”,	  
men	  
uden	  
inten-‐
tioner	  
om	  at	  
skulle	  
i	  spil.	  
Når	  
det	  
nogle	  
kalder	  
delta-‐
gere,	  
identi-‐
ficerer	  
sig	  
som	  
tilsku-‐
ere,	  
så	  er	  
dekob
kob-‐
lingen	  
fuld-‐
stæn-‐
dig.	  

Prio-
rite-
ter 

Tsuna
mien 
af 
mails 
og 
dagli-
ge 
prakti-
ske 
gøre-
mål 
spæn
der i 
den 
grad 
ben 
for det 
rum til 
ledel-
se, 
som vi 

	  	   Jeg 
har 
det 
aller-
bedst, 
når 
jeg – 
uden 
for 
meget 
ind-
blan-
ding 
udefra 
(oven-
fra) i 
sam-
arbej-
de 
med 
mine 

	  	   	  	   Ledelse er efter 
min opfattelse et 
begreb, der kan 
defineres og for-
tolkes på mange 
måder, men over-
ordnet set er der 
tale om: STY-
RING OG AN-
SVAR. Hvad en-
ten ledelsen fore-
går på det strategi-
ske, taktiske eller 
operative niveau, 
og uanset om der 
er tale om perso-
nale-, faglig -, 
administrativ – 
eller strategisk 
ledelsesudøvelse, 
handler det grund-

Jeg	  
finder,	  
at	  det	  
har	  
stor	  
betyd-‐
tyd-‐
ning	  
for	  
ledel-‐
ses-‐
mæs-‐
sig	  
gen-‐
nem-‐
slags-‐
kraft,	  
at	  
per-‐
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blev 
stillet i 
udsigt, 
da vi 
blev 
inspi-
reret 
til at 
søge 
leder-
vejen. 

med-
arbej-
dere 
og 
alle 
de 
eks-
terne 
samar
ar-
bejds
part-
nere, 
jeg 
arbej-
der 
sam-
men 
med, 
laver 
tvær-
sekto-
rielle 
hel-
heds-
løsnin
nin-
ger, 
der 
pas-
ser 
ind i 
de 
udfor-
drin-
ger, 
der 
lige 
netop 
er i 
MIT 
pasto-
rat. 

læggende om, at 
der udpeges en 
person, der får 
tildelt ansvaret for 
gennem andre at 
styre en pålagt 
opgave, organisa-
tion el. lign. 

sona-‐
let	  /	  
under
der-‐
ord-‐
nede	  
ledere	  
har	  
kend-‐
skab	  
til	  
lede-‐
res	  
reelle	  
porte-‐
følje	  
og	  
orga-‐
nisa-‐
tori-‐
ske	  
befø-‐
jelser.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Udtalelser om kompetencefelter 
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Stra-
tegi 

Ledel-
sen 
skal 
”sætte 
hol-
det”.  

Min 
sub-
jektive 
me-
ning 
er 
dog, 
at det 
hand-
ler om 
at 
være 
ret-
nings-
giver, 
til tider 
gå 
forrest 
og til 
andre 
tider 
coa-
che til 
selv-
ind-
sigt.  

	  	   	  	   	  	  

Ved at tildele an-
svaret til en leder 
sikrer man sig, at 
der sker styring, 
koordination, kon-
trol og opfølgning 
med den opgave, 
som lederen er 
udpeget til at vare-
tage. Ledelsesop-
gaver kan være 
mangeartet, spæn-
dende fra organi-
sationsledelse til 
en mindre lavprak-
tisk dagligdags 
opgave, men le-
delsesrollen er i 
min optik den 
samme. 

Ledel-‐
se	  skal	  
være	  
noget	  
med	  
ret-‐
nings-‐
sæt-‐
ning	  
……….	  
noget	  
med	  
stræ-‐
ben	  
efter	  
noget	  
større	  
………
…..	  og	  
følge-‐
skab.	  

	  	   	  	   	  	   Endvide-‐
re	  skal	  
jeg	  som	  
leder	  
kunne	  
sætte	  
retning	  
afdelin-‐
gen/sekti
onen,	  
herunder	  
priorite-‐
ring	  af	  
opgaver,	  
sikre	  
målop-‐
fyldelse,	  
og	  lø-‐
bende	  
optimere	  
driften.	  
Endelig	  
skal	  jeg	  
evne	  at	  
kunne	  
samar-‐
bejde	  på	  
tværs	  af	  
organisa-‐
tionen	  
og	  forstå	  
de	  priori-‐
teringer	  
der	  træf-‐
fes	  på	  
ledelses-‐
niveau-‐
erne	  
over	  mit.	  	  

Kom
mu-
nika-
tion 

	  	   	  	   	  	   Jeg 
skal 
om-
sæt-
te de 
krav, 
der 
stil-
les 
fra 
min 

	  	  

  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  



 

 

18 

nær
me-
ste 
le-
der, 
til et 
pro-
dukt, 
der 
er 
for-
ståe-
ligt 
og 
om-
sæt-
teligt 
til 
prak-
tik, 
for 
den 
en-
kelte 
med
arbej
bej-
der.  

Udvik
vik-
ling 

	  	   Der er 
sjæl-
dent 
tid til 
den 
per-
sonli-
ge 
udvik-
ling af 
den 
enkel-
te 
med-
arbej-
der. 
Det 
(bed-
ste) 
er, når 
jeg 
evner 
og har 
tid til 
at 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Ellers	  
ser	  jeg	  
lede-‐
ren	  
som	  
sam-‐
lings-‐
punkt	  
–	  for	  
invol-‐
vering	  
af	  
med-‐
arbej-‐
dere	  i	  
dag-‐
ligda-‐
gen.	  
Den	  
enkel-‐
te	  
kolle-‐
ga	  vil	  

For	  mig	  
er	  ledel-‐
se	  at	  
kunne	  
opnå	  
gode	  
resulta-‐
ter	  igen-‐
nem	  
mine	  
medar-‐
bejdere,	  
ved	  lø-‐
bende	  at	  
udvikle	  
mine	  
medar-‐
bejderes	  
kompe-‐
tencer	  i	  
forhold	  
til	  opga-‐
veløs-‐
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udvik-
le 
men-
nesker 
samti-
digt 
med 
at vi 
får 
opga-
ven 
løst, 
samti-
digt 
med 
at vi 
løser 
vores 
ho-
vedop
gave 
for 
sam-
fun-
det.    

have	  
ind-‐
flydel-‐
se	  på	  
sin	  
hver-‐
dag	  –	  
have	  
an-‐
svars-‐
områ-‐
der	  i	  
dag-‐
ligda-‐
gen	  og	  
føle	  
sig	  
vigtig.	  
Det	  er	  
min	  
opga-‐
ve	  
som	  
leder	  
at	  
finde	  
den	  
enkel-‐
te	  
kolle-‐
gas	  
kom-‐
pe-‐
tencer	  
–	  og	  
bruge	  
dem	  i	  
dag-‐
ligda-‐
gen	  –	  
huske	  
at	  
rose	  
når	  
der	  er	  
grund.	  
Jeg	  
har	  
man-‐
ge	  

ningen	  
samt	  
sikre	  en	  
høj	  grad	  
af	  moti-‐
vation	  og	  
ejerskab	  
hos	  den	  
enkelte	  
medar-‐
bejder.	  	  
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gange	  
ople-‐
vet,	  at	  
selv	  
den	  
svage-‐
ste	  
kolle-‐
ga	  vil	  
rejse	  
sig.	  
Herud
ud-‐
over	  
vis	  lidt	  
inte-‐
resse	  
for	  
kolle-‐
gaen.	  

Fag-
lig-
hed 

Vi 
kunne 
have 
sparet 
os 
selv 
for 
man-
ge 
ærg-
relser 
og 
man-
ge 
op-
sam-
linger 
– hvis 
man 
fra 
star-
ten 
havde 
skabt 
en 
kom-
petent 
og 
drift-
sikker 
vagt-

Det er 
den 
mang-
lende 
tid til 
at 
finde 
den 
opti-
male 
løs-
ning. 
Jeg 
ople-
ver i 
sti-
gende 
grad, 
at den 
dagli-
ge 
ledel-
se og 
den 
faglige 
ind-
gangs
vinkel 
falder i 
bag-
grun-

	  	   	  	   Ingen 
tvivl 
om, at 
jeg 
hører 
til den 
gamle 
garde” 
af le-
dere, 
hvor 
faglig-
heden 
bety-
der 
rigtigt 
meget. 
I min 
verden 
vil jeg 
selv 
have 
svært 
ved at 
få re-
spekt 
for en 
leder, 
der 
ikke 
har 

Det er efter min 
opfattelse vigtigt, 
at en leder har stor 
indsigt i sine le-
delsesportefølje, 
således at medar-
bejdere og øvrige 
interessenter ved, 
at de via lederen 
altid vil kunne få 
vejledning eller 
anvisning for den 
måde, de skal 
arbejde med en 
opgave. 

Deri	  
inde-‐
hol-‐
des	  
nogle	  
forud-‐
sæt-‐
nin-‐
ger,	  fx	  
at	  
lede-‐
ren	  
be-‐
sidder	  
faglig-‐
kom-‐
pe-‐
tence.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vi	  er	  
dygti-‐
ge	  –	  
Gud	  
fri	  os	  
for	  at	  
have	  
hand-‐
lekraft	  
uden	  
vis-‐
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cen-
tral. 
Visita-
tionen 
og 
”før-
stebe-
rørin-
gen” 
er jo i 
den 
grad 
afgø-
rende 
for 
god 
sags-
be-
hand-
ling. 
Ram-
mer 
man 
bol-
den i 
første 
hug – 
sparer 
man 
hele 
vejen 
rundt.                
Dø-
den er 
jo den 
ulti-
mative 
afslut-
ning. 
Vi får 
kun 
én 
chan-
ce for 
at 
gøre 
en 
forskel 
– når 
vi 
skriver 
døde-
sager. 

den 
karrie-
re-
mæs-
sigt.  

til-
stræk-
keligt 
med 
faglig 
kom-
peten-
ce 
inden-
for sit 
felt – 
men 
jeg 
befin-
der 
mig jo 
også 
på det 
så-
kaldte 
mel-
lemle-
derni-
veau.                  
Dette 
(at 
ledel-
sen 
har sat 
uddan
dan-
nelse 
højt) 
har 
bety-
det, at 
jeg 
som 
leder 
(den-
gang) 
havde 
mulig-
hed 
for 
gen-
nem 
med-
arbej-
derne 
at 
kunne 
udføre 

dom	  –	  
og	  vi	  
ska-‐
ber	  i	  
akut-‐
ind-‐
satser	  
resul-‐
tater,	  
som	  
giver	  
gen-‐
klang	  
ver-‐
den	  
over.	  
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Derfor 
skal 
de 
være 
”bulls 
eye” – 
hver 
gang. 
Der 
kom 
en ny 
kund-
gørel-
se om 
emnet 
i 
2013. 
Vagt-
centra
tra-
lens 
Action
tion-
card 
om 
sam-
me – 
er fra 
2011 
– og 
uden 
de 
input, 
anbe-
falin-
ger og 
anvis-
nin-
ger, 
som 
kund-
gørel-
sen 
efter-
spør-
ger. 

et pro-
fessi-
onelt 
stykke 
arbej-
de, 
som i 
al be-
sked-
enhed 
en del 
andre 
politi-
kredse 
har 
kopie-
ret. 
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Mod 
til 
le-
delse 

Ledel-
se 
kræ-
ver 
mod – 
til at 
tage 
de 
nød-
vendi-
ge 
kon-
fronta-
tioner. 
Der 
findes 
des-
værre 
alt for 
man-
ge 
kolle-
gaer, 
som 
ikke 
kan 
eller 
ikke 
vil 
præ-
stere. 

	  	   Med 
behø-
rig 
re-
spekt 
for 
in-
struk-
ser og 
ordrer 
oven-
fra 
udfor-
sker 
jeg 
gene-
relt 
mit 
ledel-
ses-
rum – 
”nem
mere 
at få 
tilgi-
velse 
end 
tilladel
del-
se”, 
hvor-
for jeg 
ikke 
har 
brug 
for 
den 
store 
ind-
blan-
ding 
oven-
fra. 
Jeg 
skal 
nok 
spør-
ge, 
hvis 
jeg er 
i tvivl. 

	  	   Man 
er ble-
vet 
tvun-
get til 
at give 
slip, 
men 
det 
bety-
der 
også, 
at der 
er 
svært 
at få 
tid til 
at føre 
kontrol 
– og 
som 
leder 
har du 
jo det 
ende-
lige 
an-
svar. 

	  	   Lede-‐
ren	  
skal	  
have	  
mod	  
til	  at	  
udøve	  
sin	  
ledel-‐
se	  –	  
også	  
når	  
det	  
giver	  
kon-‐
flikt	  
både	  
opad,	  
til	  
side-‐
ord-‐
nede	  
og	  hos	  
med-‐
arbej-‐
derne.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Men,	  
men:	  
Hvor	  
er	  vi	  
dårli-‐
ge	  til	  
at	  
be-‐
slutte	  
os	  for	  
at	  
holde	  
op	  
igen.	  
Tænk	  
en	  
gang,	  
hvis	  vi	  
dros-‐
lede	  
ned	  
(for	  
tidligt)	  
og	  en	  

	  	   	  	   For	  
mig	  er	  
kode-‐
ordet	  
–	  mod	  
til	  
ledel-‐
se	  –	  
man-‐
ge	  
ledere	  
i	  dag	  
har	  
ikke	  
mod	  
til	  at	  
tage	  
kon-‐
fron-‐
tatio-‐
nen	  –	  
turde	  
den	  
svære	  
sam-‐
tale.	  
Det	  er	  
i	  mit	  
hoved	  
ikke	  
svært	  
at	  
sidde	  
og	  
for-‐
tælle	  
hvor	  
god	  
en	  
kolle-‐
ga	  er,	  
men	  
det	  er	  
straks	  
svæ-‐
rere	  
når	  
det	  
hand-‐
ler	  om	  
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ny	  
begi-‐
ven-‐
hed	  
kræ-‐
ver	  
stor-‐
ind-‐
sats…
…..	  
Hvor-‐
når	  er	  
retti-‐
digt	  
tidligt	  
nok	  –	  
og	  
ikke	  
for	  
tidligt	  
?	  
Fak-‐
tisk	  
ser	  
det	  ud	  
til	  at	  
kræve	  
mere	  
mod	  
at	  
lukke	  
ned,	  
end	  at	  
starte	  
op.	  

ikke	  
accep-‐
tabel	  
ad-‐
færd	  i	  
forbin
bin-‐
delse	  
med	  
den	  
dagli-‐
ge	  
tjene-‐
ste.	  
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Ekse
se-
kve-
ring 

En 
saglig 
”sags-
frem-
stil-
ling” 
på et 
stykke 
papir, 
som 
leder 
og 
med-
arbej-
der 
under-
der-
skriver 
– er 
den 
solide 
vita-
minind
ind-
sprøjt
ning, 
som 
kan 
rette 
op på 
util-
freds-
stil-
lende 
ad-
færd. 
Her 
skal 
man 
ikke 
huske 
noget 
– man 
kan 
læse 
”histo-
rien” – 
hvis 
nogen 
skulle 
have 
glemt 
den. 

	  	   	  	   	  	   	  	   Herudover er det 
vigtigt, at lederen 
har gennemslags-
kraft til at få tin-
gene gjort, og i 
øvrigt har fået 
tildelt en reel be-
slutningskompen-
tence inden for 
eget arbejdsområ-
de.(Kommentar 
hertil: Internt i 
politiet er det min 
opfattelse, at man 
ikke i tilstrækkelig 
grad udlægger 
denne beslut-
ningskompetence 
til lederne, da der i 
de senere år har 
været en tendens 
til, at mange be-
slutninger skal 
godkendes på 
højere eller andet 
niveau, f.eks. af 
linjechefer eller 
anklagemyndig-
hed. Dette skyldes 
utvivlsomt, at der 
er meget politisk 
og mediemæssigt 
fokus på politiet 
som organisation 
og dens myndig-
hedsudøvelse, og 
at man herved 
ønsker at minime-
re fejl. Det stæk-
ker dog mulighe-
den for den enkel-
te leder selvstæn-
digt kan træffe 
beslutninger inden 
for eget arbejds-
område, hvilket 
kan medføre, at 
der blandt medar-
bejderne kan opstå 
tvivl om, hvem 
der har den ledel-
sesmæssige kom-
petence, og at man 

Jeg	  
ser	  
lede-‐
rens	  
over-‐
ord-‐
nede	  
opga-‐
ve	  
som	  
”at	  
skabe	  
resul-‐
tater	  
gen-‐
nem	  
an-‐
dre”.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den	  
ledel-‐
ses-‐
mæs-‐
sige	  
gen-‐
nem-‐
slags-‐
kraft	  –	  
evnen	  
til	  at	  
ekse-‐
kvere	  
–	  af-‐
hæn-‐
ger	  af	  
såle-‐
des	  
også	  
af	  
aner-‐
ken-‐
delsen	  
af	  
ledel-‐
ses-‐
retten	  
(legi-‐
timi-‐
teten	  
bag	  
det,	  at	  
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enten går uden om 
egen leder, eller 
ikke udfører opga-
ven efter lederens 
anvisning). 

der	  
ud-‐
øves	  
ledel-‐
se),	  og	  
der-‐
med	  
selve	  
det,	  at	  
blive	  
ledet.	  

Sam-
funds
syn 

	  	   Det	  
(bed-‐
ste)	  er,	  
når	  jeg	  
evner	  
og	  har	  
tid	  til	  
at	  ud-‐
vikle	  
men-‐
nesker	  
samti-‐
digt	  
med	  at	  
vi	  får	  
opga-‐
ven	  
løst,	  
samti-‐

	  	   	  	   	  	   	  	   Tænk	  
en-‐
gang,	  
at	  
blive	  
målt	  
for	  
politi-‐
ind-‐
sats	  
gen-‐
nem	  
et	  
tryg-‐
heds-‐
in-‐
deks,	  
hvor	  
politi-‐
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digt	  
med	  at	  
vi	  løser	  
vores	  
ho-‐
vedop-‐
gave	  
for	  
sam-‐
fun-‐
det.	  	  	  	  

ets	  
ind-‐
sats	  
kun	  
har	  en	  
lille	  
flig	  af	  
betyd-‐
tyd-‐
ning	  i	  
for-‐
hold	  
til	  ren	  
og	  
skær	  
held	  
og	  
tilfæl-‐
dige	  
begi-‐
ven-‐
heder	  
og	  
vejret.	  

Hel-
heds-
forstå
stå-
else 

	  	   Det 
jeg 
hører 
med-
arbej-
derne 
her i 
kred-
sen 
giver 
udtryk 
for, er 
at 
defini-
tionen 
her i 
kred-
sen 
for 
øver-
ste 
ledel-
se er 
”DEM” 
og 
”OS”, 
det vil 

	  	   	  	   Hvis 
man 
slår 
ordet 
”Le-
delse” 
op 
define-
res det 
som: 
”Den 
proces 
at 
gen-
nem-
føre 
en 
aktivi-
tet ved 
hjælp 
af og 
gen-
nem 
andre 
perso-
ner”.U
mid-

Evnen til at arbej-
de struktureret og 
være fremsynet er 
også vigtig, lige-
som lederen skal 
besidde og udvise 
en høj etik om-
kring arbejdet, da 
lederen også er 
rollemodel for 
medarbejderne og 
har stor betydning 
for kulturen på 
arbejdspladsen. En 
leder bør endvide-
re af egen drift 
kontinuerligt sætte 
sig ind i arbejds-
pladsens resultat-
mål og strategi, og 
kommunikere den 
ud til medarbej-
derne, således at 
hele organisatio-
nen arbejder i 
samme retning og 
mod samme mål. 
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sige vi 
ikke er 
fælles 
om at 
løse 
opga-
verne. 
Med-
arbej-
derne 
har 
des-
værre 
en 
opfat-
telse 
af, at 
ledel-
sen i 
politi-
kred-
sen 
agerer 
ud fra 
et 
ledel-
ses-
syn X 
og at 
der 
ud-
øves 
autori-
tær 
ledel-
se. 
Dette 
er 
for-
stær-
ket 
gen-
nem 
de 
åben-
lyse 
samar
ar-
bejds-
proble
ble-
mer 
med 

delbart 
synes 
jeg 
også, 
at det 
er 
meget 
godt 
dæk-
kende 
for 
det, 
jeg 
selv 
forbin-
der 
med 
ledel-
se – 
man 
(også) 
er af-
hængi
g af 
andre 
end 
sig 
selv. 
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politi-
for-
enin-
gen. 
Dette 
med-
arbej-
dersyn 
arbej-
der 
jeg en 
del 
med 
at 
ned-
bryde 
og 
bløde 
op, 
samt 
få 
trukket 
de 
motive
ve-
rende 
aspek-
ter 
frem i 
debat-
ten.  

Udtalelser om ledelsesretning 	  	  

 Vi er 
ved at 
kom-
me 
efter 
det – 
og det 
har 
haft 
sin 
gavn-
lige 
virk-
ning. 
De 
gode 
kolle-
gaer 
kan 

	  	   	  	   	  	  

	  	  

	  	   	  	   For	  
mig	  er	  
god	  
ledelse	  
samlet	  
set,	  at	  
de	  
enkel-‐
te	  le-‐
del-‐
sesni-‐
veauer	  
bliver	  
skarpe	  
på	  
deres	  
ram-‐
me.	  

Jeg	  
kan	  
se	  
vær-‐
dien	  
at	  
lede	  
ned-‐
adtil	  
og	  
lede	  
op-‐
adtil,	  
at	  
lede	  
gen-‐
nem	  
lede-‐
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se, at 
det 
har en 
konse
se-
kvens 
– ikke 
at 
præ-
stere 
– og 
at 
være 
”lige-
glad”. 
De 
dårli-
ge 
”våg-
ner 
op” og 
dem 
midt 
imel-
lem 
”stram
mer 
op”. 

Det	  er	  
også	  
en	  
forud-‐
sæt-‐
ning,	  
at	  de	  
bliver	  
bevid-‐
ste	  om	  
at	  af-‐
lære	  
sig	  
gamle	  
rutiner	  
og	  
tidlige-‐
re	  
an-‐
svars-‐
områ-‐
der,	  
som	  
ikke	  
længe-‐
re	  
passer	  
til	  for-‐
vent-‐
ningen	  
til	  	  de-‐
res	  
niveau.	  
Dette	  
er	  
nød-‐
ven-‐
digt,	  
hvis	  
den	  
enkel-‐
te	  le-‐
der	  på	  
et	  vil-‐
kårligt	  
ledel-‐
sesni-‐
veau	  
skal	  
opleve	  

re	  
mv.	  
er	  en	  
bæ-‐
ren-‐
de	  
værdi	  
i	  
leade
rship	  
Pipe-‐
line	  
ledel-‐
del-‐
ses-‐
prin-‐
cip,	  
men	  
den	  
hol-‐
der	  
altså	  
ikke	  i	  
alle	  
situa-‐
tio-‐
ner,	  
hvil-‐
ket	  er	  
tyde-‐
lig-‐
gjort	  
i	  mit	  
ek-‐
sem-‐
pel	  
oven-‐
for.	  
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at	  have	  
råde-‐
rum	  og	  
mulig-‐
hed	  for	  
til	  at	  
vælge	  
den	  
form	  
og	  
meto-‐
de,	  der	  
løser	  
opga-‐
ven	  
bedst	  
ud	  fra	  
med-‐
arbej-‐
derres-‐
res-‐
sour-‐
cer	  
og/elle
r	  geo-‐
grafi-‐
ske	  
forhold	  

Egen 
le-
delse 

Jeg 
trives 
egent-
lig 
godt 
som 
leder. 
Jeg 
har 
fået 
flere 
gode 
ledel-
sesev
alue-
ringer, 
lokal-
løn og 
har et 
– sy-
nes 
jeg – 
sær-

Fra 
min 
egen 
positi-
on er 
vi dog 
ikke 
helt i 
mål 
med 
denne 
pro-
ces, 
idet 
jeg 
ikke 
føler 
at det 
opera-
tive og 
stra-
tegi-
ske 

Det 
fører 
så 
frem 
til, at 
jeg 
ser 
mig 
selv 
om 
”team
-
leder” 
, hvor 
jeg 
går 
foran, 
viser 
ek-
sem-
plet, 
udvi-
ser 

Det 
bed-
ste 
for 
mig; 
jeg 
får 
lov til 
at 
sæt-
te 
mit 
per-
son-
lige 
af-
tryk 
på 
de 
opga
ga-
ver 
der 

Som 
leder 
skal 
du 
også 
ind i 
mel-
lem gå 
på 
kom-
promis 
med 
din 
egen 
opfat-
telse 
af pro-
fessi-
ona-
lisme 
og 
vurde-
re, 

Det	  er	  efter	  min	  
opfattelse	  meget	  
vigtigt,	  at	  de	  per-‐
soner,	  der	  udpe-‐
ges	  som	  ledere	  i	  
et	  vist	  omfang	  har	  
kendskab	  til	  de	  
opgaver,	  som	  de	  
skal	  være	  ledere	  
for,	  men	  især	  be-‐
sidder	  de	  rette	  de	  
rette	  personlige	  
egenskaber.	  Egen-‐
skaber	  som	  enga-‐
gement,	  gennem-‐
slagskraft,	  en	  vis	  
grad	  af	  personlig	  
udstråling	  og	  soci-‐
al	  intelligens	  har	  
en	  væsentlig	  be-‐
tydning,	  idet	  en	  

Ledel-‐
ses-‐
retten	  
anta-‐
ger	  
såle-‐
des	  
form	  
som	  
både	  
for-‐
mel	  
ret	  og	  
pligt,	  
og	  
som	  
et	  
ufor-‐
melt	  
socialt	  
fæno-‐

Dette	  
er	  ud	  
fra	  den	  
betragt
tragt-‐
ning,	  
at	  der	  
før	  
leder-‐
refor-‐
men	  
og	  
Leader
ship	  
Pipe-‐
line	  var	  
mulig-‐
hed	  for	  
stor	  
frihed	  
og	  

	  	   Den	  
kolle-‐
ga	  
som	  i	  
socia-‐
le	  
sam-‐
men-‐
hæn-‐
ge	  er	  
stærk	  
i	  med-‐
med-‐
arbej-‐
der-‐
grup-‐
pen	  –	  
udfor-‐
for-‐
drer	  
dig	  
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deles 
godt 
for-
hold til 
egen 
nær-
meste 
leder 
og 
egne 
med-
arbej-
dere. 
Jeg er 
selv 
med-
an-
svarlig 
i for-
hold til 
disse 
– ved i 
mine 
man-
ge år 
som 
leder 
– at 
have 
været 
med til 
at 
ac-
cepte-
re 
”udue-
lig-
hed”, 
”uan-
brin-
gelig-
hed” 
og 
fravær 
af 
politi-
mæs-
sige 
kvali-
fikati-
oner. 
”Pa. 
træt” 

niveau 
er 
villig til 
at 
afgive 
kontrol 
over 
taktisk 
ni-
veau. 

tillid, 
bl.a. 
ved 
udde-
lege-
ring 
og 
spar-
ring 
frem 
for 
kon-
trol. 
Jeg 
prø-
ver 
ikke 
på at 
være 
den 
”kloge
ge-
ste”, 
men 
dog 
til-
stræk
keligt 
fagligt 
stærk 
til, at 
mine 
”klo-
ge” 
med-
arbej-
dere 
og 
underl
derlig-
lig-
gende 
ledel-
sesla
g kan 
sparre 
med 
mig. 
Og så 
er det 
klart, 
at der 
i sid-

løses 
og 
være 
med 
til at 
ud-
vikle 
den 
en-
kelte 
med
arbej
bej-
der. 
Le-
del-
ses-
mæs
sigt 
er 
der 
mulig
lig-
hed 
for at 
prø-
ve 
for-
skel-
lige 
ledel
del-
ses-
stile 
af og 
der-
ved 
per-
son-
ligt 
ud-
vikle 
egen 
ledel
del-
se. 
Det 
er 
sjovt, 
at 
have 
følel-
sen 

hvor-
når er 
det 
”godt 
nok”, 
Her 
har jeg 
selv 
ind 
imel-
lem en 
stor 
udfor-
dring, 
da mit 
”godt 
nok” 
kan 
ligge 
noget 
højere 
end 
nogle 
med-
arbej-
deres. 
Har 
selv ry 
for at 
være 
lidt af 
en 
”kon-
trol-
freak” 
– da 
jeg 
måske 
har 
svært 
ved 
ikke at 
vise 
den 
tillid, 
der 
skal til. 

leder	  skal	  være	  i	  
stand	  til	  at	  moti-‐
vere	  andre	  til	  at	  
yde	  deres	  bedste.	  	  

no-‐
men.	  	  

råde-‐
rum	  til	  
at	  be-‐
drive	  
ledelse	  
–	  både	  
faglig	  
ledelse	  
og	  
perso-‐
nalele-‐
delse,	  
hvis	  
den	  
enkel-‐
te	  selv	  
tog	  det	  
og	  
havde	  
forvent
vent-‐
ningsaf
af-‐
stemt	  
med	  
din	  
over-‐
ordne-‐
de	  
leder.	  	  

som	  
leder	  i	  
dag-‐
ligda-‐
gen.	  
Han	  
afprø-‐
ver	  sit	  
ufor-‐
melle	  
ledel-‐
ses	  
rum	  –	  
for	  at	  
se	  
hvor	  
langt	  
han	  
kan	  
gå.	  
Her	  
skal	  
man	  
som	  
leder	  
vise	  
den	  
pon-‐
dus	  -‐	  
at	  det	  
er	  os	  
der	  
ledel-‐
ses	  
ret-‐
ten.	  
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og 
”Pa. 
søv-
ning” 
har i 
alt for 
man-
ge år 
været 
frede-
de 
”dyr”. 

ste 
ende 
skal 
være 
èn, 
der 
kan 
tage 
en 
beslut
slut-
ning. 

af at 
”gøre 
en 
for-
skel”. 

Le-
delse 
ned-
ad 

Jeg 
fore-
træk-
ker 
klart 
spar-
ring – 
leder 
til le-
der – 
og 
ikke 
over-
ord-
nede, 
der 
leder 
over, 
under 
og 
uden-
om 
mig. 
Det 
sidste 
har 
jeg 
kun 
været 
udsat 
for en 
enkelt 
gang. 
Og – 

Min 
sub-
jektive 
me-
ning 
er 
dog, 
at det 
hand-
ler om 
at 
være 
ret-
nings-
giver, 
til tider 
gå 
forrest 
og til 
andre 
tider 
coa-
che til 
selv-
ind-
sigt.  

Det 
bed-
ste 
jeg 
ople-
ver 
som 
leder 
er at 
få 
tildelt 
en 
udfor-
dren-
de 
opga-
ve, 
der 
afspej
spej-
ler 
tillid til 
mig, 
og 
hvor 
jeg 
har så 
vide 
ram-
mer 
som 
mu-
ligt. 
Dvs. 

	  	   Leade
rship 
pipe-
line 
hand-
ler jo 
på mit 
niveau 
meget 
om at 
udde-
legere, 
have 
tillid 
og 
skabe 
resul-
tater 
gen-
nem 
andre 
– og 
jeg 
tror 
person
son-
ligt, at 
det på 
sigt 
også 
nok 
skal 
blive 
rigtigt 

	  	   Jeg	  
ser	  
lede-‐
rens	  
over-‐
ord-‐
nede	  
opga-‐
ve	  
som	  
”at	  
skabe	  
resul-‐
tater	  
gen-‐
nem	  
an-‐
dre”.	  
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jeg 
har 
taget 
det 
med 
nogen
gen-
lunde 
godt 
humør 

at jeg 
får 
opga-
ven/m
ålet, 
men 
at jeg 
ikke 
får at 
vide 
HVO
RDAN
. Det 
er 
ikke 
det 
sam-
me 
som 
at jeg 
ikke 
vil 
sparre 
med 
min 
leder 
om 
opga-
ven, 
men 
de-
tailsty
ring 
øde-
læg-
ger 
min 
krea-
tivitet 
og mit 
ejer-
skab 
til 
opga-
ven. 

godt – 
men 
det er 
stadig 
min 
hold-
ning, 
at ikke 
alle 
med-
arbej-
dere 
helt er 
parat 
til at 
mod-
tage 
den 
udfor-
dring, 
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Le-
delse 
på 
tværs 

	  	   	  	   	  	   Le-
delse 
mel-
lem 
ni-
veau
erne; 
jeg 
sy-
nes 
der 
er 
rig-
tigt 
godt 
sam
arbej
bej-
de i 
mel-
lem 
leder
der-
ne i 
MVS
J. 
Der 
er 
ac-
cept 
leder
der-
ne i 
mel-
lem 
om-
kring 
de 
opga
ga-
ver 
den 
en-
kelte 
leder 
er 
an-
svar-
lig 
for 
og 
op-
bak-

	  	   Derfor	  er	  det	  også	  
vigtigt,	  at	  lederen	  
er	  helhedsoriente-‐
ret	  og	  evner	  at	  
arbejde	  tværfag-‐
ligt	  med	  andre	  
enheder,	  så	  der	  
hele	  tiden	  er	  fokus	  
på	  arbejdsplad-‐
sens	  fælles	  mål.	  
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ning 
til at 
få 
løst 
opga
ga-
vern
e på 
beds
t 
mulig 
vis. 
Det 
er 
vig-
tigt 
for 
mig, 
at 
jeg 
kan 
bru-
ge 
mine 
nær
me-
ste 
leder
der-
kolle-
le-
gaer 
til 
spar-
ring 
ift. 
udfor
for-
drin-
ger 
og 
nye 
opga
ga-
ver.  
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Le-
delse 
opad 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   Det	  er	  
fx	  ikke	  
kun	  
med-‐
arbej-‐
derle-‐
dere,	  
der	  
skal	  
lytte	  
til	  
med-‐
arbej-‐
der-‐
nes	  
for-‐
vent-‐
nin-‐
ger	  	  -‐	  
lige-‐
som	  
Øver-‐
ste	  
ledel-‐
se	  og	  
Kon-‐
cern-‐
ledel-‐
sen	  
gen-‐
nem	  
aktive	  
hand-‐
linger,	  
må	  
vise	  
inte-‐
resse	  
for	  
dialog	  
og	  en	  
be-‐
vidsth
ed	  om	  
også	  
at	  
være	  i	  
spil.	  
Man	  

	  	   Min	  
leder	  
har	  
støt-‐
tet	  
me-‐
get	  
op	  
fag-‐
ligt	  
og	  
også	  
væ-‐
ret	  
der	  
og	  
støt-‐
tet	  
ved	  
per-‐
sona-‐
le-‐
mæs-‐
sige	  
udfor
for-‐
drin-‐
ger,	  
men	  
age-‐
rer	  
først	  
da	  
jeg	  
selv	  
siger	  
fra.	  

	  	   I	  forhold	  
til	  ledel-‐
se	  på	  
rette	  
niveau,	  
oplever	  
jeg	  til	  
stadig-‐
hed,	  at	  
ledere	  på	  
højere	  
niveauer	  
udøver	  
direkte	  
ledelse	  
og	  ”blan-‐
”blan-‐
der”	  sig	  
direkte	  i	  
driften.	  
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kan	  
ikke	  
blot	  
sætte	  
ram-‐
men	  
og	  se	  
til	  at	  
der	  
skes.	  	  	  
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Bilag 5 

Diskrepanser imellem OLP og organisering 
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Bilag 6 

 
Ledernes komplette besvarelser på åbent ustruktureret spørgsmål (bilag 2) 

 
 
Linjeleder 1 
 
For mig er ledelse de aktiviteter, der motiverer og sikrer at ting bliver gjort – såvel at de bliver udført som 
at de udføres på den rigtige måde. Ledelse er meget vidtfavnende som begreb, men det afgørende er at 
ledelse udmeldes til dem, der skal sikre eller selv udføre opgaverne på en sådan måde, at der skabes 
motivation for løsning af opgaven, at den er passende afgrænset/defineret, og at opgaven også er defi-
neret tidsmæssigt (passende rammer er givet). 
Ledelse skal tilpasses såvel situationen som opgaven og de ressourcer, der er til rådighed. Altså situati-
onsbestemt ledelse.  
For mig er det (og har altid været) meget vigtigt, at mine ledere og medarbejdere får rammer at arbejde 
inden for, således at de selv finder de operative og taktiske måder at udføre opgaverne på. Jeg har en 
høj grad af tillid til, at mine ledere ved bedre end jeg omkring de operative muligheder, og at de inddra-
ger medarbejderne i den taktiske udførelse. Det er min erfaring, at det fremmer motivationen. 
Det er også erfaringen, at det er særdeles vanskeligt at lede mod mål, om hvilke det kan være vanskeligt 
at gøre målet klart og tydeligt helt ude i den spidse ende. Derfor prøver vi nu at brede begrundelsen for 
målene ud, så begrundelserne indeholder den samlede samfundsmæssige indsats mod et bestemt em-
ne/mål, og ikke kun politiets del af målet. Håbet er, at såvel 1. lederniveau som medarbejderne dermed 
får større indsigt og forståelse for, hvorfor målet er vigtigt – og dermed gives der bedre grundlag for både 
ledelse og selvledelse omkring udførelse af opgaven. 
Politiets organisering gør ikke ledelsesopgaven lettere, end den var tidligere – i den gamle organisering 
med flere politikredse. 
På den ene side er det meget positivt med stabsfunktionerne, som er støttefunktioner til kerneopgaven i 
politiet. Omvendt er der stadig store forventninger til politilederne, at de har detailviden om mange 
spørgsmål, som reelt bør besvares af HR, Logistik m.v. Det betyder, at ledelsesopgaven for eks. linjele-
dere nu går meget på tværs af alle linjeledere (incl. HR, LOG, ADVch m.v.), hvilket er forudsætning for at 
kunne servicere og lede mellemlederne på fornuftig og passende vis. 
Ses der på den daglige ledelsesopgave i politisøjlen, er den rimelig klart afgrænset med Cpi, linjechefer, 
afdelings- og sektionsledere osv. 
Alligevel er der mange funktioner i politilinjerne, som ikke passer ind i dette system, idet der eks. er vagt-
chefer med samme charge som sektionsledere, og der er viceinspektører med direkte ledelsesopgaver i 
forhold til medarbejdere. 
Leadership Pipeline er et velbeskrevet projekt med fin beskrivelse og opdeling af ledelsesopgaverne 
niveauerne imellem. 
I praksis er det dog ikke altid anvendeligt, idet meget få af lederne på de forskellige niveauer (efter min 
vurdering) har mulighed for at afgrænse egen ledelsesopgave til det, der var forudsat i LP. Der er ikke i 
tilnærmelsesvis rimeligt omfang sket en understøtning af de ledere, som skal udføre deres ledergerning, 
i form af udpegning af ”faglige ledere”, ligesom forudsætningen om, at ingen personaleledere bør have 
mere end 25 medarbejdere under sig har vist sig at være en illusion – blot i min linje har jeg 4 personale-
ledere, som har mere end 30 medarbejdere i sin afdeling/sektion, hvilket giver helt urimelige vilkår for 
disse ledere. 
Helt generelt forsøger jeg på bedste vis og efter bedste evne at leve op til LP-processen gennem de 
forskellige tiltag, som er og bliver iværksat. Inderst inde har jeg nok en opfattelse af, at LP reelt er 
”gammel vin på nye flasker”, og at det i realiteten ikke har flyttet eller vil ændre noget som helst under de 
givne forhold. Hverken på linjechef- eller andre niveauer når de fleste ledere i dagligdagen til mere end 
at udøve den daglige situationsbestemte ledelse, at lægge planer for målopfyldelsen og at sikre et godt 
arbejdsmiljø for deres ledere og medarbejdere.  Beklager, men det er mit indtryk for nærværende. 
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Men – det går jo rimelig godt alligevel. Dog er der tydeligvis nu ved at opstå en situation, hvor lederne 
begynder at bryde ned og give op. Det ses netop nu i kredsen tydeligt på sektionslederniveau, men det 
vil utvivlsomt brede sig til næste lederniveau også, hvis der ikke sker en understøttelse af lederne, så de 
aflastes med en række af de opgaver, som de efter LP-projektet skulle overlade til andre. 
 
Det var lige, hvad jeg syntes at kunne bidrage med her midt i en travl tid, hvor vi er to linjechefer om 3 
chefers arbejde, hvor terrorhændelsen lægger beslag på mange arbejdstimer, og hvor vi alle derfor er 
hængt op med masser af administrative opgaver. 
 
Vend tilbage, hvis du har brug for mere 
 
Afdelingsleder 1 
 
Opdragsgiver har stillet en række spørgsmål som jeg har tilladt mig at nedbryde for at sikre at kunne 
svare på de meget åbne spørgsmål, dog i et foruddefineret paradigme:  
 
 

1.beskrive hvordan du definerer ledelse.  
I mit ledelsesgerning definere jeg ledelse som muligheden for at designe, strømline og skabe rammerne 
for en robust organisation. For mig er ledelse af arbejde med mennesker, hvor motivation er på min le-
delsesdagsorden. Det afgørende for at jeg som leder lykkes,  er kun hvis jeg formår at skabe motivation, 
men samtidig ikke giver afkald på ledelses retten til at sætte retning. Det er det jeg anser for den normgi-
vende retning.  
 
Det adfærdsmønster jeg som leder udviser er med til at opfylde min lederforpligtigelser.  Derved skaber 
det forventninger fra andre til min leders adfærd – At udøve ledelse handler for mig om at gøre op med 
rolleuklarhed og i stedet medvirke til rolle klarhed.  
 
Ledelse er for mig også fokus på gruppeprocesser som en effekt af social interaktion. Ledelse handler 
for mig om et grundsynspunkt om at kunne lide andre mennesker og at arbejde med andre mennesker 
og deres motivation. Den ledelses kompetence er kendetegnet ved brobygning som er en svær størrelse 
i reform og forandrings perspektiver. Jeg ser på ledelse ud fra 3 dimensioner:  

• Ledelse er en personlighed eller evne til overtalelse eller påvirkning af andre 
• Ledelse betragter jeg som en magtrelation 
• Ledelse betragter jeg som et middel til at nå et mål 
• Ledelse er i min optik en særlig adfærd, som mennesker udviser med det formål at påvirke andre 

menneskers tænkning, holdning, og adfærd. 
 
Min tænkning på, hvordan jeg  forholder mig til mit lederskab er, at  ledelse er en række handlinger, som 
udøves af en eller flere personer med nogle personlige egenskaber og/eller kompetencer. 
Ledelse har til formål at få andre mennesker til at gøre noget (motivations teorier) 
Ledelse skal bidrage til at organisationen når deres mål (koordinering og arbejdsdeling) 

  
2. hvad ledelse er for dig.  

I min ledelseskontekst afhænger det af, hvad jeg er leder for. Derfor er synliggørelsen af de syv 
kompetencefelter fra politiets ny ledelsesgrundlag med til at skabe transparens i politiorganisatio-
nen, på hvad der er føringsledelse ( at få opgaven klaret) og virksomhedsledelse ( at forme, de-
signe og strømline organisationen.) Denne mere klare ledelsesforståelse medvirker til at definere, 
hvad man som leder på de enkelte niveauer skal kunne, får at kunne udøve ledelse i en moderne 
virksomhed.  Her er der tale om offentlig styring, hvor reformer medvirker til forandring. Skal jeg 
være kritisk synes lederens grundvilkår at have ændret sig markant. Der stilles med rette større 
kvalifikations og kompetencekrav. Omvendt vil kritikere hævde, at personalepolitikken ikke har 
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fået samme opmærksomhedspunkt, og det dermed efterlader uklare processer. Hvordan har jeg 
gennem mit lederskab med mine svage og stærke sider skulle finde vejen til mit ”ideelle jeg” – 
hvordan vil jeg være som leder.   
 
 

3. Du må gerne beskrive det bedste du oplever som leder. At skabe sig selv mulighed for personlig 
udvikling, der via konkret ledelsesværktøjer i bedre omfang sætter mig i stand til at udøve leder-
gerningen. At jeg på baggrund af egen læring, herunder udvikling, aflæring og indlæring ser på 
organisations psykologien på en anden måden.  Derved skabes der muligheden for at kende me-
kanismerne i organisationen, og at kunne handle på dem. Mine daglige feltstudier er en bevidst 
ledelsestilgang, som jeg har tilegnet mig i min uddannelses portefølje.  Det bedste jeg som leder 
oplever er, at Dansk politi generelt har bevæget sig ind i en ny styrings analogi, hvor der er sket 
en mere skarp begrebs afklaring.  
Min motivation til ledelse får jeg, når jeg sammen med andre lykkes – vigtigst synes jeg det er at 
skabe brobygning – særligt i modgangstider.  

 
 

4. Du må også gerne beskrive det dårligste du oplever.  
Uens ledelses uddannelse skaber ustabile forhold i en organisation. Lus og Mus tages ikke alvor-
ligt . Vi er dårligt IT understøttet, og det perspektiv har der været peget på som en støttende fak-
tor i professionel ledelse og det ny ledelsesgrundlag.  Reform amok har skabt stressede organi-
sationer, hvor overload af opgaver skaber stress og afmagt.  
Leadership pipeline medvirker til enkelthed, hvis man taler linjestabs princip, men tager ikke høj-
de for den kompleksitet, der er i en organisation. Forventninger til ledelse er at kunne skabe 
sammenhængskraft og skabe resultater på tværs i organisationen. Det ligger leadership pipeline 
ikke op til. Omverdenen kræver fælles risiko dækning på fælles områder, partnerskaber, netværk, 
men det modarbejder leadership pipeline i den rene tænkning.  
Samtidig kræver det at alle ledelseslag i organisationen påtager sig en ny rolle og ændre adfærd. 
Her vil kritikere hævde, at implementeringskraften vil kunne halte, idet koncern og strategisk le-
delse ønsker forandringer ned gennem systemet, men ikke i alle forhold ændre adfærd selv.  
Lederreformen og ledelsesgrundlaget har været et foruddefineret givet politisk rammevilkår; her 
kan man tale om offentlig styring ud fra et kulturparadigme.  Den politiske dagsorden har sat ty-
delig retning, så det transitions arbejde har lettet ledelsespraksis. Men kan ledelsesgrundlaget 
stå alene?  Projektet har været igennem en implementeringsfase via  kigg off møder og opsam-
lingsmøder. Hele forandringsprocessen er til at få øje på, men hvordan måles implementeringen 
og hvornår er vi som organisation nået i mål. Sagt med andre – har vi ændret adfærd til den øn-
skede adfærd. Relevansoversættelse er min ledelses øvebane til at operationalisere det ny le-
delsesgrundlag.  Jeg kan være i tvivl om at transitionen finder sted på den ønskede måde, og på 
den ønskede tid, under skyldige hensyn til at ledelse er en dynamisk proces. Politiets DNA = fag-
lige identitet er vanskelig at gøre op med. Det synes at være stærkt indlejret i organisationen.  
Uddannelse generelt tjener som  et akademisk læringssted, der kvalificerer analyse paradigmet, 
hvilket er med til at løfte alles abstraktions niveau.  
Reform og forandring er blevet konstante begreber. Der er ikke ro, timingen kan være uheldig, 
træningsbanen er for kort, kompleksiteten kan være stigende – og alt dette er positioner, der kan 
være der samtidigt. Implementeringskraften har ikke samme styrke; samtidig er der enkelt perso-
ner der modtager om end megen uddannelsen, mens andre efterlades i et teoretisk tomrum. Nyt-
tiggørelsen af den ”nye viden” har vanskelige vækstvilkår.  
 

5. Hvis du har nogle bud på hvad der kunne føre til bedre ledelse for dig, for hele ledelsen eller for 
Midt- og Vestsjællands Politi samlet set, er du også velkommen til at sige noget om det. 
Skab mentale frirum for lederne – hvordan omsætter man ny viden og kompetencer i organisati-
onen. Mange sendes af sted på kurser, men hvordan nyttiggør vi det i organisationen. Implemen-
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teringskraften udebliver, og nogle ledere når ikke at komme med på vognen. De kalibreres ikke 
tilstrækkeligt, og der opstår et andet sprog i organisationen, der udfordre ledelses tænkningen.  
Netværksgrupper udebliver som refleksivt frirum (overskud af tid til vanskelige tanker og følelser 
som kan rummes i ledergrupper,  derpå opstår stærk ledelse, nye tanker, og refleksion. Både be-
vidst og ubevidst ledertænkning  kan bearbejdes. Hvis man tør at gøre følgende: 
1. tænk det utænkelige 
2. coaching som containende frirum  
3. supervisions grupper 

Det kræver strategisk mod at arbejde med refleksion frem for hurtige løsninger. Der er ingen enk-
le løsninger. Men skal man ændre på noget radikalt, så skal man ind og arbejde med den enkel-
tes grundlæggende antagelser, førend transition kan finde sted. 

 
6. hvordan ledelse opfattes  imellem ledelses niveauerne. Den interesse hænger sammen med, at 

Leadership Pipeline indeholder både en adskillelse og en forbindelse imellem ledelsesniveauer-
ne.Du kan altså her skrive hvad du vil om din eller andres ledelse. 
 
 Leadership pipeline medvirker til afgrænsning, og ikke mindst synlig kompetencefordeling. Det 
giver søjletænkning; så om leadership pipeline i sin rene form overlever, kan man måske godt 
stille spørgsmålstegn ved. Der er skabt rolle klarhed, og kompetence præcisering, men er der 
skabt tilstrækkelig sammenhængskraft. Resultat styring i sin rene form udfordre ønsket om klar-
hed på roller og ansvar. Ikke alt kan udtages i et regneark. Det kræver både individuel og organi-
satorisk fleksibilitet. Det stiller krav til at man tør og evner at lede opad. Det er min opfattelse at 
ikke alle lederne mestre de to kompetencer, der naturligt afspejler sig i ”whats in it for me”; kan 
det betale sig i den konkret kontekst.  

 
Afdelingsleder 2 
 
Min definition på god ledelse: 
Jeg ser ledelse som en personlig udfordring, sådan at forstå at det handler om at få medarbejderne til at 
løse deres opgave på en sådan måde, at vores strategiske mål kan nås. Dette skal gøres på en sådan 
måde, at medarbejderne inddrages og får ejerskab til opgaverne, samtidigt med at det hele foregår i et 
godt arbejdsmiljø. 
I høj grad en balance akt, der på den ene side handler om at være loyal mod vores overordnede 
mål(opad), men samtidigt at kunne ”sælge varen” til sine medarbejdere(nedad).  
Jeg ser det som min opgave at hive så meget ”næring” ud af den enkelte medarbejder som overhovedet 
muligt, helst uden at han/hun opdager det, simpelthen fordi han/hun kan lide at befinde sig i jobsituatio-
nen. Altså kan min aller bedste medarbejder godt have brug for en samtale i anledning af, at han/hun pt. 
ikke har vanlig standard, men måske stadig er min bedste medarbejder, men der er bare mere ”næring” 
at hive ud…………og jeg har brug for medarbejdere der yder tæt på 100% for at nå afdelingens mål. 
Dårlig performance er ok, men så vil jeg have en god grund(private forhold, surstråling, andet) og vi må 
tale om det og aftale en tidshorrisont. 
 
Hvad kan føre til bedre ledelse i min optik: 
Ledelse er meget situations bestemt. Nogle gange skal opgaven bare formuleres, så bliver den løst af 
medarbejderen. Andre gange skal der motiveres, sparres og gås forrest for at nå samme resultat.  
I processen skal lederen være tilgængelig og altid tage sig tid til en snak.  Jeg oplever kun i ganske få 
tilfælde at måtte bruge pisk og ikke gulerod og opfatter faktisk også pisken som en fallit erklæring, da 
forsøget med at motivere på anden vis jo har fejlet. 
I dagligdagen skal der være tid til dialog og sparring(virksomhedsledelse), mens der i skarpe situationer 
må stikkes ordrer ud, som jeg forudsætter bliver efterlevet(føringsledelse). 
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Ledelse mellem niveauerne: 
Jeg praktiserer ledelse gennem ledere(nedad) og oplever dette som en både god og lærende proces. 
Jeg bilder mig ind at jeg har skabt et samarbejdsklima, hvor mine ledere ikke er bange for at komme 
med kritik og hvor det ikke er tabu at erkende, at der er andre der er bedre til en given opgave end en 
selv. 
I dagligdagen oplever jeg mere et samarbejde på lige fod, end en organisatorisk / hierarkisk struktur hvor 
jeg absolut skal være øverst i organisationen. 
I forbindelse med ledelse opad har jeg faktisk samme opfattelse som ovenfor og behøver i min hverdag 
ikke være særlig opmærksom på om min opgave / situation relaterer sig opad eller nedad i organisatio-
nen. 
Størst fokus skal jeg have på min direkte ledelse af medarbejdere, hvor jeg ikke må ”dekoble” mine 
medarbejder-ledere, men det er en balancegang, da jeg jo træder i medarbejder-lederens sted i situatio-
ner med ferie / fravær. 
Vi har i Central Efterforskning forsøgt at ”lægge ledelses strukturen ned” og holde fokus på kvalifikatio-
ner frem for charge, samt nødvendigheden af at kunne træde i hinandens sted når der er en leder der 
har forfald.  
 
Afdelingsleder 3 
 
Ledelse for mig er nok flere ting, bl.a.: 

• At jeg for defineret/stillet en opgave, som jeg skal løse inden for visse rammer og med et forven-
tet mål eller resultat. En opgave, hvor jeg så gennem eller i direkte samarbejde andre ledere og 
medarbejder løser inden for de udstukne rammer (ressourcer, tid, krav om kvalitet). Det kan også 
være på ukendte eller ikke nærmere defineret opgaver, men som ligger inden mit ansvarsområ-
de. 

• Ledelse er for mig primært den frihed, der ligger i, at jeg selv kan definere opgaven, planlægge 
og bestemme, hvordan opgaven løses.  

• Ledelse for mig er også retten til i visse situationer, at kunne ”springe et led” i ledelseskæden 
over, hvis jeg vurderer det fremmer løsningen af opgaven. Det strider så lidt mod Leadership 
Pipeline.  

 
Bedre ledelse for mig vil betyde muligheden for selv at kunne sammensætte sit hold af ledere og medar-
bejdere, herunder i større udstrækning selv bestemme, hvor jeg så vil organisere arbejdet. Når det er 
sagt, så ved jeg godt, at en organisation for MVJS kræver en vis ensartethed på tværs af afdelinger, 
sektioner og lokalstationer m.m.. 

 
 

Leadership Pipeline betyder for mig: 
• Dels en begrænsning i egne handlemuligheder. Forstået på den måde, at systemet ligger op til 

en opdeling af roller, ansvar og dermed arbejdsopgaver. Det betyder, at der er en forventning – 
berettiget forventning – om, at følge visse principper for uddelegering,  herunder metodefrihed 
hos medledere og medarbejdere i opgaveløsningen. 

• Dels også nogen afstukne rammer for mit ansvarsområde som leder. Rammer der i visse situati-
oner kan virke hæmmende, men i andre befriende. Fx hvis ledelseslaget over mig – eller på mit 
eget niveau – sætter ”rammerne” så snævre, at mine handlemåder begrænses. I andre situatio-
ner fritager mig for at træffe visse beslutninger.  

 
Afdelingsleder 4 
 
Hvordan jeg definerer ledelse? Godt spørgsmål, som jeg som LP-konsulent burde ryste ud af ærmet ☺, 
men det er jo ikke noget, man går og tænker på i det daglige, så jeg vil forsøge at gøre det ”ud af egen 
kasket”. 
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Ledelse er for mig først og fremmest et fag, noget man kan lære. Tror ikke at ”den fødte leder” findes, 
men nogle har selvfølgelig mere flair for det end andre. Men det er også et fag, der skal læres, både i 
studier og i erfaring. Da vi alle er forskellige som mennesker, er vi det også som ledere. Nogle er gode til 
at lede gennem ledere/medarbejdere, mens andre mere opfører sig som chef (den, der bestemmer) og 
leder gennem ordrer, instrukser m.v. 
 
Selv om jeg mener, at ledelse kan læres, og ikke (bare) er medfødt, er det også mennesker, der aldrig 
bliver eller kan blive ledere, fordi de er, som de er. Det kræves en vis form for medfødt pondus og 
(selv)sikkerhed at kunne lede. Har du dårlig selvtillid eller selvværd, er bange for at tale i selv små for-
samlinger og viger du udenom enhver konflikt, vil det kun være en ulykke for dig selv og dine omgivel-
ser, hvis du skulle blive udnævnt til leder, uanset hvor mange lederkurser du så end har taget.  
Det er med andre ord en kombination af noget medfødt og noget tillært. 
 
Ledelse er for mig noget om at skabe tillid i alle grene af den organisation, du tilhører. Lederen over dig 
skal have tillid til, at du kan klare den opgave, du er sat til. Dine medarbejdere eller underordnede ledere 
skal have samme tillid og tro på det du siger, er rigtigt og i overensstemmelse med organisationens stra-
tegi og målsætninger. 
Du skal derfor som leder besidde et fagligt niveau, så du kan sparre både op og ned i organisationen. 
Det faglige niveau skal afspejle den position, du har i virksomheden.  
Tilliden opnår du også kun, hvis du er synlig som leder. Hermed mener jeg ikke bare fysisk synlig, men 
også synlig i dine holdninger og dine bestræbelser for at opnå de krav, der stilles til dig som leder og 
dermed underordnede ledere og medarbejdere. Du er med andre ord også synlig ved at stille krav til 
dine underordnede. 
 
Ved at have tillid, kan (og skal) du lede dine medarbejdere/ledere ved det gode eksempel – gør hvad du 
forventer af de øvrige og vær samtidig en god repræsentant for direktionen/øverste ledelse og for den 
strategi, som organisationen arbejder efter. Kan godt være, at man som leder kan score nogle billige 
points ved at bagtale ledelsen eller politikken, men det er kun på kort sigt. Der er for mig ingen tvivl om, 
at man på lidt længere sigt mister respekten hos medarbejdere og underordnede ledere, hvis man und-
siger strategi og ikke står på mål for organisationens krav og forventninger. 
 
På samme måde får du respekt hos underordnede, hvis du tør og magter at sige dem imod, også selv 
om du står alene med dine synspunkter i en diskussion. Det fordrer selvfølgelig, at der er hold i dine 
synspunkter og som nævnt er i overensstemmelse med organisationens synspunkter. Respekten for den 
gode leder bliver så også kun større, hvis du også tør og magter at ændre synspunkt, hvis underordnede 
rent faktisk har velunderbyggede argumenter, som er bedre end dine egne. Det skal helst bare ikke ske 
for tit, så du kommer til at fremstå vag. 
 
Ovenstående gælder selvfølgelig både internt i organisationen og eksternt i forhold til samarbejdspartne-
re, offentligheden og såmænd også din egen omgangskreds.  
 
Den gode leder, er også ham, der tør erkende, hvis han laver en fejl – og undskylder for den. Mange tror 
fejlagtigt, at de kommer til at fremstå som svage, hvis de undskylder, men jeg er overbevist om, at un-
derordnede ”letter på kasketten” for den leder, der tør indrømme fejl. Det øger både troværdighed og 
respekt. 
 
Det bedste, jeg oplever som leder, er når jeg får det ansvar og den tillid, jeg har brug for, for at udføre 
min ledergerning. Når der ikke er kontrol med mit ansvarsområde, fordi der er tro på og tillid til, at det 
ikke alene kører, som det skal, men samtidigt udvikles til det bedre. 
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Omvendt er det værste, når jeg mødes med mistillid og uretfærdig behandling. Når du klandres for for-
hold, du ikke har indflydelse på hverken direkte eller indirekte.  Sjovt er det heller ikke at dænges til med 
krav, som du ikke har en chance for at indfri – med mindre du samtidigt gives mulighed og ansvar for at 
prioritere øvrige opgaver fra. Så giver det pludselig mening og indhold i ledergerningen. 
 
Ledelse mellem lederniveauerne hænger nok meget sammen med, hvilke personer der er tale om. På 
eget tjenestested gør vi meget ud af at holde niveauer jf. LP, men også udfordre hinanden lidt – og hjæl-
pe hinanden – ved lejlighedsvis at gå lidt ind over niveauerne. Det fungerer fint. Lidt højere i ledelseshie-
rarkiet er det mit indtryk, at man fortsat arbejder for at holde intentionerne i LP, både mellem ledelsesni-
veauerne og på tværs af dem. Det er dog blevet lettere at holde fast i LP bare ved at henvise til tanken 
bag LP.  
 
En enkelt ting mangler fortsat for at gøre det bedre for lederne generelt i MVSJÆ, i forhold til LP. I for-
bindelse med lederreformen og efterfølgende implementering af LP blev det gjort klart, at begge dele 
skulle understøttes af, at især lederne på 1. niveau skulle af med nogle opgaver, som de tidligere havde 
varetaget, så de i højere grad kunne fokusere på medarbejderledelse. Den del halter meget. Medarbej-
derlederne slås stadig med mange opgaver, som de burde slippe af med, men som de alligevel behol-
der, fordi medarbejdere måske ikke er klar til at overtage eller fordi der er så mange opgaver til dem 
(sagsmængde), at det prioriteres højere.  
Det går selvfølgelig mest ud over medarbejderlederne selv, men smitter af bl.a. på mig, der selvfølgelig 
må aflaste dem med nogle opgaver. Kan være, det kommer med tiden, men nu ca. 1 år efter indførelse 
af LP, er det ikke tydeligt, at disse opgaver er kommet væk fra medarbejderlederne.  
 
Medarbejderleder 1 
 
Tak for opfordringen ☺ - og – du skal selvfølgelig have noget at ”arbejde med” fra min side også. 
Jeg prøver modellen – hvor jeg skriver fra hjertet. Jeg håber at få det hele med – og er klar til en ”arki-
tektlampe” afhøring hos dig, hvis du vil have noget uddybet. 
Og – så til sagen: 
 
Jeg trives egentlig godt som leder. Jeg har fået flere gode ledelsesevalueringer, lokalløn og har et – sy-
nes jeg – særdeles godt forhold til egen nærmeste leder og egne medarbejdere. 
Jeg har også et  godt forhold til kredsens øvrige ledere – og kan godt ”se” – at de, der er tilbage nu, på 
hver deres egen måde ”leverer varen”. 
 
Kredsens øverste ledelse har jo fra start været sammensat af ”gamle” Roskilde folk. Vi har gået i samme 
”skole” – og jeg har aldrig betvivlet de enkeltes kvaliteter. Mit forudgående kendskab har været en kilde 
til tryghed i forhold til, hvad jeg kunne forvente fra hver især. 
 
Siden Politireformens start i 2007 har jeg haft forskellige ”billeder” på nethinden – i forhold til ledelse. 
 
Frøen. Billedet og historien om frøen er jo fortællingen om, at hvis du ”smider” en levende frø ned i ko-
gende vand – vil den straks hoppe op. Samme frø hopper ikke op, hvis den smides i koldt vand. Den 
opdager heller ikke, at der langsomt skrues op for varmen – så vandet til sidst koger – og den så dør. 
Billedet har stået tydeligere og tydeligere efter reformen, hvor ”blusset” under ledergerningen kontinuer-
ligt har været ”skruet op”. Vandet har populært sagt været ved at koge nogle gange. 
Jeg husker fra starten i Køge, at lederteamet oplevede en ”Tsunami” af opgaver som skulle løses. Vi 
havde alle gå på mod – og skulle ”lige omkring det næste hjørne” – så ville alt blive godt. 
En lederkollega kom så en dag og fortalte, at han havde været løbet lidt i forvejen – og opdaget – at der 
fanme ikke kom noget hjørne. Bygningen var rund – som han sagde. Altså – uden hjørne – intet puste-
rum eller ro på udfordringerne. 
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Du opdager ikke selv, at ”vandet bliver varmere” – men det gør din hustru/kæreste og dine børn. Det er 
sgu lidt trist at få at vide, at man er blevet distræt, ukontaktbar, kort for hovedet og uden overskud til fa-
milie og venner. Det er et wakeup call – og giver stof til eftertanke. 
Eneste ”trøst” er, at dine lederkollegaer i vid ustrækning har fået samme ”evaluering” fra familien.  
 
Autoforhandleren. Billedet her kommer fra ”ønskerunden” – hvor vi jo kunne være gule, grønne eller 
røde i forhold til den ønskede fremtid. Nogle af de karrierevalg jeg her blev vidne til – gav mig et billede 
af samme ”ønskerunde” hos en stor autoforhandler. 
Ville man her have accepteret, at mekanikerne søgte ud som sælgere, fordi de hellere ville gå i hvid 
skjorte og pænt tøj – ude i udstillingen – mens sælgerne, der var trætte af kunderne, så søgte ned i smø-
regraven, hvor de kunne gå i fred ?? Det ville hurtigt komme for en dag, at mekanikerne aldrig havde set 
en salgsopstilling, og at sælgerne ikke vidste, hvor lydpotten sad. En så fatal ønskerunde ville aldrig fin-
de sted i en privat virksomhed. 
Det skete så – i en alt for stor udstrækning i politiet. Man fik lov til at søge på kryds og tværs af kvalifika-
tioner, hvor målet var, at så mange som muligt blev ”grønne” og så få som muligt ”røde”. 
Det er for mig stadig en gåde, hvorfor man ikke havde format til at placere kollegaerne efter kvalifikatio-
ner og evner. 
Jeg husker tydeligt fra min tid som vagthavende, at brovtende kollegaer kunne komme ind og sige: 
”vagthavende – ham kunne man erstatte med en abe, der tager telefonen, og en papegøje der siger, vi 
kommer med det samme”. 
Mit indtryk af vagtcentralen efter reformen er, at de brovtendes forudsigelse er blevet til virkelighed. Og – 
jeg har da også ”drillet” nogle af de brovtende med dagens virkelighed. 
Arhhhh – det er sgu for langt ude – tænker nogen garanteret. 
I min tid på vagthavendes kontor – vagtcentralen – skulle eventuelle medhjælpere på turnus ”måles og 
vejes”. Kendte vi dem i forvejen som svagt funderede rent fagligt – fik de sgu ikke lov at komme ind på 
pinden. Der skulle en vis kvalitet til. 
Nu – tager man unge kollegaer – helt grønne og nyuddannede ind på nævnte ”pind”. 
Det siger sig selv, at veluddannede og dygtige kollegaer har flere ”kasser” til udfordringerne – end helt 
unge og grønne kollegaer – om end de er nok så dygtige og nok så tjenstvillige. 
 
Vi kunne have sparet os selv for mange ærgrelser og mange opsamlinger – hvis man fra starten havde 
skabt en kompetent og driftsikker vagtcentral. Visitationen og ”førsteberøringen” er jo i den grad afgø-
rende for god sagsbehandling. Rammer man bolden i første hug – sparer man hele vejen rundt. 
Politiet blev i stedet kendt for ikke at rykke ud, når der var behov – og for ikke at skrive, når der var be-
hov – og samtidig også kendt for at rykke ud og skrive – hvor der slet ikke var noget behov. Det er teg-
net og malet med den grove pensel – det ved jeg godt. Men eksemplerne er der, og de har jo været 
vendt i pressen. Vagtcentralen var jo min ”hjemmebane” – og derfor nemmest for mig at ”gennemskue” 
og forholde mig til. 
Efterforskningen har desværre været ramt af samme ”ønskerunde”. Jeg husker tydeligt fra starten i Kø-
ge, at ”efterforskere” ”slog op i banen” – når de opdagede, hvad stillingen indebar af sagsbunker. De, 
med selvindsigt og realitetssans, søgte straks væk, mens andre blev hængende – med et deraf forudsi-
geligt dårligt resultat. Produkterne blev derefter. 
 
Jeg er fuldt ud klar over, at majoriteten af både efterforskere og kollegaer på vagtcentralen er aldeles 
kompetente – og udfører et fortrinligt og professionelt stykke arbejde. Mit budskab er blot, at det ville 
være rart, hvis denne karakteristik omhandlede alle i efterforskningen og på vagtcentralen. 
 
”Jam” – hvad har det med din ledelse at gøre” – vil nogen spørge (De mangler så også indsigt ☺) – ja-
men – for fanden da…… De produkter som VC  og efterforskningen præsterer – er jo i den grad storle-
verandører af opgaver til diverse ledere. 
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Vi er nu – igen – i gang med at ”ommøblere”. Jeg håber, at forandringerne denne gang bliver båret om-
sorgen for, hvad organisationen politiet har brug for – og ikke omsorgen for de ønsker, den enkelte 
medarbejder har. Vi får se ……. 
 
Mit indtryk af politireformen er og var, at den var både nødvendig og fornuftig. Vi har simpelthen haft det 
alt for godt – og stillet alt for få krav til os selv og til medarbejderne. Og – jeg erkender – jeg er medskyl-
dig. 
Da jeg i sin tid blev udnævnt som vagthavende, spurgte mine nærmeste kollegaer mig om den største 
forskel på at være leder og medarbejder. Svaret var det overraskende – både for mig og spørgerne – at 
forskellen var, at jeg gik fra at arbejde ca. 2 timer om dagen og så til at arbejde 8 timer. 
Der var rigtig mange patruljevogne ude at køre ”fri patrulje” – og var man ”heldig” (alt efter temperament) 
at få en opgave, tog det sjældent mere end et par timer at klare den. Mange dage var der slet ikke opga-
ver – og totalt ”frit spil” til ”fri patrulje”. 
Magen til ineffektivitet skal man lede længe efter – også i det offentlige. 
 
Min nye virkelighed som leder har været, at jeg nu har 16 timers arbejde – der skal klares på 8 timer. Det 
er jeg og vi efterhånden blevet dygtige til. At klare det mest presserende – og lade det andet ligge. Det 
kan man gøre i rigtig lang tid, men jeg frygter, at det genererer stress – at man aldrig får ro til at få ryddet 
op – og ro til fordybelse og eftertanke. Denne luksus findes ikke. Mange af mine første ferier – efter re-
formen – startede lørdag morgen kl. 0800 på politigården, hvor hustruen så ringede bekymret kl. 1800. 
Jeg havde glemt både tid og sted – men i den grad nydt fordybelsen og den ”uendelige” dag, hvor jeg fik 
læst alle mails og fik fordelt alle sager. Jeg sluttede med at tørre det tomme skrivebord af med en våd 
klud. Det var ultra skønt at få ”hovedet med hjem”. Så – kunne ferien begynde. 
 
Jeg er endnu ikke kommet ”ind på banen” til dine spørgsmål. Men herfra prøve at ramme lidt mere in-
denfor målområdet. 
 
Ledelse – blev vi jo introduceret for op til reformen. Her var det magtpåliggende at den enkelte leder 
skulle definere sin fremtid. Ville man være personaleleder eller faglig leder. Forskellene var markante 
og disse blev opregnet i diverse skrivelser, som vi skulle tage stilling til – før vi mødte ind til afklarings-
samtaler, hvor vores papirer så blev stemplet – enten personaleleder eller faglig leder. (Jeg elsker politi-
arbejdet og udfordringerne i fagligheden, at vi visiterer rigtigt og sikrer at gerningsindholdet nu også er 
realiseret og at vi finder de rette paragraffer til dette). Jeg var derfor tæt på at melde ”faglig leder”. Men – 
løn, prestige og karrieremuligheder lå jo helt klart i ”personaleleder”, som jeg så valgte. Det lå godt nok – 
i beskrivelsen og ”salgsmaterialet” meget langt fra den faglige hverdag, men – jeg kunne da også se 
værdier og udfordringer i denne disciplin. 
 
Jeg deltog så indædt i reformarbejdet, hvor mine interesser helt klart lå hos Lokalpolitiet. 
 
Hvorfor ? – fordi jeg som vagthavende havde prøvet på egen krop og hjerne – at forsøge at få overblik 
over den gamle Roskilde politikreds. En mega udfordring – når det gik rigtigt stærkt. Man kunne godt 
blive slidt og rundtosset. 
Derfor – var en vagtcentral – hvor man – udover det gamle Roskilde – også skulle have styr på Køge, 
Ringsted, Holbæk, Kalundborg og Nykøbing – fuldstændig utopi og uladsiggørligt for mig at se. Og – 
uden at postulere en ”hvad sagde jeg situation” – hører jeg fra kollegaerne i beredskabet, at der da hel-
ler ikke er nogen, der har overblikket nu. Man kalder og kalder til VC – og får ikke svar. Får man et svar 
– løber man ind i en kollega, der starter med at spørge: ”Øøh  - hvad er det lige, I er ude i”. Kollegaerne 
oplever sig svigtet – og dårligt hjulpet.  
Forannævnte er ikke hele sandheden – hele tiden – men – jeg indsætter lige et eksempel fra 2011, som 
beskriver, hvad jeg mener. Jeg havde været til møde i Roskilde – og lyttede med på radioen på vejen 
hjem. Oplevelsen blev givet videre til Lisbeth Fried (den daværende leder) – under overskriften ”Har man 
en viden – har man også et ansvar”: 
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Hej L…. 
 
Ja – ovennævnte remse blev vi begge opdraget med i Roskilde. Derfor dette input fra mig – til din videre 
foranstaltning. 
Jeg var i går til møde i Roskilde. På vej hjem – omkring kl. 1500 -  fulgte jeg en radiokorrespondance 
mellem KM og VC. 
 

-‐ VC bad om vogne til en riffelbevæbnet mand, der på motorvejen  - i myldretiden – havde fremvist 
våbnet under chikane af medbilister. 

-‐ KM meldte til. 
-‐ Han blev så spurgt, om han ville ringe anmelderen op ?? 
-‐ KM svarede, at han hellere ville have, at VC fastholdt forbindelsen – og dirigerede. (Han og mak-

keren skulle i sagens natur henholdsvis styre og ”skyde”). 
-‐ VC – der nok ikke havde fastholdt forbindelsen (?) – meddelte så, at anm. nu havde oplyst, at 

man var ”drejet fra” – og at den mistænkte i øvrigt var kendt for trusler m.m. i forvejen !! 
-‐ KM kaldte så lidt senere VC. Han måtte kalde 3 gange – med lange mellemrum..………..Ingen 

svarede. 
-‐ VC – med en ny stemme beklagede nu, at der ikke blev svaret, og…… ”Der var et opkald” ? 
-‐ KM meldte så – tålmodigt – at han anså tidspunktet for indskriden for forpasset, idet man ikke 

havde truffet bilisten – han supplerede med, at det da vist var godt, at det ikke var en haste mel-
ding om skyderi på motorvejen – han var brændt inde med. 

-‐ VC ………. meddelte så – efter en pause – noget i stil med – ”Jeg er ikke rigtig med på, hvad du 
taler om”….(og det lød ægte). 

-‐ KM svarede så, at han blot havde ironiseret lidt over ventetiden – og sluttede så. 
-‐ VC gjorde det samme. 

 
Forannævnte er en sammenskrivning af min erindring om det passerede – den præcise ordlyd kan jeg 
ikke huske. 
 
Denne mail ikke i bedrevidende eller nedgørende øjemed – men – i disse ”Bandetider” mener jeg, at VC 
skal være knivskarp på ”våben situationer” – selvfølgelig især, når de foregår i det offentlige rum – i myl-
dretiden. KM – og andre – vil nemt kunne føle sig ”svigtet” – når der ikke følges med, når man er sendt til 
skarpe situationer. 
Jeg ved så i øvrigt ikke, om der er fulgt yderligere op på situationen og den bevæbnede mand – som 
man jo – formentlig -  kender identiteten på. 
Jeg er jo ikke ”i felten” så tit – så jeg håber og tror, at der har været tale om en enlig smutter – den und-
tagelse – der bekræfter reglen om, at man normalt er en ”skarp” og opbakkende medspiller  i tilsvarende 
situationer. 
 
Alt med et meget fromt håb om forståelse – og ment som et input til dit videre arbejde med VC. 
 
Med venlig hilsen 
SS 
 
KM, som læste med Cc – takkede senere for mit bidrag. 
 
Hvorfor denne gamle historie ? – fordi jeg nu er leder af Beredskab/borgernær i Karlslunde, hvor kolle-
gaernes frustrationer over VC – til forveksling ligner min oplevelse fra 2011 !!! 
 
Jeg ved godt, at der nu bliver strammet op. Men – undskyld – den vagtcentral som vi har kendt siden 
reformen – har ikke været et udtryk for god ledelse. Vagtcentralen er nok mit eksempel på det dårligste 
jeg har oplevet efter reformen.  
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Jeg vil på ingen måde placere ansvaret hos enkeltpersoner. For – vi er mange – som hele tiden har væ-
ret klar over, at den var helt gal – også gode folk på vagtcentralen. 
Situationen er et udtryk for fravær af ansvarlig ledelse – og et skoleeksempel på ”det muliges kunst”. 
 
Peter Rudbæk, der i sin tid – som træner - blev Danmarksmester med ÅB´s fodboldhold – blev i sejrsru-
sen spurgt på hans bud på den perfekte ledelse. 
Det ville han ikke helt ud med – men fandt anledning til at beskrive den sikre vej til fiasko. ”Det er – hvis 
du som leder forsøger at behage alle”. Han var godt klar over, at ledelse indebar nogle til- og fravalg, 
som måske ikke alle var enige i. (Eksemplet nævnt som ”modspil” til ”ønskerunder”). 
 
Og – nu vi er ved (fravær af) professionalisme – er jeg stadig dybt forundret og provokeret af, at politile-
delsen – helt i toppen – ikke havde taget tjenestemandsloven i ed, da man udmeldte den gennemgri-
bende ”lederreform” for nylig. Ubegribeligt – mener jeg. 
 
Resultatet blev ”blodbadet på vicepolitikommissærerne” – hvor gode folk blev valgt fra – på bekostning 
af ”uanbringelige” politikommissærer – som jeg så det i enkelte tilfælde. Igen med den brede pensel – for 
egen regning. 
 
Nå – tilbage til tiden med reformarbejdet – op til reformen. Jeg indså altså hurtigt, at min fremtid ikke lå 
på VC – ad ovenstående. 
 
I reformarbejdet, der selvfølgelig lå ”udenfor arbejdstiden” – idet der ikke var skabt plads til dette – mød-
te vi ofte 8-16 i grupperne – for derefter at fortsætte på 15-23 som vagthavende. Sådan måtte det måske 
være – men alligevel utilfredsstillende. 
 
Jeg var som anført i en gruppe, der skulle beskrive fremtidens Lokalpoliti med sektioner, fagligt indhold 
og meget mere. 
Herunder var ingen i tvivl om, at hver sektion skulle have både en personaleleder – og en faglig leder. 
Alt andet ville være aldeles uholdbart – og uoverkommeligt for den enkelte leder. 
 
Virkeligheden udenfor vagtcentralen blev også hurtigt meget klar. Der blev ikke råd til nævnte lederteam 
i hver afdeling. Man blev som leder ”røvrendt” (helt forkert udtryk – ved jeg godt) – idet man både skulle 
være personaleleder og faglig leder. 
 
Vi har da klaret den – ved – som jeg har nævnt ovenfor – at præstere det anstændige minimum hver dag 
– vel vidende, at det kun var ”toppen af isbjerget” – vi fik og får klaret. 
 
Jeg har været leder af såvel borgernære afdelinger som beredskab og specialpatrulje – indimellem også 
for 2 afdelinger – op til et helt år – når der har været ”mandefald” i lederstaben af den ene eller anden 
årsag. 
 
Jeg har i det borgernære været meget interesseret i det forebyggende arbejde, som man nok før i tiden 
”trak lidt på skuldrene” af. Værdien af bekymringsbreve, bekymringssamtaler, SSP, PSP, exit og fokus 
på radikalisering samt samarbejdet generelt med andre offentlige aktører – trækker ingen længere på 
skuldrene af. Det har været endog meget frustrerende undervejs – at man heller ikke i dette arbejde har 
kunnet fordybe sig. Man har rendt fra møde til møde med et omslag med papirer, som man aldrig rigtigt 
fik læst – og hvor omslagene med indhold efterhånden har hobet sig op på hylder og i skabe. 
Men – vi/jeg klarede den da. Det kom til at virke – og det virker. Vi skal ”bare” nu holde ved – og stabili-
sere og udbygge det forebyggende. Det ligger der meget fremadrettet ledelse i. 
 
På lokalstationerne oplevede vi også tabet af den vagthavende – og hermed fraværet af ”fingeren på 
pulsen” – når diverse kollegaer i såvel beredskab som i det øvrige lokalpoliti ”landede” sager. Væk var 
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den umiddelbare faglige sparring – og væk var muligheden for den ledelsesmæssige omsorg og kontrol 
med den enkelte beredskabskollegas psykiske og fysiske habitus. 
 
Vi har – på mange stationer – også måtte leve med fraværet af sekretariatsfunktionen, som sikrede kon-
trol og læring. 
 
Hvad endnu være – og måske helt ukendt for den øverste ledelse – har været fraværet af det lokale 
”personalekontor”. Med indførelsen af Polvagt – hvor alene ”personalelederen” har haft adgang til hånd-
tering – har og er personalelederen i stor udstrækning reduceret til ”tjenesteudsætter” eller ”personale-
kontor” – om man vil. Jeg kunne godt tænke mig at se et HR udtræk på eget og andres forbrug på tjene-
steplanlægning. En disciplin – som jeg aldrig hørte om, da jeg blev ”fristet” til en lederkarriere efter re-
formen. Men en disciplin – som dagligt – her og nu – ”røver” rigtig meget ledelsesmæssig kvalitetstid. 
 
Ledelse for mig ville være, at have tid og rum til at udøve ledelse. At have tid til at coache og sparre 
med medarbejderne – og til at sætte kurs og rammer for dagligdagen. Tsunamien af mails og daglige 
praktiske gøremål spænder i den grad ben for det rum til ledelse, som vi blev stillet i udsigt, da vi blev 
inspireret til at søge ledervejen. 
 
Jeg har været heldig – at være leder for forskellige afdelinger og nu også på forskellige lokalstationer. 
Jeg har været igennem en hård kulturkamp i Køge, som heldigvis blev vundet ☺ - men ikke uden tab af 
gode ledere, der bukkede under eller kastede håndklædet i ringen under kampen. 
Deres indsats har ikke været spildt – idet fornuften sejrede – som den jo altid gør. 
Der er stadig ”dinosaurer” der ”rumler” – men overordnet set er Køge nu en rigtig god station, hvor jeg til 
enhver tid vil stå på mål for holdninger, intentioner, virkelyst og retning. 
 
Jeg er nu i Karlslunde – og klar til at slutte ringen – og dette indlæg. Jeg har i Karlslunde mødt en over-
vældende god og smuk kultur. Imødekommende, ansvarsbevidste og tjenstvillige kollegaer – med et 
udpræget helhedssyn og en for alle attitude. 
 
Hvor kom det fra – og det Jan – har du en aktie i. Det er længe siden – og jeg husker ikke forløbet helt 
klart. Det gør du uden tvivl. Var opgaven ikke at ”rydde op” i Karlslunde. Jeg husker klart, at alle ”brokke-
røvene” (om end nogle egentlig var meget hyggelige – bare ikke gode politifolk) ”røg” i lufthavnen. 
En modig og præcis ”sortering” – der i den grad rensede luften og skabte grundlaget for det Karlslunde 
vi kender i dag. Det slap du fanme godt fra ☺ 
 
Altså tilbage til Rudbæk. Du kan ikke please alle. Der skal til- og fravalg til. Ledelsen skal ”sætte holdet”. 
Ønskerunder er for mig – ja – ønsketænkning. Det må og kan ikke erstatte ansvarlig ledelse. 
 
Forestil dig, at Mourinho styrede Chelsea ved hjælp af ønskerunder !!!. At man selv kunne bestemme, 
om man ville stå på mål eller spille i angrebet – uden skelen til egne kvalifikationer ….det går sgu da 
ikke. 
Og nu har jeg vist skåret ud i pap, hvad jeg mener. 
 
Ledelse kræver mod – til at tage de nødvendige konfrontationer. Der findes desværre alt for mange 
kollegaer, som ikke kan eller ikke vil præstere. 
Jeg er selv medansvarlig i forhold til disse – ved i mine mange år som leder – at have været med til at 
acceptere ”uduelighed”, ”uanbringelighed” og fravær af politimæssige kvalifikationer. ”Pa. træt” og ”Pa. 
søvning” har i alt for mange år været fredede ”dyr”. 
Jeg husker med glæde et af vore lederseminarer, hvor 2 friske piger fra et ministerium spurgte ind til, 
hvor mange ”sager” om utilfredsstillende præstationer – vi tilsammen havde generet. Det var pinligt få – 
og et nærmest totalt fravær af ledelsesansvar indenfor denne disciplin. 
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Vi er ved at komme efter det – og det har haft sin gavnlige virkning. De gode kollegaer kan se, at det har 
en konsekvens – ikke at præstere – og at være ”ligeglad”. De dårlige ”vågner op” og dem midt imellem 
”strammer op”. 
Politiforeningen har så på det pinligste spurgt ind til: ”Hvad blev der af den gode gammeldags skideballe” 
– ”og en tur på tæppet”. 
Denne form for konsekvens for utilfredsstillende adfærd er jo håbløst gammeldags. Når en irettesat kol-
lega blev mindet om ”skideballen” eller ”turen på tæppet” – kunne denne mange gange ”glide af” med et: 
”nå – var det en skideballe ?? – sådan husker jeg det ikke”…… Det går sgu da ikke. 
 
En saglig ”sagsfremstilling” på et stykke papir, som leder og medarbejder underskriver – er den solide 
vitaminindsprøjtning, som kan rette op på utilfredsstillende adfærd. Her skal man ikke huske noget – 
man kan læse ”historien” – hvis nogen skulle have glemt den. 
 
Arrhh – du har da været nævenyttig undervejs – tænker du nok. Ja – og jeg har været på ”tæppet” hos 
politiforeningen, Mogens og Flemming, flere gange – når kollegaerne har klaget over, at ”der er mere 
travlt når Søren er vagthavende, end når de andre er det”…. ???. Jeg har dog hver gang haft den glæ-
de, at Mogens og Flemming har kunnet se min vinkel – og oven i købet har bakket mig op. Respekt for 
det. 
 
Nå – der skal rundes af……… 
 
CM – og flere med ham – ”barsler” nu med en kvalitativ ”tung” uddannelse af de ”nye” ledere, hvis fagli-
ge og ledelsesmæssige niveau skal op på det ypperste. Også respekt for det. 
Vi er nu også blevet så dygtige, at førlederne – helt respektløst – skal starte ”forfra”. Joe – PK´erne er nu 
så dygtige, at overliggeren nødvendigvis må løftes for førlederne. (??) 
 
Virkeligheden – altså det vi som ”personaleledere” laver mest af i dag – ja – det kan du lære via en tur-
nus på personalekontoret – og en turnus på sekretariatet. Vi står dagligt for kvalitetskontrol, visitation af 
sager og daglig tjenesteplanlægning. Spændende at se – om de nye kurser tager udgangspunkt i hver-
dagen. 
 
Er jeg glad for at være leder i dag. JA – og jeg tager ansvar.  
For vel et års tid siden skrev JZ rundt om evalueringen af de daværende genopfriskningskurser (eller 
hvad de nu hedder) for kollegaerne. Man ”gad” ikke at blive undervist i dødesagers behandling. Det kun-
ne man godt i forvejen – og det var der ikke noget nyt i – hed det vist. 
J spurgte ind til vores respons på forannævnte. 
Jeg har i flere år haft ansvaret for ligsyn – og kunne derfor præstere en lang række punkter, hvor der 
kunne strammes op. Jan reflekterede ved at påskønne mine input – og bad mig så undervise i emnet. 
(Kort fortalt – men sådan var det). Jeg entrerede så med embedslæge Annette Petri – og vi skruede ef-
ter bedste evne et modul sammen. Det blev fanme godt – og vi fik en super respons fra kursisterne. 
 
Døden er jo den ultimative afslutning. Vi får kun én chance for at gøre en forskel – når vi skriver dødesa-
ger. Derfor skal de være ”bulls eye” – hver gang. 
 
Der kom en ny kundgørelse om emnet i 2013. Vagtcentralens Actioncard om samme – er fra 2011 – og 
uden de input, anbefalinger og anvisninger, som kundgørelsen efterspørger. 
Professionelt ?? – nej. 
 
UPS – jeg glemte samarbejdet mellem niveauerne.  
Jeg har også været heldig at have ikke mindre end 4 forskellige stationsledere. Gode folk – med godt 
humør og gå på mod, som har været gode sparringspartnere og teamfolk på enhver måde. 
De har haft individuelle kvaliteter, som jeg har sat stor pris på. Så samarbejdet har for mig fungeret helt 
uproblematisk – og – jeg vil til enhver tid kunne arbejde sammen med dem alle igen. 
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Der har været endog store forskelligheder i deres måde at lede på. Jeg foretrækker klart sparring – leder 
til leder – og ikke overordnede, der leder over, under og udenom mig. Det sidste har jeg kun været udsat 
for en enkelt gang. Og – jeg har taget det med nogenlunde godt humør ☺ 
 
Klokken er nu 1800 – og jeg startede kl. 1430 – med forberedelse – efter snakken med dig. 
Det er blevet til 8 sider – ”hovedet under armen” – og derudad. 
 
”Jo mere man ved – jo mere ved man også, at man ikke ved” – er for mig et godt og holdbart ordsprog. 
Jeg har ikke løsningen på alverdens udfordringer. Jeg håber, at du kan bruge noget af det skrevne. 
Træk bare på skuldrene og ”træk ud” – hvis det er det du føler. Du fik selv startet mig ☺ - og jeg er selv-
følgelig klar, hvis du har spørgsmål. 
 
Medarbejderleder 2 
 
Mange gode spørgsmål du stiller, jeg vil hermed prøve at give mit besyv med.  
Ved en umiddelbar udskilning, finder jeg følgende spørgsmål i teksten:  
 
Beskriv hvordan du definerer ledelse og hvad ledelse er for dig? 
En klog mand sagde en gang til mig, at definitionen på ledelse er en mand som har så meget arbejde, at 
han må have andre til at hjælpe sig.   
Min subjektive mening er dog, at det handler om at være retningsgiver, til tider gå forrest og til andre 
tider coache til selvindsigt.  
I min hverdag som vagtchef oplever jeg dog ofte, at definitionen med at være lystårn (retningsgiver) og 
boltværk (bølgebryder) er mere i spil. Der er sjældent tid til den personlige udvikling af den enkelte med-
arbejder.   
 
Hvad er det bedste du oplever som leder? 
Det er, når jeg evner og har tid til at udvikle mennesker samtidigt med at vi får opgaven løst, samtidigt 
med at vi løser vores hovedopgave for samfundet.  
 
Hvad er det dårligste du oplever som leder? 
Det er den manglende tid til at finde den optimale løsning. Jeg oplever i stigende grad, at den daglige 
ledelse og den faglige indgangsvinkel falder i baggrunden karrieremæssigt. Systemet belønner i højere 
grad, deltagelse i udviklingsfora sammen med andre faggrupper og til tider på et for højt niveau. Herved 
får man højt profilerede projekter uden ejerskab i udførende lag. Dette medfører et stadig stigende pres 
og omstillinger i udførende lag, som til sidst bliver resistente overfor nye tiltag.   
 
Hvad kunne føre til bedre ledelse for mig eller for hele ledelsen i MVSJ Politikreds.  
Jeg har været i en anden politikreds, hvor øverste ledelse havde valgt ”OS” og ”VI” som deres udgangs-
punkt. Det vil sige demokratisk ledelsesstil ud fra ledelsessynet i Y-ledelse. Det jeg hører medarbejderne 
her i kredsen giver udtryk for, er at definitionen her i kredsen for øverste ledelse er ”DEM” og ”OS”, det 
vil sige vi ikke er fælles om at løse opgaverne. Medarbejderne har desværre en opfattelse af, at ledelsen 
i politikredsen agerer ud fra et ledelsessyn X og at der udøves autoritær ledelse. Dette er forstærket 
gennem de åbenlyse samarbejdsproblemer med politiforeningen. Dette medarbejdersyn arbejder jeg en 
del med at nedbryde og bløde op, samt få trukket de motiverende aspekter frem i debatten.  
 
Hvorledes opfattes ledelse imellem ledelsesniveauerne, iht. leadership Pipelines adskillelse og forbin-
delse mellem niveauerne 
Vi er en hierarkisk organisation, som imellem de opgaver som passer bedst til den organisationsform 
forsøger at skabe en form for ”firmaledelse kultur”. Det er dog ikke let at håndtere, idet den hierarkiske 
organisation altid lige er afsluttet eller er planlagt til igen at træde i kraft kort tid efter. Derfor er jeg ikke af 
den opfattelse at dette lykkedes til fulde.  
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Generelt har jeg været rigtig glad for projektet Leadership Pipeline, idet dette har givet os lejligheden til 
at få diskuteret den personlige ledelse og hvor opdelingen går imellem de forskellige niveauer. Så indtil 
nu har det givet en god forventningsafstemning, ligesom nogle medarbejdere har overtaget enkelte tidli-
gere ledelsesopgaver for det tidligere VPK niveau. Fra min egen position er vi dog ikke helt i mål med 
denne proces, idet jeg ikke føler at det operative og strategiske niveau er villig til at afgive kontrol over 
taktisk niveau. Dette bygger jeg på, at en hændelse/sag i vagtcentralen stadig går gennem flere led god-
kendelser, herunder vagtchefens. Godkendelsen burde for nuværende ligge ved sagslederen. Ud over 
dette sidder næsten samtlige niveauer og gennemgår døgnrapporten og det er stadig dette, som udfyl-
der hoveddelen af det daglige ledermøde. Vi har fortsat brug for at arbejde med emnet.  
 
Ring eller skriv, såfremt der er noget jeg skal uddybe. Jeg håber ikke det blev for negativt, dette var ikke 
hensigten.  
 
Medarbejderleder 3 
 
Jeg har nu været i politiet i snart 37 år hvoraf jeg de første ca. 22 år har været uchargeret. Det var en tid, 
hvor lederudvælgelsen groft sagt gik på, om man var ”gode sagsbehandlere” og vel i et vist omfang hav-
de talt sine ledere efter munden (Det gør man jo ikke mere ☺). For mit eget vedkommende måtte jeg 
også lære at holde min mund, før jeg blev udvalgt. 
Nævnte lederudvælgelse gjorde, at jeg har heldigvis har oplevet mange gode ledere – men også særde-
les DÅRLIGE ledere. Det være sig både fagligt og personalemæssigt. 
 
Når jeg så kikker på lederudvælgelsen i dag – og de ledere jeg generelt omgiver mig med på alle ni-
veauer her i kredsen, er der godt nok sket en kvalitetsstigning. 
Jeg bemærker mig, at personaleledelse har fået en større plads, hvilket fremmer situationsbestemt le-
delse, både i relation til medarbejderens kompetencer og dagsform (herunder personlige forhold), og i 
relation til opgaveløsningen. 
 
Jeg er uddannet med ledelsesprincipper som tillid og  ”delegering”, hvilket medfører ejerskab og øget 
ansvarstilegnelse. Jeg har lært om ”Y-syn” og ”X-syn”  på medarbejdere, og at ”Y-syn” er moderne ledel-
se, der giver det bedste resultat i længden. (x-syn: ”medarbejderen er der kun for lønnens skyld, og laver 
intet når jeg vender ryggen til”-------- y-syn: ”Medarbejderen interesserer sig og er der for arbejdets 
skyld”) 
Jeg har det derfor svært med, at tonen er skiftet, således at man taler mere om kontrol og ”straf” ved 
manglende performance. 
 
Det fører så frem til, at jeg ser mig selv om ”team-leder” , hvor jeg går foran, viser eksemplet, udviser 
tillid, bl.a. ved uddelegering og sparring frem for kontrol. Jeg prøver ikke på at være den ”klogeste”, men 
dog tilstrækkeligt fagligt stærk til, at mine ”kloge” medarbejdere og underliggende ledelseslag kan sparre 
med mig. Og så er det klart, at der i sidste ende skal være èn, der kan tage en beslutning. 
 
Jeg er selvfølgelig også i enkelte tilfælde blevet skuffet over resultatet af at jeg har vist for meget tillid, 
således at jeg har glemt/undladt kontrollen, men generelt er det min opfattelse, at det stadig er den rigti-
ge måde at lede på, og – jeg er derfor også noget negativ over for de signaler, der har lydt i politikredsen 
de senere år omkring ”negativ performance”, ”New public management” og den deraf følgende persona-
leledelse m.v., samtidig med at jeg finder selvfølgelig finder det fuldstændig uacceptabelt med medar-
bejdere, der ikke performer.  
Det handler om MÅDEN, man får medarbejderne til at performe. 
 
M.h.t. Leadership Pipeline, så kan jeg ikke tænke andet, end at det langt hen ad vejen er gammel vin på 
nye flasker. Der er ikke noget nyt i det. men at EFTERLEVE tankegangen om at blive på sit niveau, er 
nok en udfordring for nogle ledere, ikke mindst i de øverste ledelseslag – også her i kredsen.  
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Jeg har som leder for ledere, altså afdelingsleder, prøvet at efterleve det hele tiden. De gange jeg har 
glemt det har mine ledere heldigvis husket at sige det, så jeg har kunne rette ind. 
På et lille tjenestested har jeg jo så i ferieperioder måtte arbejde som personaleleder ind i mellem, lige-
som jeg også deltager i driften hvis absolut nødvendigt. Det er betingelserne. 
 
Jeg er jo politikommissær og leder for en anden politikommissær. I Kbh. har man en ”ledende” politiin-
spektør. 
Hm..... man kan jo ikke rigtigt sige, at man har fjernet et lederniveau på den måde? 
 
Og – tankegangen bag var jo nok, at der var for ”mange ledere” og sikre en hurtigere kommandovej – 
men hvis man havde kikket på tidsregistreringen for mange vice-kommissærer og også politikommissæ-
rer, ville det nok have vist, at man arbejdede med drift, såfremt der ikke var brug for ledelse. Så – der 
vindes nok ikke meget arbejdskraft på den måde. Visse opgaver, der tidligere blev varetaget af ledere, 
uddelegeres nu. 
Så mon ikke der langt hen ad vejen var tale om en spareøvelse = lavere lønsum, end tanken om at lave 
en mere effektiv organisation? 
 
Det bedste jeg oplever som leder er at få tildelt en udfordrende opgave, der afspejler tillid til mig, og hvor 
jeg har så vide rammer som muligt. Dvs. at jeg får opgaven/målet, men at jeg ikke får at vide HVOR-
DAN. Det er ikke det samme som at jeg ikke vil sparre med min leder om opgaven, men detailstyring 
ødelægger min kreativitet og mit ejerskab til opgaven. 
Såfremt opgaven kræver, at jeg skal løse den med mine medarbejdere, inddrager jeg medarbejderne i 
planlægningen i videst mulige omfang. 
Jeg kan nævne COP15, hvor jeg som ansvarlig for et hotel planlagde og klarede sikkerhedsopgaven i 
tæt  samarbejde med de 2 ledere, jeg havde fået tildelt, ud fra nogle rammer, der var givet fra ledelsen. 
Det var udfordrende og spændende, ikke mindst fordi jeg ikke på forhånd var kæmpeerfaren med den 
type opgaver. 
 
Jeg har det allerbedst, når jeg – uden for meget indblanding udefra (ovenfra) i samarbejde med mine 
medarbejdere og alle de eksterne samarbejdspartnere, jeg arbejder sammen med, laver tværsektorielle 
helhedsløsninger, der passer ind i de udfordringer, der lige netop er i MIT pastorat. 
Med behørig respekt for instrukser og ordrer ovenfra udforsker jeg generelt mit ledelsesrum – ”nemmere 
at få tilgivelse end tilladelse”, hvorfor jeg ikke har brug for den store indblanding ovenfra. Jeg skal nok 
spørge, hvis jeg er i tvivl. 
 
Det dårligste jeg oplever som leder er, når man detailstyrer, eller såfremt ”l........ skubbes nedad”, hvilket 
jeg også har oplevet i visse situationer. Vi må på alle ledelsesniveauer tage ansvar på os, uden pr. au-
tomatik at skubbe det nedad. 
 
Min udfordring er, at få tildelt en opgaveportefølje uden de fornødne ressourcer til at løse dem. Jeg har 
personligt nu oplevet det sidst 1 - 1½ år, at ressourcerne ikke stod mål med kravene, hvilket har medført, 
at politikredsen når i mål med de fleste opgaver, men at Kalundborg generelt ikke gør det. Det er vold-
somt frustrerende for personaleledere og for mig som lokalpolitileder. 
Det vil jo så være nærliggende for min ledelse at påstå, at det skyldes dårlig performance og dårlig le-
delse. Det er ikke sket. MEN – skulle det ske, KUNNE det være udtryk for de ovenfor anførte med at 
skubbe ansvaret nedad – og den kan være svær at argumentere i mod..... Og – det kunne jo også skyl-
des dårlig lokal ledelse.... (man skal jo påtage sig ansvaret ☺) 
 
Jeg har i en notesbog skrevet nogle ”guldkorn” ned, som jeg synes skal være overskrift i personaleledel-
se – velvidende, at der altid er undtagelser – enkelte af dem citeres nedenfor: 
 
”Der findes ingen gode eller dårlige medarbejdere. Alle er gode – det er blot et spørgsmål om at flytte 
eller udvikle ressourcerne”. 
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”Man kan ikke ændre andre mennesker – man kan ændre sin egen adfærd og så vil dem man omgås 
ændre deres adfærd” 
”Kan man gøre noget andet, end det man plejer?” 
”Hvis man leder eksperter skal man anerkende, at man leder folk, der er klogere end èn selv” 
 
Medarbejderleder 4 
 
Ledelse for mig; få medarbejdere til at deltage i at løse de opgaver der er i afdelingen og hele tiden prøve, at 
løse opgaverne bedre og smartere i forhold til de krav der stilles fra omverdenen. Jeg skal omsætte de krav, der 
stilles fra min nærmeste leder, til et produkt, der er forståeligt og omsætteligt til praktik, for den enkelte medarbej-
der.  
 
Det bedste for mig; jeg får lov til at sætte mit personlige aftryk på de opgaver der løses og være med til at udvik-
le den enkelte medarbejder. Ledelsesmæssigt er der mulighed for at prøve forskellige ledelsesstile af og derved 
personligt udvikle egen ledelse. Det er sjovt, at have følelsen af at ”gøre en forskel”. 
 
Det dårligste for mig; ledelse fylder og tage tid .. men ved en afvejning er det stadig det positive i opgaverne der 
vinder.  
 
Ledelse mellem niveauerne; jeg synes der er rigtigt godt samarbejde i mellem lederne i MVSJ. Der er accept leder-
ne i mellem omkring de opgaver den enkelte leder er ansvarlig for og opbakning til at få løst opgaverne på bedst 
mulig vis. Det er vigtigt for mig, at jeg kan bruge mine nærmeste lederkollegaer til sparring ift. udfordringer og nye 
opgaver.  
 
Medarbejderleder 5 
 
Hvis man slår ordet ”Ledelse” op defineres det som: ”Den proces at gennemføre en aktivitet ved 
hjælp af og gennem andre personer”. 
Umiddelbart synes jeg også, at det er meget godt dækkende for det, jeg selv forbinder med ledel-
se – man (også) er afhængig af andre end sig selv. 
Jeg har altid selv altid godt kunne lide at ”være på” – få lov til at bestemme – og være en, man 
lytter til. 
Ingen tvivl om, at jeg hører til den gamle garde” af ledere, hvor fagligheden betyder rigtigt meget. 
I min verden vil jeg selv have svært ved at få respekt for en leder, der ikke har tilstrækkeligt med 
faglig kompetence indenfor sit felt – men jeg befinder mig jo også på det såkaldte mellemlederni-
veau 
Ikke dermed sagt, at han skal være på samme niveau som sine medarbejdere, men han vil få 
sværere ved at få den nødvendige respekt, hvis han ikke er i stand til at være på ”bølgelængde” 
og få forståelse for medarbejdernes (faglige) udfordringer i hverdagen. 
Som leder skal du også ind i mellem gå på kompromis med din egen opfattelse af professiona-
lisme og vurdere, hvornår er det ”godt nok”, Her har jeg selv ind imellem en stor udfordring, da 
mit ”godt nok” kan ligge noget højere end nogle medarbejderes. Har selv ry for at være lidt af en 
”kontrolfreak” – da jeg måske har svært ved ikke at vise den tillid, der skal til. 
Leadership pipeline handler jo på mit niveau meget om at uddelegere, have tillid og skabe resul-
tater gennem andre – og jeg tror personligt, at det på sigt også nok skal blive rigtigt godt – men 
det er stadig min holdning, at ikke alle medarbejdere helt er parat til at modtage den udfordring, 
Hvis man selv kunne sætte sit hold, ville det være nemt, men man har det hold, man har, og så 
må man få det bedste ud af det. 
For mit egen vedkommende er mit nuværende ledelsesrum formentlig noget anderledes end så 
mange andre personalelederes. 
Jeg er i den situation, at jeg i bund og grund kun er personaleleder, når jeg sidder som vagtchef, 
men i dagligdagen, hvor jeg sidder med uddannelse (75 % af tiden) ikke har nogen form for per-
sonaleledelse. 
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Jeg sidder som faglig leder i beredskabsuddannelsen og mine referencer er som følger: 
”Mine” medarbejdere refererer til lederen af Beredskabsplanlægning vedr. den egentlige perso-
naleledelse 
Vedr. uddannelse refererer jeg til liniechef beredskab 
Vedr. vagtchefjobbet (og min nærmeste leder) lederen af vagtcentralen. 
I det daglige kan det give lidt udfordringer – for hvem skal informeres, og hvem skal evt.  med 
cc. 
Jeg ser klart, at med den uddannelsesportefølje, der ligger og venter ligge om hjørnet – og som 
jo ikke bliver mindre, når man ser på de sidste ugers hændelser, så vil der være brug for en leder 
med faglige kompetencer, der kan udføre såvel den nationale som den lokale strategi på uddan-
nelsesområdet. 
Da min stilling som leder af Beredskabsfaglig Sektion blev nedlagt talte man meget om leder-
spænd men den nuværende konstellation giver meget store udfordringer i hverdagen for både 
lederen af beredskabsplanlægning og mig  (vi får det dog til at fungere rigtigt godt) – derfor hå-
ber jeg, at jeg på sigt kunne få uddannelsen tilbage. 
I mit netværk og erfa-grupper sidder jeg som repræsentant for uddannelsen uden reelt at være 
leder – men her er fagligheden også i højsædet. 
For MVSJÆ gælder det, at jeg for mig eget vedkommende har rigtigt frie tøjler, og jeg må rose 
den øverste ledelse for fra starten af politireformen at have sat uddannelse meget højt. 
Dette har betydet, at jeg som leder (dengang) havde mulighed for gennem medarbejderne at kun-
ne udføre et professionelt stykke arbejde, som i al beskedenhed en del andre politikredse har 
kopieret. 
Som jeg oplever leadership pipeline fungerer det ganske godt i MVSJÆ, selv om alle har fået rig-
tigt travlt (og måske netop derfor☺ ) – og man er tvunget til at lede og skabe resultater gennem 
andre. Man er blevet tvunget til at give slip, men det betyder også, at der er svært at få tid til at 
føre kontrol – og som leder har du jo det endelige ansvar. 
Opad har jeg i mit samarbejde med liniecheferne nydt godt af deres tillid, og jeg synes, at de har 
været gode til at holde sig på eget niveau og uddelegere. 
Efter lidt begyndervanskeligheder er det nu også blevet tydeligt, hvad de forventer, at få af tilba-
gemeldinger. 
Dette var så mine betragtninger – beskrevet frit for leveren. 
 
Medarbejderleder 6 
 
Definition af ledelse. 
 
Ledelse er efter min opfattelse et begreb, der kan defineres og fortolkes på mange måder, men overord-
net set er der tale om: 

STYRING OG ANSVAR 
 
Hvad enten ledelsen foregår på det strategiske, taktiske eller operative niveau, og uanset om der er tale 
om personale-, faglig -, administrativ – eller strategisk ledelsesudøvelse, handler det grundlæggende 
om, at der udpeges en person, der får tildelt ansvaret for gennem andre at styre en pålagt opgave, orga-
nisation el. lign. 
 
Ved at tildele ansvaret til en leder sikrer man sig, at der sker styring, koordination, kontrol og opfølgning 
med den opgave, som lederen er udpeget til at varetage. Ledelsesopgaver kan være mangeartet, 
spændende fra organisationsledelse til en mindre lavpraktisk dagligdags opgave, men ledelsesrollen er i 
min optik den samme. 
 
Lederen for opgaven skal samtidig fungere som omdrejningspunkt for alle øvrige interessenter, der er 
involveret i opgaven, således at alle ved, hvem de skal referere til for at sikre den rette koordination, 
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sparring og i mange tilfælde også godkendelse. Lederansvaret kan og skal selvfølgelig uddelegeres, og i 
så fald er det de samme mekanismer, der træder i kraft, men blot pålagt en anden leder. 
 
Det er efter min opfattelse vigtigt, at en leder har stor indsigt i sine ledelsesportefølje, således at medar-
bejdere og øvrige interessenter ved, at de via lederen altid vil kunne få vejledning eller anvisning for den 
måde, de skal arbejde med en opgave. 
 
Herudover er det vigtigt, at lederen har gennemslagskraft til at få tingene gjort, og i øvrigt har fået tildelt 
en reel beslutningskompentence inden for eget arbejdsområde.(Kommentar hertil: Internt i politiet er 
det min opfattelse, at man ikke i tilstrækkelig grad udlægger denne beslutningskompetence til lederne, 
da der i de senere år har været en tendens til, at mange beslutninger skal godkendes på højere eller 
andet niveau, f.eks. af linjechefer eller anklagemyndighed. Dette skyldes utvivlsomt, at der er meget poli-
tisk og mediemæssigt fokus på politiet som organisation og dens myndighedsudøvelse, og at man her-
ved ønsker at minimere fejl. Det stækker dog muligheden for den enkelte leder selvstændigt kan træffe 
beslutninger inden for eget arbejdsområde, hvilket kan medføre, at der blandt medarbejderne kan opstå 
tvivl om, hvem der har den ledelsesmæssige kompetence, og at man enten går uden om egen leder, 
eller ikke udfører opgaven efter lederens anvisning). 
 
Det er efter min opfattelse meget vigtigt, at de personer, der udpeges som ledere i et vist omfang har 
kendskab til de opgaver, som de skal være ledere for, men især besidder de rette de rette personlige 
egenskaber. Egenskaber som engagement, gennemslagskraft, en vis grad af personlig udstråling og 
social intelligens har en væsentlig betydning, idet en leder skal være i stand til at motivere andre til at 
yde deres bedste.  
 
Evnen til at arbejde struktureret og være fremsynet er også vigtig, ligesom lederen skal besidde og udvi-
se en høj etik omkring arbejdet, da lederen også er rollemodel for medarbejderne og har stor betydning 
for kulturen på arbejdspladsen.  
 
En leder bør endvidere af egen drift kontinuerligt sætte sig ind i arbejdspladsens resultatmål og strategi, 
og kommunikere den ud til medarbejderne, således at hele organisationen arbejder i samme retning og 
mod samme mål. 
 
Derfor er det også vigtigt, at lederen er helhedsorienteret og evner at arbejde tværfagligt med andre en-
heder, så der hele tiden er fokus på arbejdspladsens fælles mål. 
 
Medarbejderleder 7 
 
Spændende stof du har taget fat i. 
Jeg bidrager det bedste jeg kan – af åbent hjerte og håber du bærer over med følgerne af, at det er 
skrevet mellem mange gøremål på jobbet og ledige stunder hjemme i sofaen. 
 
Jeg ser lederens overordnede opgave som ”at skabe resultater gennem andre”. 
 
Deri indeholdes nogle forudsætninger, fx at lederen besidder faglig, personlig og organisatorisk kompe-
tence, samt at: 
 
Lederen skal have formel og velkendt ledelsesret (det vil sige, at både lederen selv og systemet omkring 
ham/hende skal være informeret og synkroniseret med konditionerne).  
Magtpositionen skal være defineret og praktiseret / praktisérbar i feltet (felt forstået som ”tjenstlige aktivi-
tetsområder”). 
Jeg finder, at det har stor betydning for ledelsesmæssig gennemslagskraft, at personalet / underordnede 
ledere har kendskab til lederes reelle portefølje og organisatoriske beføjelser.  
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Lederen skal nyde uformel anerkendelse (være respekteret og være respektabel) for at personalet lader 
sig lede af ham/hende.  
Den sociale kapital (lederens goodwill-indestående af anerkendelse, ”spunk og pondus”) hos medarbej-
derne skal være til stede. 
Lederen skal have mod til at udøve sin ledelse – også når det giver konflikt både opad, til sideordnede 
og hos medarbejderne. 
Lederen skal anerkende sine medarbejdere – og medledere / øvre ledere  – som kompetente og værdi-
fulde medmennesker. 
 
Ledelsesretten antager således form som både formel ret og pligt, og som et uformelt socialt fænomen.  
 
Den ledelsesmæssige gennemslagskraft – evnen til at eksekvere – afhænger af således også af aner-
kendelsen af ledelsesretten (legitimiteten bag det, at der udøves ledelse), og dermed selve det, at blive 
ledet. 
Lidt om ”anerkendelsen” ad herover: Ikke blot at man er bekendt med ledelsesforhold, men at man til-
passer sig og accepterer det, at blive ledet. 
 
Det handler også om en vis ”storhed”. Ingen små, nidkære mænd, med deres kuglerammer og kortsyne-
de tanker.  
Ledere med format. 
 
Grisen bliver ikke tungere af at blive vejet – kun hvis vejningen får betydning for kost, grisens levevilkår 
og belønninger i grisestien – tjener vejningen et formål i forhold til rettidig slagtning. 
Der skal være en absolut årsagssammenhæng mellem vore indsatser og det vi bliver målt på og i for-
hold til Leadership Pipeline, kommer det så til at handle om, på hvilket niveau i organisationen drengen 
siger, at kejseren ikke har bukser på. 
 
Nogle gange kan det være svært at beskrive en vaniljekrans. Så må man ty til, at definere hullet og det 
omkringliggende – eller det, vaniljekransen IKKE er. Såeh………. 
 
Det er ikke god ledelse at: 

-‐ Træffe beslutninger, som er ude af trit med virkeligheden. 
-‐ Fastholde trufne beslutninger, hvis forudsætninger er ændret.  
-‐ At være bedre til at starte op end til at lukke ned. 
-‐ Tro at man kan forvalte mere end to særligt prioriterede fokusområder samtidigt (mere end det, 

så er det blot daglig produktion). 
-‐ Kun gå den slagne vej. 

 
I min optik handler ledelse meget om mål, faglighed og karisma. 
Ledelse skal være noget med retningssætning ………. noget med stræben efter noget større ………….. 
og følgeskab. 
 
Du efterspørger det bedste og det værste. De seneste dages begivenheder indeholder begge. Politiet 
har en fantastisk handlekraft som organisation. Vi kan dælme godt nok sætte i værk og tænke stort. Vi 
kan beslutte og eksekvere, når vi agerer i et akut fænomen. 
Vi er dygtige – Gud fri os for at have handlekraft uden visdom – og vi skaber i akut-indsatser resultater, 
som giver genklang verden over. 
Men, men: Hvor er vi dårlige til at beslutte os for at holde op igen. Tænk en gang, hvis vi droslede ned 
(for tidligt) og en ny begivenhed kræver stor-indsats…….. Hvornår er rettidigt tidligt nok – og ikke for 
tidligt ? 
Faktisk ser det ud til at kræve mere mod at lukke ned, end at starte op. 
Et nødvendigt mod, for vi kan ikke (ret længe) holde til en sprint.  
Den slags ”bursts” skal være kortvarige, ellers kommer der mælkesyre i personale og ledelse. 
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Solstråle-historien er stadig COP-15, hvor vi viste os selv og verden, at vi godt kan give den gas i 3 uger 
med 16-timers tjeneste, når det skal være. 
 
Tilbage til vaniljekransen: Det viser sig, at der grå et stykke tid, før vi forstår hvad de store projekter IKKE 
indebærer: Politikredsreformen blev nærpolitiet død – man lukkede ”det 3. politi” så der gik måneder og 
år, før det blev klart hvad der skete. 
 
Med Leadership Pipeline har vi fået endnu et hak i skæftet i vores ledelsesmæssige erfaringssamling. 
Da jeg i ca. 1985 fik smag for ledelse, var det kanindrab og motivation, så blev det ret økologisk med 
værdiorienteret ledelse og klare intentioner om at sløjfe kundgørelserne og lade vore værdier gelejde os 
gennem daglige udfordringer og valg – og nu sælger vi elastik i metermål under hidtil uset politisk sty-
ring.  
 
Tænk engang, at blive målt for politiindsats gennem et tryghedsindeks, hvor politiets indsats kun har en 
lille flig af betydning i forhold til ren og skær held og tilfældige begivenheder og vejret. 
 
Det vigtigste outcome ved Leadership Pipeline er – som jeg ser det – at vi får italesat det ledelsesmæs-
sige rum i kontekst af daglig praksis. Det påstås, at man aldrig finder ud af, hvor lang man kan gå – hvis 
ikke man går for langt……….. og i en nul-fejls-kultur med rigtigt god hukommelse, får det betydning for 
enhver form for adfærd i grænseområdet af ens (oplevede) portefølje. Hvis man løber i en mørklagt 
sportshal, så tilpasser man hastigheden og retning efter, hvor tæt man tror man er på væggen. 
 
Jeg er spændt på  hvor længe man bliver ved med at følge op på implementeringen af ledelsesgrundla-
get. Kommer der et tidspunkt, hvor man konkluderer, at nu er teori og metode i Leadership Pipeline inte-
greret i forventet og tilfredsstillende grad ? 
Utallige initiativer og projekter strømmer ud over især den offentlige sektor – men det ser ud til at knibe 
med implementeringen, forankringen – og dermed forandringen.  
 
Jeg ser af og til initiativer, hvor borgfreden opretholdes, så længe man kan deltage i forandringstiltag på 
skrømt og gå hjem og gøre som man plejer. Dér hvor det begynder at knirke og brage er, når man holder 
fast i, at der nu og fremover er indtrådt en ny tingenes tilstand. Det kunne se ud som om virksomheds-
kulturen indeholder en kontrakt om, at man ”giver møde”, men uden intentioner om at skulle i spil. Når 
det nogle kalder deltagere, identificerer sig som tilskuere, så er dekoblingen fuldstændig. 
 
Lektien i forhold til Leadership Pipeline må således være, at være vedholdende og løbende konstatere, 
at vi alle  – og meget af det vi tager for givet – er i spil.  
Viser det sig ikke at gælde universelt i organisationen – men fx kun for dele af organisationen – får vi 
igen dekobling. Det er fx ikke kun medarbejderledere, der skal lytte til medarbejdernes forventninger  - 
ligesom Øverste ledelse og Koncernledelsen gennem aktive handlinger, må vise interesse for dialog og 
en bevidsthed om også at være i spil. Man kan ikke blot sætte rammen og se til at der skes.   
 
Medarbejderleder 8 
 
Jeg har et par indtryk til dig og din masteruddannelse. Generelt vil mine tanker være ud fra en medar-
bejderleders perspektiv. 
 
På et individuelt niveau (generelt betragtet) er mit indtryk, at de nye ledelsestanker har en større eller 
mindre indflydelse på den enkelte leders dagligdag. Dette er ud fra den betragtning, at der før lederre-
formen og Leadership Pipeline var mulighed for stor frihed og råderum til at bedrive ledelse – både faglig 
ledelse og personaleledelse, hvis den enkelte selv tog det og havde forventningsafstemt med din over-
ordnede leder. Mit indtryk er, at en sådan lederprofil vil have oplevet en minimal ændring i sine ledel-
sesmæssige ramme. Denne leders medarbejder vil heller ikke have oplevet de store ændringer. 
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Den synlige forskel for medarbejderne og den ledelsesmæssige udfordring kan være der, hvor den en-
kelte leder skal tilpasse sin ledelsesprofil til nye organisatorisk krav og muligheder. Eller der hvor medar-
bejderne i forbindelse med lederreformen fik en ny leder med en anden ledelsesprofil. 
 
For mig er god ledelse samlet set, at de enkelte ledelsesniveauer bliver skarpe på deres ramme. Det er 
også en forudsætning, at de bliver bevidste om at aflære sig gamle rutiner og tidligere ansvarsområder, 
som ikke længere passer til forventningen til  deres niveau. Dette er nødvendigt, hvis den enkelte leder 
på et vilkårligt ledelsesniveau skal opleve at have råderum og mulighed for til at vælge den form og me-
tode, der løser opgaven bedst ud fra medarbejderressourcer og/eller geografiske forhold. 
 
Ledelsesgrundlaget skal udfordres her i starten, hvor formen endnu ikke er tør: 
 
Et eksempel kan være, at én ATK bil skal måle i 1000 timer. Opgaven stilles fra liljelederniveau, der for-
udbestemmer, at: 

-‐ Der skal være en lokal superbruger, der kan uddanne lokalt 
-‐ Der skal være en lokal ansvarlig for bilen/bilerne 
-‐ Den ansvarlige skal måle 600 timer 
-‐ De øvrige timer fordeles på 2-3 andre 

Set ud fra en medarbejderleders synsvinkel er denne opgave stillet for stramt: 
-‐ Den første og anden pind giver mening 
-‐ De sidste to giver ikke mening – detaljeringsgraden er for stor fra opgavestilleren. På nogle stati-

oner ville medarbejdersammensætningen – særlige helbredsmæssige eller politifaglige hensyn – 
gøre det relevant at bruge denne model, MEN på andre stationer, hvor der ikke er disse særlige 
forhold ville det ikke være relevant. 

-‐ Hvad sker der, hvis vi trækker en velfungerende og faglig dygtig medarbejder ud til 600 timer pr. 
år i en meget begrænset opgave. Skaber vi en medarbejder, der på et tidspunkt mister sin gene-
relle politifaglighed – oplever denne medarbejder det pludseligt som farligt at skulle løse kerne-
opgaver. 

Medarbejderlederen skal holdes op på målet om 1000 timers måling, men der skal gives frihed til valgt af 
metode.  
 
Et eksempel på (set fra en medarbejderleders synspunkt) for stor detaljeringsgrad i sagsbehandlingen: 

-‐ Cpi, pi og andre ledere gennemgår hver morgen døgnrapporten. Man falder over en hændelse, 
som man fordyber sig i. 

-‐ Via vagtchefen beskrives en konkret opgaveløsning på hændelsen over for den lokale medarbej-
derleder – man springer bl.a. her et ledelsesniveau over 

Skal et linjelederniveau på daglig plan gå så langt ned i detaljen når: 
-‐ Mindst en medarbejder på hver lokalstation gennemgår den lokale døgnrapport hver morgen 
-‐ Her fanges hændelser/undersøgelser/henvendelser, som der enten på morgenmødet (hvor som 

oftest også afdelingslederen deltager) vurderes om noget skal undersøges nærmere eller priori-
teres. Eller det aftales direkte med medarbejderlederne, hvad der skal forfølges nærmere. 

Det er klart, at politikredsens ledelse er ansvarlig for kvalitet og legalitet, men disse opgavers varetagel-
se i dagligdagen bør ligge hos afdelingslederne og deres medarbejderledere i tillid til, at det der skal 
fanges også bliver fanges der. 
 
Et andet eksempel kan være lukkedage. 

-‐ Helt overordnet er det politikredsens ledelse, der definerer, hvornår vi er tilgængelige for borgere 
i forbindelse med helligdage og jul/nytår. 

-‐ Kunne det dog være et lokalt forhold (mellem afdelings- og medarbejderleder) i hvilke omfang 
medarbejdere skal sendes hjem. 

-‐ I julen 2014 var der lukket fra 19. december til 5. januar – i denne periode havde bl.a. de lokale 
efterforskningsafdelinger fortsat varetægtsfanger og tungere efterforskning. Er det optimalt, at 
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dette ligger stille i 14 dage – hensyn til den varetægtsfængslede, medarbejderne, vores målkrav 
på sagsbehandlingstid mv. 

Der kunne evt. vises den tillid til afdelingslederne og medarbejderlederne, at de godt kan vurdere hvem 
og hvor mange, der i en given periode skal være på arbejde. Vores fokus på kompensationstimer gør jo, 
at vi ikke har medarbejdere på arbejde på helligdage, hvis ikke det giver mening for organisationen.  
 
Medarbejderleder 9 
 
Undskyld dette sene svar – jeg håber alligevel, at du kan bruge det – der har været mange gøremål, 
men nu fandt jeg en stund til at prøve at give dig input: 
 
 
Jeg vil prøve at beskrive min indgangsvinkel til ledelse og dit gode spørgsmål om, hvordan definerer 
man ledelse – jeg har altid haft denne simple definition: 
 

”Det er når man flytter/bevæger mennesker på en ordentlig måde”. 
  
Der er sikkert mange andre definitioner, men denne er til at håndtere for mig og den måde, som jeg prø-
ver at agere på  og som jeg ser virker for mig. 
 
Ifm. indførsel af Leadership pipeline i Dansk Politi deltog vi i flere sessioner, hvor det blev tydeliggjort, 
hvilke grundlæggende værdier, som der lægges vægt på: Helhedsforståelse, kommunikation, faglighed 
osv. – og det er for mig blot eet sæt værdier mere, som politiet – set med historiske briller – har købt og 
nu indført med fuld skrue i hele organisationen. 
Det har den klare fordel, at der nu er eet klart værdigrundlag, og som blev indført professionelt af mange 
gode kræfter – og som er et værdifuldt afsæt for politiets ledelse som helhed, men også det at de sam-
me værdier blev udmeldt på medarbejderniveauet, hvor samme genkendelighed af værdierne var at fin-
de. Vi arbejder altså ud fra samme platform – uanset om vi er ledere eller medarbejdere. 
 
Der blev samtidigt indført en lederreform, hvor der skete en kraftig reducering af VPK-laget, og der skete 
en ny udnævnelse af politikommissærer fra det beskårne lag. 
Her blev en stilling til mig på politikommissær-niveau – og med indplacering i xxxxxxxxxx, hvor jeg blev 
leder af xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Det udfordrede i den grad min ledelse og min definition af ledelse og også de nye værdier, som leader-
ship pipeline indførte – og med de deraf følgende ”up and down” ledelsesprincipper at lede gennem lini-
en. 
 
Min udfordring var, at min homogene og direkte personaleledelse kunne udføres for ca. halvdelen af min 
medarbejdergrupper i xxxxxxx, som var tjenestegørende i xxxxxxxx, mens den anden halvdel var statio-
neret alle andre steder end i xxxxx– Kalundborg, Holbæk, Ringsted, Køge og Roskilde – og med de der-
af umulige muligheder for at udøve direkte ledelse.  
Efter min tiltrædelse 010315 afholdt jeg 32 MUS samtaler og investerede i den nære kontakt og kend-
skab, som jeg værdsætter og ser som en rigtig god indgangsvinkel til mine medarbejdere og deres ar-
bejdsmæssige ydelser. 
 
Ind over sommeren og efteråret voksede mine medarbejdere i antal, hvilket kulminerede i januar og fe-
bruar 2015, hvor jeg nåede mit maksimale antal medarbejdere som var nået op på 45 M/K – og det med 
de geografiske udfordringer, som stadig bød sig ind – så det var/er ikke muligt at udøve ordentlig direkte 
personaleledelse – og alt det resulterede i at jeg sagde fra overfor min leder. 
Der blev taget action – og der fjernedes 24 medarbejdere fra mig, således at jeg nu ”Kun” er direkte per-
sonaleleder overfor færdselssekretariatets 21 M/K. 
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Når jeg ser tilbage på det år, som det hele tog, så ser jeg, at jeg godt nok har haft lagt mig i selen og 
også udfyldt min plads, men eet og andet er svigtet, idet jeg selv har måttet sige fra – der har med andre 
ord ikke været nogen pipeline værdi i form af f.eks. Helhedsforståelse, som har virket ….. andre politi-
kommissærer på mit niveau er personaleleder for 6-8 medarbejdere, andre for 12, nogle for 18, mens 
nogle andre igen har 20-30 medarbejdere……………. så jeg ved ikke om leadership pipeline reelt virker 
? 
 
Min leder har støttet meget op fagligt og også været der og støttet ved personalemæssige udfordringer, 
men agerer først da jeg selv siger fra. 
 
Det har formentlig ikke været i leadership pipeline værdierne været meningen, at vicepolitiinspektør laget 
skulle være direkte personaleleder for medarbejdere, men det har i situationen været løsningen på netop 
min udfordrede situation – og 2 vicepolitiinspektører har delt de 24 medarbejdere, som er fjernet fra mig, 
mellem sig. Der er således udvisket de ellers klare adskillelser mellem ledelseslagene, men det har væ-
ret den mulighed - som kunne løse situationen. Leadership pipelines ledelsesprincipper at lede gennem 
ledere og med et nederst ledelseslag med direkte medarbejderledelse er således brudt. 
 
Jeg kan se værdien at lede nedadtil og lede opadtil, at lede gennem ledere mv. er en bærende værdi i 
leadership Pipeline ledelsesprincip, men den holder altså ikke i alle situationer, hvilket er tydeliggjort i mit 
eksempel ovenfor. 
 
Selve indførslen af leadership pipeline i Dansk politi har haft – og har en svær gang i organisationen, 
idet vi både er en virksomhedsledet organisation – og samtidig en operativ enhed med føringsmæssige 
ledelsesprincipper – og det adskiller klart vores virksomhed fra andre virksomheder. 
 
Én af udfordringerne var også selve valget i kun at skære i det nederste ledelseslag - vicepoltikommis-
særerne. 
Der blev fravalgt rigtig dygtige mange førledere – og også mange vicepolitikommissærere, mens ledel-
seslagene ovenfor blev fuldt og helt forskånet – der er spurgt til det, men – hørt med mine ører – så der 
er ikke kommet nogen troværdige forklaringer på, hvorfor der ikke kunne være en eller anden allerede 
udnævnt politikommissær, vicepolitiinspekør eller anden højere charge, som kunne hænge i bremsen – 
og som sådan stod i vejen for en lovende vicepolitikommissær.  
 
I Midt- og Vestsjællands politi er der – efter min vurdering – et antal af de allerede udnævnte politikom-
missærer og vicepolitiinspektører som burde være fravalgt.  
 
Jeg vil overordnet sige, at med min ledelsesstil og tilgang – så er der faktisk ikke ændret grundlæggende 
i det arbejde, som jeg kalder ledelse jf. min egen definition som nævnt indledningsvis – holdt op mod 
leadership pipeline – der er nu blot sat andre ord på. 
 
Medarbejderleder 10 
 
Hermed mit input til ledelse – mit syn på ledelse. 
 
For mig er kodeordet – mod til ledelse – mange ledere i dag har ikke mod til at tage konfrontationen – 
turde den svære samtale. Det er i mit hoved ikke svært at sidde og fortælle hvor god en kollega er, men 
det er straks sværere når det handler om ikke acceptabel adfærd i forbindelse med den daglige tjeneste. 
Den kollega som i sociale sammenhænge er stærk i medarbejdergruppen – udfordrer dig som leder i 
dagligdagen. Han afprøver sit uformelle ledelses rum – for at se hvor langt han kan gå. Her skal man 
som leder vise den pondus - at det er os der ledelses retten. Et konkret eksempel var en god kollega 
som ikke ville være disponent – selv om han var rigtig god – det passede ham bedre at være operatør – 
dette lykkedes alt for længe, idet lederne blot sagde – men han vil ikke. Kodeordet var en samtale – med 
en konkret ordre. I dag har vi stadig en god og tilfreds kollega blot i den rigtige stilling. 
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Ellers ser jeg lederen som samlingspunkt – for involvering af medarbejdere i dagligdagen. Den enkelte 
kollega vil have indflydelse på sin hverdag – have ansvarsområder i dagligdagen og føle sig vigtig. Det 
er min opgave som leder at finde den enkelte kollegas kompetencer – og bruge dem i dagligdagen – 
huske at rose når der er grund. Jeg har mange gange oplevet, at selv den svageste kollega vil rejse sig. 
Herudover vis lidt interesse for kollegaen. 
 
Lov ikke mere end du kan holde med kurser – kompetenceudvikling mm – hellere sige nej ved MUS end 
love noget som de ved du ikke kan overholde. Brug dit ledelses rum – tag beslutninger hvor de ikke er 
taget før – din øverste leder gider ikke sidde og tage stilling til dine ansvarsområder – du er PK og bliver 
betalt herfor. Det er også vigtigt din  beslutninger bliver bakket op af din daglige leder. 
 
Jan, jeg ved ikke om du kan bruge dette – det kom lige ud af ærmet om hvad ledelse er for mig – ud 
over den faglige del…  
 
Medarbejderleder 11 
 
Hermed en kort beskrivelse af, hvorledes jeg definerer ledelse og hvad ledelse er for mig. Endvidere en 
beskrivelse af, hvorledes jeg opfatter ledelse imellem ledelsesniveauerne set fra mit eget ledelsesniveau 
som medarbejderleder. 
 
Ledelse er et relativ kompleks ord, og en definition heraf vil være et resultat af den enkeltes verdensbil-
lede. Her tænker jeg specielt i forholdet mellem arbejdsgiver og –tager. Lederen vil uden tvivl opfatte 
eller definere ledelse på en anden måde end medarbejderen.  
 
Min definition på ledelse kan beskrives med følge ord: Styring, overblik, opfølgning, valg og beslutninger. 
Som leder skal du evne at kunne skabe et overblik, man kan styre ud fra. Undervejs skal der foretages 
en række valg, og der skal herefter træffes beslutning om, hvorvidt disse valg skal gennemføres. Endelig 
skal der følges op den processen, og justeringer skal eventuelt foretages.  
 
En fællesnævner for ovenstående må være ordet ’styring’. 
 
For mig er ledelse at kunne opnå gode resultater igennem mine medarbejdere, ved løbende at udvikle 
mine medarbejderes kompetencer i forhold til opgaveløsningen samt sikre en høj grad af motivation og 
ejerskab hos den enkelte medarbejder.  
 
For mig som leder er det vigtigt, at jeg har evnen til at forstå den enkeltes medarbejders verdensbillede, 
for igennem den rette kommunikation at kunne skabe det rette miljø i form af arbejdsopgavernes kom-
pleksitet, medarbejdersammensætning, samt måden hvorpå der skal ske kompetenceudvikling mv. 
 
Endvidere skal jeg som leder kunne sætte retning afdelingen/sektionen, herunder prioritering af opgaver, 
sikre målopfyldelse, og løbende optimere driften. 
 
Endelig skal jeg evne at kunne samarbejde på tværs af organisationen og forstå de prioriteringer der 
træffes på ledelsesniveauerne over mit.  
 
Ovenstående er ikke udtømmende, og er blot nogen af de for mig vigtigste evner, jeg som leder skal 
besidde.   
 
Det nye ledelsesgrundlag har nu været implementeret i Midt- og Vestsjællands Politi i godt og vel et år. 
Jeg har deltaget i et fokusgruppeinterviewe foretaget af Rigspolitiet, og har i den forbindelse givet udtryk 
for, at jeg ikke at mærket de store ændringer i forhold til før implementeringen. Jeg føler, at der fortsat er 
meget lange beslutningsveje. Jeg havde en forventning om en mere handlekraftig organisation med hur-
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tigere beslutningsprocesser. Det er desværre ikke det jeg har oplevet, men derimod fået en følelse af en 
til tider handlingslammet organisation. 
 
Jeg har dog oplevet et større ledelsrum. Om det skyldes min funktion som medarbejderleder på en min-
dre station, og at jeg siden 1. september 2014 har været eneste medarbejderleder på stationen, eller om 
det er grundet implementeringen af det nye ledelsesgrundlag, kan jeg ikke umiddelbart vurdere. 
 
I forhold til ledelse på rette niveau, oplever jeg til stadighed, at ledere på højere niveauer udøver direkte 
ledelse og ”blander” sig direkte i driften. 
 
Idet ovenstående kun er en kort beskrivelse, uddyber jeg det gerne ved et interview. 
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BILAG 7 
Interviews af ledere 
 
 
Medarbejderleder 3 
 
Interviewguide - Interview af udvalgte ledere 
 
Interviewene blev foretaget i vilkårlig rækkefølge, alt efter ledernes tilgængelighed. Interviewene 

blev foretaget på lederens eget tjenestested og varede hver en time. Svar og analyse anonymise-

rer informanterne, der betegnes som medarbejderleder/afdelingsleder HQ eller Lokal. 

 
10. Jeg vil godt bede dig om at erklære din enig- eller uenighed i følgende påstande, som jeg 

læser op (informanten får udleveret et stykke papir hvor han i påstandene 1 til 7, sætter sit 

kryds under enig eller uenig efter, at jeg har læst spørgsmålet op. 

 

Efter afkrydsningen stiller jeg uddybende spørgsmål til hver af påstandene for at underbyg-

ge hans valg kvalitativt. Hvad kendetegner dit standpunkt? 

 

11. Enigheden i de 7 påstande i statusmålingen falder jævnt fra spørgsmål 1 til 7. Kan du hu-

ske om du forholdt dig mere kritisk til påstandene efterhånden som du arbejdede dig ned i 

dem? 

 

a. Jeg kan ikke huske, om jeg har udfyldt statusmålingen. 

 

Formålet med spørgsmålene er, at teste den påståede stigende validitet i de 7 påstande. 

 

12. Mener du, at OLP giver bud på en ny form for ledelse? Hvordan stemmer den ledelse du 

altid har udført overens med den ledelse OLP byder på? Er du bekymret for, at du ikke kan 

udføre den ledelse OLP kræver? 

 

• Ja, tydeligere hvad opgaven er på de enkelte niveauer, så OLP sikrer ledelse på 

rette niveau hvis det efterleves. De øverste ledelseslag har sværest ved at blive 

på eget niveau, hvilket er et problem, når de laveste lag skal have ansvaret for 

driften, men ikke helt får det. I virkeligheden fraviges OLP fordi opgaverne ikke 

stemmer overens med ressourcerne. Jeg kan godt være bekymret for om jeg kan 

udføre den ledelse OLP kræver når vi har meget travlt og er pressede ressour-

cemæssigt. 
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Formålet med spørgsmålene er at teste om der er tale om pre-mutation. 

 

4. I statusmålingen, er der ikke høj enighed om, at OLP har givet klare lederroller, men der er 

enighed om, det har gjort det mere klart hvilken kompetenceudvikling lederne skal sigte ef-

ter. Hvordan ser du på det? 

 

Jeg kendte udmærket min rolle før, så det har OLP ikke forbedret, men nu kan vi se på 

tryk, hvad vi skal være gode til. 

 

Formålet med spørgsmålene er at behandle den undren der er imellem enigheden om påstandene 

der beskæftiger sig med dette emne. 

 

5. Bliver OLP italesat ved møder du deltager i med andre ledere? Tænker du selv over OLP i 

dagligdagen, eller henter du hjælp og inspiration fra den? 

 

Ja, overbærende. Man synes det er fine principper som ikke er slået igennem. Man vil gerne 

have at de gør det, men der er ikke en realistisk tilgang til mål- og resultatkrav i forhold til res-

sourcer. Der skulle ikke have været lokale mål. Det skaber en unødig konkurrence, og går ud 

over helhedsforståelsen og ledelse på tværs. Jeg bruger ikke OLP i hverdagen. Den hænger 

på væggen, men det er længe siden jeg har kigget på den. . 

 

Formålet med spørgsmålene er at teste unbalanced incubation. 

 

6. Hvad betyder ’mod til ledelse for dig? 

 

At man tør lede. Det understøttes ikke i tilstrækkelig grad af de øverste ledere. Man får tit re-

primander, hvis man gør noget af egen drift der ikke lige falder i god jord højere oppe. Øvre le-

dere henvender sig mange lag under dem, og giver udtryk for utilfredshed. Det fremmer ikke 

mod til ledelse. Mod til ledelse er at sige sin mening konstruktivt. På den måder er OLP ikke i 

modstrid mod det jeg altid har gjort. 

 

Formålet med spørgsmålet er at distingvere kompetencefeltet for hvert niveau. 

  



 

 

68 

7. Forhindrer driften udvikling? Uddyb enig eller uenighed, og hvad der kan gøres for at give le-

derne mere tid til udvikling.  

 

Både ja og nej. Det er svært at opnå sidemandsoplæring, eller mesterlære. Men hvis man er 

sat til et kursus kommer man også på det, selv om der egentlig ikke er tid. Der skal mere hel-

hedstænkning ind. Det kan sikre bedre udvikling. Vi skal være mere fleksible end vi er i dag, 

men jeg tror, at der arbejdes på intentionerne om det. 

 

Formålet med spørgsmålet er at finde forslag til løsninger på, at medarbejderlederne ikke har tid til 

udvikling. 

 

8. Tror du på, at OLP kan gøre en positiv forskel for ledelse? Svarene begrundes. 

 

Ja, hvis forudsætningerne skabes. Mål og ressourcer og kompetencer skal afstemmes bedre. 

Der skal ledes mere på tværs, men både det og helhedsforståelse strider imod den menneske-

lige natur, fordi alle vil have succes. Du skal lære at holde din kæft, ellers bliver du aldrig leder, 

og du skal lade være med at pive. 

 

9. Hvad skal der til, for at lederne tager OLP til sig som en ledelsesmodel? 

Se 8 

 

Formålet med spørgsmålene er at få en samlet vurdering af synet på OLP. 
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Statusmåling under interview: 

 Påstand 1 Påstand 2 Påstand 3 Påstand 4 Påstand 5 Påstand 6 Påstand 7 

Enig  x  x    

Uenig x  x  x x x 

 

Jeg blev mere og mere kritisk, efterhånden som jeg tog stilling til påstandene, men jeg gik ikke 

tilbage og ændrede noget i de første påstande. 

Uddybende svar: 

8. Påstand: 

OLP har ikke ændret på at stille krav og forventninger til underordnede. Det kunne jeg før, 

så det har jeg ikke lært mere af. 

9. Påstand: 

OLP har gjort det tilladt at sparke sin leder over benene, hvis han blander sig for meget. 

OLP er et direktiv til den forventede rolle som leder på alle niveauer. 

10. Påstand: 

OLP har ikke afklaret ledelsesrollen. Den bekræfter måske nok den ledelse jeg udfører. Der 

er ikke noget nyt i OLP. 

11. Påstand: 

Det er godt at se på tryk hvad man skal være god til. 

12. Påstand: 

Udfordringen er ikke ændret så OLP påvirker ikke om vi er bedre eller dårligere til at følge 

op når tingene ikke går som de skal. Det er noget man skal vide som leder. 

13. Påstand: 

Jeg ved ikke hvad det er for en kerneopgave der menes. Er det ledelse eller det arbejde 

der udføres på gaden? Hvis det er det sidste har OLP ingen indflydelse, men jeg er ikke 

sikker på hvad der menes. 

14. Påstand 

Vi samarbejder ikke bedre endnu. Det kan vi komme til, hvis OLP sikrer at mål- og resultat-

krav lever op til ressourcerne. Som det er nu er der meget silo tænkning og ikke helheds-

tænkning. Man er villig til at hjælpe når man har overskud, men ingen vil dele underskud-

det.
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Ledelsesdiskurs 
 
OLP = Offentlig Leadership Pipeline - Ledelsesgrundlaget 
 
 
 

’Vi har altid udført ledelse efter et højt værdisæt, som OLP ikke har opfundet eller ændret på. Vi 

lægger vægt på faglighed som en færdighed, altså det at kunne sit fag. Vi er loyale overfor vores 

organisering, selv om vi har en tendens til lede på niveauet under os. OLP’s kompetencefelter 

håndterer vi allerede, men da vores organisering ikke følger OLP’s stringente beskrivelse af ledel-

seslag, får vi hverdagen til at fungere udenom OLP. Vi er ikke så gode til at lede på tværs, fordi der 

er rigeligt at gøre med at lede nedad. Vi ser ikke meget på prioriteter, fordi vi er alt for optaget af 

akutte driftsopgaver. OLP har gjort det lidt nemmere for os at lede opad. Vi kan godt se pointer i 

OLP, og måske slår det også igennem, men vi ved ikke, hvornår eller hvordan. Vi har været udsat 

for rigtig mange organisatoriske tiltag de sidste 10 år. Imens udfører vi professionel ledelse med 

mod og det er vi gode til, selv om situationen er meget presset.’ 

 

bemærkninger: 

Jeg ved ikke hvad ’altid’ betyder. Ledelsen er generelt højnet de sidste 12 – 15 år, gennem mange 

ting, blandt andet ’Fra ord til Handling’, som virker lidt modsat OLP. Ledelse er ikke højnet på 

grund af OLP. 
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 Medarbejderleder 8 
 
Interviewguide - Interview af udvalgte ledere 
 
Interviewene blev foretaget i vilkårlig rækkefølge, alt efter ledernes tilgængelighed. Interviewene 

blev foretaget på lederens eget tjenestested og varede hver en time. Svar og analyse anonymise-

rer informanterne, der betegnes som medarbejderleder/afdelingsleder HQ eller Lokal. 

 
1. Jeg vil godt bede dig om at erklære din enig- eller uenighed i følgende påstande, som jeg 

læser op (informanten får udleveret et stykke papir hvor han i påstandene 1 til 7, sætter sit 

kryds under enig eller uenig efter, at jeg har læst spørgsmålet op. 

 

Efter afkrydsningen stiller jeg uddybende spørgsmål til hver af påstandene for at underbyg-

ge hans valg kvalitativt. Hvad kendetegner dit standpunkt? 

 

2. Enigheden i de 7 påstande i statusmålingen falder jævnt fra spørgsmål 1 til 7. Kan du hu-

ske om du forholdt dig mere kritisk til påstandene efterhånden som du arbejdede dig ned i 

dem? 

 

Formålet med spørgsmålene er, at teste den påståede stigende validitet i de 7 påstande. 

 

3. Mener du, at OLP giver bud på en ny form for ledelse? Hvordan stemmer den ledelse du 

altid har udført overens med den ledelse OLP byder på? Er du bekymret for, at du ikke kan 

udføre den ledelse OLP kræver? 

 

• Det kan OLP hvis alle ledelseslag respekteret det. Helt fra ØL og Linjechefer. Der 

er vi udfordret. Linjechefer og CPI bliver ikke i sit ledelseslag. De skal forblive på 

strategisk niveau og ikke bestemme detaljer. Jeg er ikke bekymret for, om jeg kan 

udøve den ledelse OLP kræver.  

Formålet med spørgsmålene er at teste om der er tale om pre-mutation. 

 

4. I statusmålingen, er der ikke høj enighed om, at OLP har givet klare lederroller, men der er 

enighed om, det har gjort det mere klart hvilken kompetenceudvikling lederne skal sigte ef-

ter. Hvordan ser du på det? 

 

Der er min mening lige modsat, så det kan jeg ikke svare på. 
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Formålet med spørgsmålene er at behandle den undren der er imellem enigheden om påstandene 

der beskæftiger sig med dette emne. 

 

5. Bliver OLP italesat ved møder du deltager i med andre ledere? Tænker du selv over OLP i 

dagligdagen, eller henter du hjælp og inspiration fra den? 

 

Nej, det gør det ikke. Måske ubevidst, men det er ikke noget jeg hører meget til. Ikke alle har 

fundet sig tillpas i OLP, der er usikkerhed om hvordan det skal tolkes. Jeg har nogle gange fra 

ledere over mig fået at vide at jeg har misforstået OLP, og at dem over mig hævder ledelses-

retten.  

Formålet med spørgsmålene er at teste unbalanced incubation. 

 

6. Hvad betyder ’mod til ledelse for dig? 

 

Udtrykket bruges af ØL til at tryne medarbejderlederne. Det handler bare om at få resultater i 

hus. Det er indpiskning. Vi fik også en kollektiv skideballe ved mødet om den nye organisation, 

hvor Anders (Politidirektøren, JEL) sagde at vi ikke var gode nok. Han snakkede også om hak-

keorden som ikke passer med OLP. Vi burde bruge vores lederseminar bedre og snakke OLP 

igennem i stedet for at høre på en Jægersoldats historier fra Afghanistan.  

 

Formålet med spørgsmålet er at distingvere kompetencefeltet for hvert niveau. 

  

7. Forhindrer driften udvikling? Uddyb enig eller uenighed, og hvad der kan gøres for at give le-

derne mere tid til udvikling.  

 

Ja, måske. Der har ikke været tilstrækkelig udvikling i den senere år, men jeg kender ikke år-

sagen. Når man har haft MUS/LUS bliver det ikke til noget, sikkert på grund af penge og tid. 

Udvikling bliver nedprioriteret i forhold til andet. Vi kommer nok også for sent med vores kur-

susønsker fordi MUS/LUS ligger forkert i årshjulet. Der kan sagtens være balance mellem drift 

og udvikling, og det bliver spændende med de nye PU stillinger.  

 

Formålet med spørgsmålet er at finde forslag til løsninger på, at medarbejderlederne ikke har tid til 

udvikling. 
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8. Tror du på, at OLP kan gøre en positiv forskel for ledelse? Svarene begrundes. 

 

Ja, hvis det bliver forfulgt fra de øverste niveauer. De skal være bedre til at fortælle os om OLP 

og så skal de blive på eget niveau. Vi skal alle følge OLP og det er laget over os der skal hjæl-

pe os med det. Det skal sikres at dem man har under sig fylder rammen ud, og hvis de ikke gør 

skal man lære dem det. Ellers bliver det ikke stringent. Ingen har den rigtige opfattelse af det 

her redskab. 

 

9. Hvad skal der til, for at lederne tager OLP til sig som en ledelsesmodel? 

Vi skal bruge tid på møder og seminarer til at drøfte OLP. Så får vi bedre forståelse for hinan-

den på alle niveauer. Vi har ikke talt ret meget om det endnu, og det skal vi gøre mens det kan 

formes. Det kan det endnu.  OLP er sat i vandet og driver med strømmen, og så må vi se hvor 

det driver hen. 

Formålet med spørgsmålene er at få en samlet vurdering af synet på OLP. 
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Statusmåling under interview: 

 Påstand 1 Påstand 2 Påstand 3 Påstand 4 Påstand 5 Påstand 6 Påstand 7 

Enig   x  x x x 

Uenig x x  x    

 

Jeg kan ikke huske om jeg blev mere og mere kritisk, og der var jo tid nok til at besvare det. 

Uddybende svar: 

1. Påstand: 

OLP tydeliggør ledelse, men jeg havde en lederprofil før OLP, og det har ikke ændret min 

adfærd, heller ikke når det gælder forventninger til underordnede. OLP er ikke i modstrid 

med hvad jeg altid har gjort, men jeg udfyldte også mit ledelsesrum før det. 

2. Påstand: 

De samme parametre som i påstand 1. 

3. Påstand: 

Jeg er enig fordi kompetencefelternes krav for hvert niveau tydeliggør hvad min rolle er. 

Før var jeg ubevidst kompetent, nu ved jeg hvad og hvorfor jeg gør det. Der er mere præci-

sion for ledelse i OLP. 

4. Påstand: 

Jeg vidste godt før OLP hvor jeg skulle styrkes. Jeg kender godt mig selv. Jeg har efter-

spurgt netop kommunikationsuddannelse og den uddannelse i den nære ledelse på LUS, 

men det har ikke udmøntet sig i uddannelse. 

5. Påstand: 

OLP har præciseret hvad vi skal følge op på. Det er ikke blevet brugt tidligere i tilstrækkelig 

grad. Men det kræver at alle niveauer følger op og støtter og ikke det modsatte. 

6. Påstand: 

OLP har medført en forpligtelse til kerneopgaven hvor man ved at man skal gøre noget, el-

lers skal det gøres af andre. Vi kan med OLP få en fælles tilgang til opgaveløsningen på 

tværs af niveauerne, men vi har det ikke helt endnu. 

7. Påstand 

Man arbejder bedre med nogen sideordnede end andre. Det er stadig personlige kendska-

ber der afgør hvor godt man arbejder sammen på tværs. Det er ikke professionelt. Der er 

bestemt plads til forbedring.
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Ledelsesdiskurs 
 
OLP = Offentlig Leadership Pipeline - Ledelsesgrundlaget 
 
 
 

’Vi har altid udført ledelse efter et højt værdisæt, som OLP ikke har opfundet eller ændret på. Vi 

lægger vægt på faglighed som en færdighed, altså det at kunne sit fag. Vi er loyale overfor vores 

organisering, selv om vi har en tendens til lede på niveauet under os. OLP’s kompetencefelter 

håndterer vi allerede, men da vores organisering ikke følger OLP’s stringente beskrivelse af ledel-

seslag, får vi hverdagen til at fungere udenom OLP. Vi er ikke så gode til at lede på tværs, fordi der 

er rigeligt at gøre med at lede nedad. Vi ser ikke meget på prioriteter, fordi vi er alt for optaget af 

akutte driftsopgaver. OLP har gjort det lidt nemmere for os at lede opad. Vi kan godt se pointer i 

OLP, og måske slår det også igennem, men vi ved ikke, hvornår eller hvordan. Vi har været udsat 

for rigtig mange organisatoriske tiltag de sidste 10 år. Imens udfører vi professionel ledelse med 

mod og det er vi gode til, selv om situationen er meget presset.’ 

 

bemærkninger: 

 

Det er rigtigt at vi ikke er gode nok til at lede på tværs. Kemi og personlige kontakter afgør stadig 

om det går godt. Vi prioriterer forskelligt fra person til person. Vi har en meget forskellig tilgang. 

Det kan ses på den forskellige målopfyldelse at vi leder vidt forskelligt. Efterlevelse af OLP er vigti-

gere end hensigten. Lederne skal skabe nye samarbejdsrelationer.   
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Medarbejderleder 11 
 
Interviewguide - Interview af udvalgte ledere 
 
Interviewene blev foretaget i vilkårlig rækkefølge, alt efter ledernes tilgængelighed. Interviewene 

blev foretaget på lederens eget tjenestested og varede hver en time. Svar og analyse anonymise-

rer informanterne, der betegnes som medarbejderleder/afdelingsleder HQ eller Lokal. 

 
1. Jeg vil godt bede dig om at erklære din enig- eller uenighed i følgende påstande, som jeg 

læser op (informanten får udleveret et stykke papir hvor han i påstandene 1 til 7, sætter sit 

kryds under enig eller uenig efter, at jeg har læst spørgsmålet op. 

 

Efter afkrydsningen stiller jeg uddybende spørgsmål til hver af påstandene for at underbyg-

ge hans valg kvalitativt. Hvad kendetegner dit standpunkt? 

 

2. Enigheden i de 7 påstande i statusmålingen falder jævnt fra spørgsmål 1 til 7. Kan du hu-

ske om du forholdt dig mere kritisk til påstandene efterhånden som du arbejdede dig ned i 

dem? 

 

Formålet med spørgsmålene er, at teste den påståede stigende validitet i de 7 påstande. 

 

3. Mener du, at OLP giver bud på en ny form for ledelse? Hvordan stemmer den ledelse du 

altid har udført overens med den ledelse OLP byder på? Er du bekymret for, at du ikke kan 

udføre den ledelse OLP kræver? 

 

• Ja, hvis der er klare snitflader mellem ledelsesniveauerne. Vi kan bruge OLP til at 

træffe beslutninger på møder mv. men det er ikke sket endnu. Det nye er at OLP 

tydeliggør ledelsesrum. ØL skal bruge OLP mere effektivt. Jeg er ikke bekymret 

for om jeg kan lede som OLP kræver. 

Formålet med spørgsmålene er at teste om der er tale om pre-mutation. 

 

4. I statusmålingen, er der ikke høj enighed om, at OLP har givet klare lederroller, men der er 

enighed om, det har gjort det mere klart hvilken kompetenceudvikling lederne skal sigte ef-

ter. Hvordan ser du på det? 
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Det undrer jeg mig over. Definitionerne er ret klare og roller og kompetenceudvikling hæn-

ger sammen. 

 

Formålet med spørgsmålene er at behandle den undren der er imellem enigheden om påstandene 

der beskæftiger sig med dette emne. 

 

5. Bliver OLP italesat ved møder du deltager i med andre ledere? Tænker du selv over OLP i 

dagligdagen, eller henter du hjælp og inspiration fra den? 

 

Overvejende nej. Måske lokalt når vi taler om drift og i forhold til rollefordeling. Der bliver ofte 

luftet lidt uklare frustrationer om hvordan det ikke virker. 

Formålet med spørgsmålene er at teste unbalanced incubation. 

 

6. Hvad betyder ’mod til ledelse for dig? 

 

Det er turde tage ansvaret som leder. Specifikt når man siger fra overfor medarbejdere der ikke 

vil, og når man siger fra overfor ledere over én når de f.eks. blander sig i mit niveau.  

Formålet med spørgsmålet er at distingvere kompetencefeltet for hvert niveau. 

  

7. Forhindrer driften udvikling? Uddyb enig eller uenighed, og hvad der kan gøres for at give le-

derne mere tid til udvikling.  

 

Ja. OLP kan afhjælpe det hvis det sikres, at medarbejderlederen drukner i drift. Sådan er det i 

dag på de små steder. Vi skal være bedre til at have skarpe prioriteringer. Vi skal udvikle med-

arbejderne så vi kan uddelegere mere og styrke selvledelse. Jeg tror det tager generationer for 

de ældre medarbejdere på +50 vil ikke have selvledelse. De vil ikke tage ansvaret for det har 

de aldrig været vant til. De er trygge uden ansvaret. Vi skal væk fra kontrolkulturen hvor vi tror 

at medarbejderne snyder. 

 

Formålet med spørgsmålet er at finde forslag til løsninger på, at medarbejderlederne ikke har tid til 

udvikling. 

 

8. Tror du på, at OLP kan gøre en positiv forskel for ledelse? Svarene begrundes. 
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Ja. Det skal italesættes og alle niveauer skal være tro imod det. Det kniber i de øverste lag der 

blander sig for meget, og stadig ser med mistanke på dem der er under dem.  

 

9. Hvad skal der til, for at lederne tager OLP til sig som en ledelsesmodel? 

Se de andre svar. 

 

 

Formålet med spørgsmålene er at få en samlet vurdering af synet på OLP. 
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Statusmåling under interview: 

 Påstand 1 Påstand 2 Påstand 3 Påstand 4 Påstand 5 Påstand 6 Påstand 7 

Enig x x x x    

Uenig     x x x 

 

Jeg blev mere og mere kritisk, efterhånden som jeg tog stilling til påstandene, men jeg gik ikke 

tilbage og ændrede noget i de første påstande. 

Uddybende svar: 

1. Påstand: 

OLP har gjort det konkret hvad forventninger man kan have. Rammerne er mere tydelige. 

Det er på skrift, men det skal også implementeres i hverdagen. 

2. Påstand: 

Man kan ’trække kortet’ når man skal sige sine forventninger til din overordnede. Det hand-

ler mest om at de ikke kommer for langt ned i deres ledelse. Det skal nok komme til at vir-

ke. 

3. Påstand: 

Kompetencefelterne giver klare afgrænsninger for hvert ledelsesniveau. Det var der ikke 

før.  

4. Påstand: 

Kompetencehjulet der bruges i MUS støtter godt op om det. Det er tydeliggjort hvad man 

skal kunne. 

5. Påstand: 

Jeg kan ikke se hvordan OLP skulle gøre en forskel på det. Det er i hvert fald ikke fuldt im-

plementeret. På det felt tager vi udgangspunkt i målopfyldelsen og ikke OLP. 

6. Påstand: 

Kerneopgaverne har ikke noget med OLP at gøre. Der er ingen direkte sammenhæng. Jeg 

kan ikke se koblingen.  

7. Påstand 

På nogen områder er vi blevet bedre, men ikke pga OLP. OLP har dog gjort det legalt at 

arbejde som vi gør og vi kan træffe selvstændige beslutninger hvis alle bliver på eget ni-

veau. 
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Ledelsesdiskurs 
 
OLP = Offentlig Leadership Pipeline - Ledelsesgrundlaget 
 
 
 

’Vi har altid udført ledelse efter et højt værdisæt, som OLP ikke har opfundet eller ændret på. Vi 

lægger vægt på faglighed som en færdighed, altså det at kunne sit fag. Vi er loyale overfor vores 

organisering, selv om vi har en tendens til lede på niveauet under os. OLP’s kompetencefelter 

håndterer vi allerede, men da vores organisering ikke følger OLP’s stringente beskrivelse af ledel-

seslag, får vi hverdagen til at fungere udenom OLP. Vi er ikke så gode til at lede på tværs, fordi der 

er rigeligt at gøre med at lede nedad. Vi ser ikke meget på prioriteter, fordi vi er alt for optaget af 

akutte driftsopgaver. OLP har gjort det lidt nemmere for os at lede opad. Vi kan godt se pointer i 

OLP, og måske slår det også igennem, men vi ved ikke, hvornår eller hvordan. Vi har været udsat 

for rigtig mange organisatoriske tiltag de sidste 10 år. Imens udfører vi professionel ledelse med 

mod og det er vi gode til, selv om situationen er meget presset.’ 

 

bemærkninger: 

Den enkeltes værdisæt er forskelligt. Det er meget funktionsbestemt. OLP indfører noget nyt og 

harmoniserer værdisættene. Vi definerer ledelse meget forskelligt. Faglighed får for stor vægt og 

hæmmer alle de andre ting vi skal kunne. Det er som om at ØL lancerer OLP men stadig forventer 

kontrolledelse.  
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Afdelingsleder 1 

 

Interviewguide - Interview af udvalgte ledere 

 

Interviewene blev foretaget i vilkårlig rækkefølge, alt efter ledernes tilgængelighed. Interviewene 

blev foretaget på lederens eget tjenestested og varede hver en time. Svar og analyse anonymise-

rer informanterne, der betegnes som medarbejderleder/afdelingsleder HQ eller Lokal. 

 

1. Jeg vil godt bede dig om at erklære din enig- eller uenighed i følgende påstande, som jeg 

læser op (informanten får udleveret et stykke papir hvor han i påstandene 1 til 7, sætter sit 

kryds under enig eller uenig efter, at jeg har læst spørgsmålet op. 

 

Efter afkrydsningen stiller jeg uddybende spørgsmål til hver af påstandene for at underbyg-

ge hans valg kvalitativt. Hvad kendetegner dit standpunkt? 

 

2. Enigheden i de 7 påstande i statusmålingen falder jævnt fra spørgsmål 1 til 7. Kan du hu-

ske om du forholdt dig mere kritisk til påstandene efterhånden som du arbejdede dig ned i 

dem? 

 

a. Jeg blev mere kritisk efterhånden som jeg tog stilling til påstandene, men jeg gik ik-

ke tilbage og ændrede noget. 

 

Formålet med spørgsmålene er, at teste den påståede stigende validitet i de 7 påstande. 

 

3. Mener du, at OLP giver bud på en ny form for ledelse? Hvordan stemmer den ledelse du 

altid har udført overens med den ledelse OLP byder på? Er du bekymret for, at du ikke kan 

udføre den ledelse OLP kræver? 

 

• Ja, det er en ny form for ledelse, men den tager ikke højde for kompleksiteten, 

fordi den ikke kan agere i en ren struktur. Ikke alt kan køre i OLP, fordi politiet har 

en hierarkisk kultur af føringsledelse. Jeg er ikke bekymret for om jeg kan udføre 

den ledelse OLP kræver. 

Formålet med spørgsmålene er at teste om der er tale om pre-mutation. 
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4. I statusmålingen, er der ikke høj enighed om, at OLP har givet klare lederroller, men der er 

enighed om, det har gjort det mere klart hvilken kompetenceudvikling lederne skal sigte ef-

ter. Hvordan ser du på det? 

 

Jeg har altid kendt min rolle, så derfor har OLP ikke gjort den mere klar, men kompetence-

felterne viser hvad man skal kunne, og så kan man se på sit eget kompetencegab. 

 

Formålet med spørgsmålene er at behandle den undren der er imellem enigheden om påstandene 

der beskæftiger sig med dette emne. 

 

5. Bliver OLP italesat ved møder du deltager i med andre ledere? Tænker du selv over OLP i 

dagligdagen, eller henter du hjælp og inspiration fra den? 

 

Nej, det gør den ikke. Jeg bruger selv OLP  for at sikre mig, at jeg stiller de rette krav til mine lede-

re. Jeg prøver selv at leve op til OLP ved at skabe et professionelt rum og skabe et godt team. 

 

Formålet med spørgsmålene er at teste unbalanced incubation. 

 

6. Hvad betyder ’mod til ledelse for dig? 

 

At gøre det nødvendige og sikre, at organisationen lever op til kravene. Man skal kunne træffe 

beslutninger mod individer når det har store konsekvenser. Mod til ledelse handler om have 

forklaringskraft. Hvis ikke man har forklaringskraft har man ikke mod til ledelse. 

 

Formålet med spørgsmålet er at distingvere kompetencefeltet for hvert niveau. 

  

7. Forhindrer driften udvikling? Uddyb enig eller uenighed, og hvad der kan gøres for at give le-

derne mere tid til udvikling.  

 

Driften begrænser hvis ikke der er tid til ledelse. Man skal nyttiggøre leder teams og drøfte organi-

satoriske ting. Der er ikke nogen netværk. Vi løber fra møde til møde og når ingen refleksion. Pro-

jekter tager meget tid fra driften. En bedre feedback kultur kan sikre den rette udvikling. 

 

Formålet med spørgsmålet er at finde forslag til løsninger på, at medarbejderlederne ikke har tid til 

udvikling. 
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8. Tror du på, at OLP kan gøre en positiv forskel for ledelse? Svarene begrundes. 

 

Ja, på grund af legitimiteten. Ledelsesretten er tilbage i modsætning til konsensusledelse. Ret-

ning, ramme og vilkår er tydeliggjort. OLP har gjort, at kritikken nu rettes mod Øverste Ledelse 

og ikke Rigspolitiet. Ledelsesret medfører ikke nødvendigvis autoritær ledelse. Vi skal være 

bedre til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Vandringen er tit for lang med store pro-

jekter.  

 

9. Hvad skal der til, for at lederne tager OLP til sig som en ledelsesmodel? 

Der skal være mod til udvikling og OLP skal drøftes ordentligt på vores lederseminarer. Vi skal 

drøfte ledelse udfra et teoretisk perspektiv. Der skal ændres adfærd i retning af OLP. 

 

 

Formålet med spørgsmålene er at få en samlet vurdering af synet på OLP. 
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Statusmåling under interview: 

 Påstand 1 Påstand 2 Påstand 3 Påstand 4 Påstand 5 Påstand 6 Påstand 7 

Enig x x   x  x 

Uenig   x x  x  

 

Jeg blev mere og mere kritisk, efterhånden som jeg tog stilling til påstandene, men jeg gik ikke 

tilbage og ændrede noget i de første påstande. 

 

Uddybende svar: 

1. Påstand: 

OLP gør det lettere at tydeliggøre forventninger til underordnede, fordi de kompetencefel-

terne præciserer hvad man skal kunne på hvert ledelsesniveau. 

2. Påstand: 

OLP har gjort det legitimt at lede opad og stille krav. Før OLP var det meget afhængigt af 

den personlige relation lederne imellem. 

3. Påstand: 

OLP har ikke afklaret ledelsesrollen, fordi den ikke får mig til at ændre opfattelse af min 

egen ledelse. OLP gør os ikke til bedre eller dårligere ledere hver i sær. 

4. Påstand: 

Det er blevet klarere hvilken kompetenceudvikling jeg skal gå efter fordi kompetencefelter-

ne siger hvad jeg skal kunne. Bare ærgerligt at OLP ikke allerede er indlejret i LUS, og at 

der ikke gives feedback efter den. 

5. Påstand: 

Vi kan med OLP i hånden stille krav til medarbejderne så de forstår det. OLP legitimerer le-

delse. 

6. Påstand: 

Den endelige løsning af opgaverne hænger ikke sammen med OLP. Det kræver motivati-

on, som OLP ikke beskæftiger sig med.  

7. Påstand 

Der er en bedre helhedsforståelse, som måles på samarbejde. OLP medvirker til at vi for-

står vigtigheden af at arbejde sammen for at kunne agere i kompleksiteten. 
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Ledelsesdiskurs 

 

OLP = Offentlig Leadership Pipeline - Ledelsesgrundlaget 

 

 

 

’Vi har altid udført ledelse efter et højt værdisæt, som OLP ikke har opfundet eller ændret på. Vi 

lægger vægt på faglighed som en færdighed, altså det at kunne sit fag. Vi er loyale overfor vores 

organisering, selv om vi har en tendens til lede på niveauet under os. OLP’s kompetencefelter 

håndterer vi allerede, men da vores organisering ikke følger OLP’s stringente beskrivelse af ledel-

seslag, får vi hverdagen til at fungere udenom OLP. Vi er ikke så gode til at lede på tværs, fordi der 

er rigeligt at gøre med at lede nedad. Vi ser ikke meget på prioriteter, fordi vi er alt for optaget af 

akutte driftsopgaver. OLP har gjort det lidt nemmere for os at lede opad. Vi kan godt se pointer i 

OLP, og måske slår det også igennem, men vi ved ikke, hvornår eller hvordan. Vi har været udsat 

for rigtig mange organisatoriske tiltag de sidste 10 år. Imens udfører vi professionel ledelse med 

mod og det er vi gode til, selv om situationen er meget presset.’ 

 

bemærkninger: 

Mener, at vi er blevet bedre til at lede på tværs ved særlige hændelser, som den i København i 

februar. Det kniber muligvis mere i hverdagen, hvor alle har meget travlt. 

 

Mener, at vi ser på prioriteter, men stress niveau er individuelt, hvilket er en problemstilling når der 

altid er meget travlt. 

 

Vi har ikke nok øje vor egen udvikling og  motivation. 

 

Derudover beskriver diskursen min verden. 
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Afdelingsleder 4 

 

Interviewguide - Interview af udvalgte ledere 

 

Interviewene blev foretaget i vilkårlig rækkefølge, alt efter ledernes tilgængelighed. Interviewene 

blev foretaget på lederens eget tjenestested og varede hver en time. Svar og analyse anonymise-

rer informanterne, der betegnes som medarbejderleder/afdelingsleder HQ eller Lokal. 

 

1. Jeg vil godt bede dig om at erklære din enig- eller uenighed i følgende påstande, som jeg 

læser op (informanten får udleveret et stykke papir hvor han i påstandene 1 til 7, sætter sit 

kryds under enig eller uenig efter, at jeg har læst spørgsmålet op. 

 

Efter afkrydsningen stiller jeg uddybende spørgsmål til hver af påstandene for at underbyg-

ge hans valg kvalitativt. Hvad kendetegner dit standpunkt? 

 

2. Enigheden i de 7 påstande i statusmålingen falder jævnt fra spørgsmål 1 til 7. Kan du hu-

ske om du forholdt dig mere kritisk til påstandene efterhånden som du arbejdede dig ned i 

dem? 

 

b. Ja, jeg havde nok mere fokus på de sidst påstande, men jeg kan ikke helt huske 

det. 

 

Formålet med spørgsmålene er, at teste den påståede stigende validitet i de 7 påstande. 

 

3. Mener du, at OLP giver bud på en ny form for ledelse? Hvordan stemmer den ledelse du 

altid har udført overens med den ledelse OLP byder på? Er du bekymret for, at du ikke kan 

udføre den ledelse OLP kræver? 

 

• Både ja og nej. OLP passer ikke helt hierarkisk ind i vores organisation, og det er 

et problem når vi har bundet os stramt til OLP. Det gør at det er utydeligt hvilke 

kompetencer man skal have på visse niveauer og roller smelter sammen. Det 

med niveauerne er ikke nyt, men det er den måde transitioner beskrives på. Jeg 

er ikke bekymret om jeg kan udføre den ledelse OLP lægger op til. OLP er det 

bedste ledelsestiltag jeg har set i mine 20 år som leder. Det kommer til at holde i 

mange år, men det skal tilrettes på en række områder. 
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Formålet med spørgsmålene er at teste om der er tale om pre-mutation. 

 

4. I statusmålingen, er der ikke høj enighed om, at OLP har givet klare lederroller, men der er 

enighed om, det har gjort det mere klart hvilken kompetenceudvikling lederne skal sigte ef-

ter. Hvordan ser du på det? 

 

Det lyder mærkeligt i mine ører. Den største gevinst er netop at de ting er afklaret. Proble-

met er måske, at vi ikke har kendt udgangspunktet for vores ledelse. Her på stedet er de 

meget klare roller. 

 

Formålet med spørgsmålene er at behandle den undren der er imellem enigheden om påstandene 

der beskæftiger sig med dette emne. 

 

5. Bliver OLP italesat ved møder du deltager i med andre ledere? Tænker du selv over OLP i 

dagligdagen, eller henter du hjælp og inspiration fra den? 

 

Ikke så meget som det har gjort. Hos os bliver det ikke italesat men efterlevet uden at vi taler så 

meget om det mere. Ærgerligt at se, at store projekter der fører til ændringer i politikredsen ikke 

inddrager OLP. Jeg henter selv inspiration dagligt fra OLP for at sikre mig, at jeg leder på rette 

niveau. 

Formålet med spørgsmålene er at teste unbalanced incubation. 

 

6. Hvad betyder ’mod til ledelse for dig? 

 

Jeg hader udtrykket ’ledelse med røv bukserne’. Mod til ledelses skal testes før jeg tror på det. 

Jeg tror, at de øverste ledere har en anden definition end jeg har. ØL er dårligst til mod til le-

delse. 

 

Formålet med spørgsmålet er at distingvere kompetencefeltet for hvert niveau. 

  

7. Forhindrer driften udvikling? Uddyb enig eller uenighed, og hvad der kan gøres for at give le-

derne mere tid til udvikling.  

 

Driften fremmer i hvert fald ikke udvikling. Den hæmmer udvikling. Der er meget fokus på drift og 

det er vi nødt til at have med alle vores målkrav. Udvikling bliver hurtigt en anden prioritet og med-
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arbejderne løber stærkt. Det kan gøres bedre hvis medarbejderlederne får fjernet opgaver og bli-

ver bedre til at uddelegere. Rammerne skal skabes oppefra til det. ØL skal komme med en hen-

sigtserklæring og skabe bedre rammer for medarbejderlederne herunder skaffe flere administrativt 

ansatte, så der er mindre af det til dem.  

 

Formålet med spørgsmålet er at finde forslag til løsninger på, at medarbejderlederne ikke har tid til 

udvikling. 

 

8. Tror du på, at OLP kan gøre en positiv forskel for ledelse? Svarene begrundes. 

 

Ja, det skal bare dyrkes rigtigt. 

 

9. Hvad skal der til, for at lederne tager OLP til sig som en ledelsesmodel? 

Lidt af det hele. Det skal være ærligt ment helt oppefra, så skal det nok komme. Lederne vil 

gerne have OLP. 

 

Formålet med spørgsmålene er at få en samlet vurdering af synet på OLP. 
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Statusmåling under interview: 

 Påstand 1 Påstand 2 Påstand 3 Påstand 4 Påstand 5 Påstand 6 Påstand 7 

Enig x x x    x 

Uenig    x x x  

Jeg blev mere og mere kritisk, efterhånden som jeg tog stilling til påstandene, men jeg gik ikke 

tilbage og ændrede noget i de første påstande. 

Uddybende svar: 

1. Påstand: 

Det er blevet lettere at italesætte sine forventninger fordi kravene er tydelige i kompetence-

felterne. OLP autoriserer ledelse. 

2. Påstand: 

Se 1. 

3. Påstand: 

Lidt det samme som i de andre. Når man kan udtrykke forventninger op og ned, bliver man 

mere klar over sin rolle. 

4. Påstand: 

Jeg vidst godt før OLP hvad jeg var god til og ikke så god til, så det har OLP ikke ændret 

på. 

5. Påstand: 

Det bliver ikke brugt nok fordi man gør det forskelligt i politikredsen, og de forskellige ni-

veauer. Det er ikke nok at der er flotte ord i OLP. Bagsiden ved at følge OLP er at man mi-

ster lidt kontakt til dem der ikke lige er under én selv.  

6. Påstand: 

Jeg kan ikke lige se sammenhængen mellem OLP og kerneopgaverne. 

7. Påstand 

Jeg taler om lokalpolitiledermøder hvor vi ikke er dårligere end før, men der udvises hel-

hedsforståelse i den søjle. 
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Ledelsesdiskurs 

 

OLP = Offentlig Leadership Pipeline - Ledelsesgrundlaget 

 

’Vi har altid udført ledelse efter et højt værdisæt, som OLP ikke har opfundet eller ændret på. Vi 

lægger vægt på faglighed som en færdighed, altså det at kunne sit fag. Vi er loyale overfor vores 

organisering, selv om vi har en tendens til lede på niveauet under os. OLP’s kompetencefelter 

håndterer vi allerede, men da vores organisering ikke følger OLP’s stringente beskrivelse af ledel-

seslag, får vi hverdagen til at fungere udenom OLP. Vi er ikke så gode til at lede på tværs, fordi der 

er rigeligt at gøre med at lede nedad. Vi ser ikke meget på prioriteter, fordi vi er alt for optaget af 

akutte driftsopgaver. OLP har gjort det lidt nemmere for os at lede opad. Vi kan godt se pointer i 

OLP, og måske slår det også igennem, men vi ved ikke, hvornår eller hvordan. Vi har været udsat 

for rigtig mange organisatoriske tiltag de sidste 10 år. Imens udfører vi professionel ledelse med 

mod og det er vi gode til, selv om situationen er meget presset.’ 

 

bemærkninger: 

Der er ikke  noget i OLP er i modstrid. Jeg har altid forsøgt at udføre ledelse med værdisæt. Jeg 

har flere værdier end OLP lægger op til, for eksempel om loyalitet som jeg mener går både op og 

ned. Ærlighed er ikke fremtrædende i OLP, men det er faglighed til gengæld. Vi får tilpasset OLP 

så det virker men så det ikke opsluges helt af den ledelse der sker nu, men der bliver bøjet nogen 

ender. OLP er godt men ikke rigtig slået helt igennem endnu.  
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BILAG 8 

STATUSMÅLING 

INDHOLDSFORTEGNELSE  

Statusmålingens fokus og formål  

Resume og anbefalinger 2.1 Resumé ���2.2 Anbefalinger  

Temperaturmåling  

Gevinster og aktiviteter ���4.1 Gevinster af den konkrete indsats i politikredsen ���4.2 
Eksempler på aktiviteter i Midt- og Vestsjællands Politi  

Fremmere og hæmmere for implementeringen Potentielle gevinster på længere 
sigt ���Metode, datagrundlag og validitet ���Diagrammer over spørgsmål i tempera-
turmålingen  

1.0 STATUSMÅLINGENS FOKUS OG FORMÅL  

Denne rapport er en statusmåling af aktiviteterne i Midt- og Vestsjællands Politi 
i forbindelse med implementering af ledelses- og medarbejdergrundlaget. 
Hovedformålet med statusmå- lingen er, at undersøge og vurdere de foreløbige 
gevinster af de indsatser, som sigter mod at fremme professionel ledelse i 
Dansk Politi og Anklagemyndighed – mere specifikt indførelsen og implemen-
teringen af nyt ledelses- og medarbejdergrundlag. Derudover er formålet med 
rappor- ten, at bidrage med anbefalinger til det forsatte arbejde med implemen-
teringen i politikredsen.  

. 2.0  RESUME OG ANBEFALINGER ��� 

. 2.1  RESUMÉ ��� 
Status på implementeringen af ledelses- og medarbejdergrundlaget i Midt- og 
Vestsjællands Politi er, at man er godt i gang med at bruge grundlaget. Det 
virker samtidig til, at mange ledere og medarbejdere har fået gevinst af arbejdet 
med ledelses- og medarbejdergrundlaget, hvilket skyldes flere fremmende 
faktorer i implementeringsprocessen.  

De vigtigste gevinster af arbejdet med ledelses- og medarbejdergrundlaget er;  
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• mere synlig ledelse i kraft af et fælles ledelsessprog og legitimering af ledelse 
som di- ���sciplin. ��� 

• en større klarhed omkring krav og forventninger til ledere og medarbejdere, 
hvilket har ���medført større bevidsthed om selvledelse og fokus på at holde 
ledelsesniveauerne. ��� 

• en højere grad af helhedssyn, et bedre samarbejde og større bevidsthed om 
egen en- ���heds bidrag til de overordnede kredsmål. ��� 

• en bedre kommunikation både internt i afdelingerne og på tværs. ��� 

• mere kvalificerede ledermøder. ���De vigtigste fremmende faktorer for imple-
menteringen af ledelses- og medarbejdergrundlaget har været, at: ��� 

• det store engagement og ejerskab hos ledere og medarbejdere. ��� 

• der har været en tydelig forventning om og forpligtelse til, at anvende 
ledelses- og ���medarbejdergrundlaget. ��� 

• Det lokale fokus på den 8. kompetence (mod til ledelse). ��� 

• implementeringsprocessen har været højt prioriteret, vel planlagt og vel-
struktureret. ��� 

• ledelses- og medarbejdergrundlaget opleves som værende i forlængelse af en 
allerede ���igangsat udvikling. ��� 

• det øgede fokus på kommunikation og villigheden til at tale om forventninger 
både op ���og ned i ledelseshierarkiet. ��� 

2  

2.2 ANBEFALINGER  

Analysen af den skriftlige evaluering og de gennemførte fokusgruppeinterviews 
peger på ne- denstående konkrete anbefalinger til Midt- og Vestsjællands Politis 
fortsatte arbejde med le- delses- og medarbejdergrundlaget.  

ANBEFALINGER Det anbefales, at  
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• der fortsat arbejdes med at udvise en tydelig og samlet forpligtelse til 
ledelses- grundlaget gennem løbende opdateringer fra øverste ledelse og 
ledergrupperne om, hvor man aktuelt befinder sig i processen og fortæller 
om de gevinster, der allerede er opnået, samt hvilke der forventes på læn-
gere sigt. ��� 

• fastholde og styrke det fælles ledelsessprog og de fælles drøftelser om ledelse, 
fx på ledermøder og ved etablering af interne ledernetværk. ��� 

• holde fokus på at styrke ledelseskæderne både horisontalt og vertikalt, fx gen- 
nem den fælles drøftelse af ledelse, samt ved at bruge ledelses- og medar-
bejder- grundlaget til introduktion af nye ledere. ��� 

• fastholde og styrke samarbejde og helhedssyn ved – når det er formålstjen-
ligt ���– at planlægge tværgående projekter og udveksling af faglig viden 
både på leder- og medarbejderniveau. ��� 

• understøtte særligt medarbejderlederne i at bruge ledelses- og medarbejder- 
grundlaget til at skabe større afklaring omkring egen lederrolle, og skærpe 
deres fokus på at håndtere afvigelser fra krav og forventninger. ���Det anbe-
fales helt overordnet, at kredsen fortsat arbejder med at udvise en tydelig 
og samlet forpligtelse til ledelsesgrundlaget gennem løbende opdateringer 
fra øverste ledelse og leder- grupperne om, hvor man aktuelt befinder sig 
i processen. Fortæller om de gevinster, der allere- de er opnået og hvilke 
der forventes på længere sigt. Dermed fastholdes det store engagement 
hos lederne ifht. at implementere ledelses- og medarbejdergrundlaget og 
hele ledelsen bidrager således til, at det kommer ud i alle kroge af poli-
tikredsen og ikke ”glemmes”. Det er også vigtigt forsat at fokusere på, at 
kommunikere tydeligt om forandringer, formålet hermed og forventede 
konsekvenser og gevinster. ���Det anbefales videre, at ledelse til stadighed 
sættes på dagsordenen og diskuteres på møder og i netværk. Specielt 
medarbejder- og afdelingslederne nævner i temperaturmålingen, at de 
oplever en travl og presset dagligdag med mange driftsopgaver, hvilket 
gør det udfordrende at skabe tid og rum til at udøve virksomhedsledelse 
frem for konkret opgaveløsning. En måde at arbejde med dette på kan 
være gennem øget fokus på delegering og selvledelse, samt etab- lering af 
eller fastholdelse af allerede eksisterende strukturer for ledermøder på alle 
niveauer. På ledermøderne kan der sikres tid og rum til at tale om ledelse 
som disciplin, og det vil således blive muligt at drøfte de ledelsesfaglige 
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udfordringer, som de hver især har. Det giver samti- dig mulighed for at 
dele gode oplevelser, og at diskutere, hvad enhedens kerneopgave er, 
samt hvilken form for god ledelse, der kan understøtte. Derved styrkes det 
fælles ledelsessprog. ��� 

 
3  

En øget delegering til medarbejderne vil endvidere gøre det muligt for lederen, 
at målrette egne ressourcer mod de opgaver og projekter, der kræver lederens 
specifikke kompetencer, færdighe- der og prioritering samt skabe tid til virk-
somhedsledelse.  

En anden måde at støtte ledelsesudvikling er, at etablere frivillige fora for 
drøftelse af ledelses- udfordringer, deling af erfaringer og gode historier. Det 
kan anbefales, at kredsen etablerer le- dernetværk hvor lederne dels kan 
diskutere generelle ledelsesdilemmaer og dels konkrete udfor- dringer. 
Endvidere kan netværket fx fungere som forum for at dele erfaringer med at 
fastholde de aftalte beslutningsniveauer og dermed tydeliggøre værdien af at 
lykkes gennem underordnede.  

Ved at fremhæve de gode historier vil ledernes oplevelse af gevinster ved at ar-
bejde i overens- stemmelse med ledelsesgrundlaget styrkes. Dette tema kan 
med fordel også være et fokusområ- de ved LUS for at fremme den systemati-
ske italesættelse og tilgang til ledelsesgrundlaget.  

For at fastholde arbejdet med implementeringen af ledelses- og medarbejder-
grundlaget kan politikredsen endvidere med fordel gendrøfte temaer i forvent-
ningsafstemningerne og foretage løbende status. I denne forbindelse kan det 
være nyttigt at øverste ledelse fastsætter klare pro- cedurer herfor, så man 
sikrer, at aftalerne stadig er aktuelle og hjælpsomme. Der kan fx drøftes 
spørgsmål som: ”Hvordan håndterer vi, når kolleger og underordnede afviger 
fra de aftalte for- ventninger?”, ”Hvilke gode erfaringer har vi med dette?” og 
”Hvad kan vi fremadrettet lære af de erfaringer?”. Derudover skal lederne sørge 
for at anerkende og støtte hinanden, når de efterlever de aftalte forventningsaf-
stemninger. Det kan eksempelvis være når medarbejderledere træffer beslut-
ninger, som ikke er populære blandt medarbejderne, men som fra et 
ledelsesmæssigt stå- sted, er nødvendige. I sådanne situationer skal alle (fra top 
til bund i ledelseskæden) være med til at sikre, at der skabes mening omkring 
beslutningen, og derved signaleres sammenhængskraft i ledelseskæden.  
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Det er også vigtigt at drøfte kompetencefelterne, når der kommer nye medar-
bejdere og ledere til enheden/politikredsen. Derved får disse mulighed for at 
bruge ledelses- og medarbejdergrund- laget konkret, og inkluderes herigennem i 
de lokale forventningsafstemninger.  

Et øget fokus på fortsat at anvende ledelses- og medarbejdergrundlaget i det 
daglige arbejde vil styrke både den horisontale og vertikale ledelseskæde. Input 
fra de nye temadrøftelser om forventninger kan således bruges aktivt af 
afdelingslederne og linjelederne til, at styrke det tvær- gående samarbejde og 
den relationelle koordinering i politikredsen.  

En markant del af medarbejderlederne mener ikke, at ledelses- og medarbejder-
grundlaget har bidraget til et bedre samarbejde. Afdelingsledernes genbesøg af 
forventningsafstemningerne med medarbejderlederne vil kunne øge fokus på 
helhedssyn og fortsætte den allerede igangvæ- rende indsats med at styrke det 
tværgående samarbejde. Derfor anbefales det, at øverste ledelse fortsat signal-
erer, at de forventer, at lederne og medarbejderne fortsat holder fokus på og pri- 
oriterer helhedsforståelsen og samarbejdet. Ligeledes kan øverste ledelse med 
fordel opfordre til, at lederne i endnu højere grad sparrer med hinanden i dag-
ligdagen og derigennem udnytter, at der i andre dele af organisationen er 
værdiskabende kompetencer, som kan være nyttige for opgaveløsningen og for 
forståelsen af hvordan man bedriver virksomhedsledelse. Samtidig kan øverste 
ledelse sikre, at der skabes en systematik for implementering af øget viden-
deling, samt en feedbackkultur som bidrager til læring i forhold til faglighed og 
ledelse.  

4  

Temperaturmålingen viser endvidere, at en markant del af lederne, særligt 
medarbejderlederne, oplever, at ledelses- og medarbejdergrundlaget hverken 
har hjulpet dem til at følge op på eller håndtere afvigelser fra krav og forvent-
ninger. Medarbejderlederne tilkendegiver endvidere i tem- peraturmålingen, at 
arbejdet med ledelses- og medarbejdergrundlaget ikke har gjort dem mere af-
klarede omkring deres egen ledelsesrolle. Derfor kan fx LP-konsulenterne i sa-
marbejde med afdelingslederne understøtte og yde sparring/coache medar-
bejderlederne i, hvordan de kan an- vende ledelses- og medarbejdergrundlaget 
til at skabe afklaring omkring egen ledelsesrolle, og hjælpe til at håndtere afvi-
gelser fra krav og forventninger. Det kan fx ske ved, at LP-konsulenterne 
relancerer de LP-værktøjer, der blev præsenteret på Rigspolitiets lederseminarer 
om ledelses- og medarbejdergrundlaget. Det kan eksempelvis være LP-
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værktøjet til at identificere krav og for- ventninger til den nuværende lederrolle. 
Der findes også nyttigt materiale til lederne om spar- ring/ coaching mm. på HR 
portalen / A-Å/ MUS / Inspiration til udviklingsaktiviteter på jobbet.  

3.0 TEMPERATURMÅLING  

I temperaturmålingen har lederne vurderet 7 spørgsmål om ledelses- og medar-
bejdergrund- laget på en skala fra 1 – 6. Den samlede vurdering fremgår af 
nedenstående oversigt. Det skal indledningsvis bemærkes, at der i tempera-
turmålingerne fremgår 56 besvarelser (7 linjeledere, 11 afdelingsledere og 38 
medarbejderledere).  

56 ledere på alle tre niveauer  

Ledelsesgrundlaget/medarbejder- grundlaget gør det lettere for mig at tydeliggøre mine forventninger til 
mine underordnede  

Ledelsesgrundlaget gør det lettere for mig at tydeliggøre mine forventninger til mine overordnede  

Jeg er selv blevet mere afklaret om min ledelsesrolle ud fra vores arbejde med ledelsesgrundlaget  

Det er blevet tydeligere for mig, hvilke ledelseskompetencer, jeg skal styrke hos mig selv  

Vi er via arbejdet med ledelsesgrundla- get blev bedre til at følge op og håndte- re afvigelser fra krav og 
forventninger  

Vi har via arbejdet med ledelsesgrund- laget fået en mere effektiv løsning af kerneopgaven  

Vi samarbejder nu bedre på tværs mellem egen og andre enheder  

Hvert spørgsmål er vist i et særskilt diagram i bilag 2. De blå firkanter viser, 
hvor mange der har svaret i overensstemmelse med gennemsnitsværdien. De 
røde cirkler markerer interessante ud- sving i forhold til den gennemsnitlige 
score.  

Tendensen i temperaturmålingen er, at:  

• størstedelen af lederne finder, at ledelses- og medarbejdergrundlaget har gjort 
det let- ���tere at tydeliggøre forventninger til over- og underordnede (spm. 
1 og 2). ��� 

• størstedelen af lederne finder, at ledelses- og medarbejdergrundlaget har 
tydeliggjort ���deres lederrolle og, hvilke ledelseskompetencer de skal have 
styrket (spm. 3 og 4). ��� 
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• størstedelen af lederne finder, at ledelses- og medarbejdergrundlaget har gjort 
det let- ���tere for dem at følge op på og håndtere afvigelser fra krav og for-
ventninger. Dog finder ���ca. hver fjerde leder, at dette ikke er tilfældet 
(spm. 5). ��� 

• størstedelen af lederne finder, at ledelses- og medarbejdergrundlaget har givet 
en mere ���effektiv løsning af kerneopgaven. Dog finder lidt over hver tredje 
af lederne, at dette ���ikke er tilfældet (spm. 6). ��� 

• størstedelen af lederne finder, at ledelses- og medarbejdergrundlaget har 
medført bed- ���re samarbejde. Dog finder lidt over hver fjerde af lederne, at 
ledelses- og medarbejder- grundaget ikke har forbedret samarbejdet på 
tværs (spm. 7). ���Herudover viser temperaturmålingen (se bilag 2) mere 
specifikt at: ��� 

4.0  

4.1  

47 ledere finder, at de er blevet mere afklaret med deres lederrolle, men 9 ledere 
(heraf 6 medarbejderledere) mener ikke, at de er blevet mere afklaret med deres 
lederrolle efter arbejdet med ledelses- og medarbejdergrundlaget. ���15 ledere 
(heraf 12 medarbejderledere) oplever ikke, at arbejdet med ledelses- og med- 
arbejdergrundlaget har gjort dem bedre til håndtere og følge op på afvigelser fra 
krav og forventninger.  

22 ledere (heraf 16 medarbejderledere) oplever ikke, at arbejdet med ledelses- 
og med- arbejdergrundlaget har givet en mere effektiv løsning af kerneop-
gaven. ���16 ledere (heraf 13 medarbejderledere) ikke oplever, at arbejdet med 
ledelses- og med- arbejdergrundlaget har forbedret samarbejdet på tværs.  

GEVINSTER OG AKTIVITETER  

GEVINSTER AF DEN KONKRETE INDSATS I POLI-
TIKREDSEN  

Interviews såvel som opfølgningsskemaer beretter om flere gevinster som følge 
af de konkrete indsatser i politikredsen.  
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6  

 
GEVINSTER  

• Mere synlig og tydelig ledelse  

• en fælles retning, sprog om ledelse og legitimering af at tale om ledelse 
som disciplin. ��� 

• mere klarhed om krav og forventninger til ledere og medarbejdere. ��� 

• større rolle- og opgaveklarhed samt mere bevidsthed om at holde 
ledelses- ���niveauer. ��� 

• større mod til at lede – også op ad ��� 

• større bevidsthed om værdien af delegering og selvledelse. ��� 

• Forbedret kommunikation – fælles udmeldinger og heraf følger oplevelsen af 
at være en del af et lederteam ��� 

• Bedre samarbejde og helhedsforståelse med deraf større forståelse for arbejdet 
med at opnå fælles mål. ��� 

• Mere kvalificerede ledermøder. ���Den primære gevinst i kredsen er, at det 
øgede fokus på ledelse har medført, at ledelsen er blevet mere synlig. Der 
er blevet etableret et fælles sprog om ledelse, og det er samtidig blevet le-
gitimt at tale om ledelse som disciplin. Dette betyder, at lederne og leder-
grupperne i højere grad end tidligere drøfter ledelse, og der tales i det hele 
taget mere om ledelse i politikredsen end tidligere. En leder fortæller om 
udviklingen på denne måde: ���”Det er blevet mere legalt at tale om ledelse 
som disciplin. Nu taler vi mere om ledelse, fordi vi er blevet tvunget til at 
systematisere nogle ting”. ���At ledelsen er blevet mere tydelig viser sig 
ved, at effekten af forventningsafstemningerne med medarbejderne er en 
højere grad af rolle- og opgaveklarhed for alle parter. Dette har skabt ro 
og bedre samarbejde internt i organisationen. Endvidere har dette bevirket 
en større bevidsthed om værdien af delegering og selvledelse blandt le-
dere og medarbejdere, og blandt lederne på at holde niveauerne når der 
skal træffes beslutninger. Ledelses- og medarbejdergrundlaget er et godt 
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afsæt for at lede opad og bidrager derfor til at ledere og medarbejdere 
løser deres opgaver mere effektivt. En leder fortæller: ���”Medarbejderne er 
blevet bedre til at fortælle lederne, når de ikke skal blande sig. ���En anden 
væsentlig gevinst i politikredsen er, at det øgede fokus på kommunikation 
har medført en højere grad af helhedsforståelse og deraf et bedre samar-
bejde. Det forbedrede helhedssyn og samarbejde har blandt andet ført til, 
at medarbejderne er blevet bedre til at løse opgaver ��� 
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på tværs af enheder og at lederne er blevet bedre til at lede på tværs. 
Helhedssynet har også bevirket en større forståelse for, at det er nødvendigt, og 
et krav, at alle bidrager når politikred- sens samlede mål skal realiseres. 
Effekten af denne gevinst er, at lederne oplever mindre grad af suboptimering. 
En leder fortæller om helhedsforståelse:  

”Helhedsforståelse er ved at slå mere an. Der er opstået en større forståelse 
for, at vi skal hjælpe hinanden. Det er blevet mere legaliseret, at politikredsens 
samlede mål er det man skal – det er ikke kun ens egne mål.”  

Selvom både interviews og opfølgningsskemaer peger på bedre samarbejde og 
helhedsforståel- se, er der imidlertid i temperaturmålingen 16 ledere ud af 56, 
der ikke oplever, at samarbejdet er blevet bedre. Denne oplevelse er særligt 
medarbejderledernes (13 af de 16). Dette kan både indikere, at samarbejdet in-
ternt på medarbejderlederniveau ikke er blevet væsentligt forbedret og/eller at 
samarbejdet på tværs af niveauerne, ikke opleves anderledes end førhen.  

Uagtet denne diskrepans beretter alle ledere i de gennemførte interviews, at de 
oplever at være blevet mere et team på deres ledelsesniveau og at man hjælper 
hinanden mere.  

Gevinsten i forhold til den forbedrede kommunikation, kommer også til udtryk i 
tydeligere ud- meldinger. Det gælder både i den daglige dialog med leder-
kollegaer og medarbejdere og når ledelsen udsender fælles nyhedsbreve. Pro-
cessen har derfor medført en stærkere horisontal sammenhængskraft i 
ledelseskæden. En leder fortæller, hvordan lederne er blevet mere et team end 
tidligere:  

”Drøftelserne af ledelse og vores ledelsesroller har styrket vores ledergruppe, 
så vi er blevet mere som et team. Vi arbejder bedre sammen og står mere sam-
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men som et team.”  

Slutteligt ser det ud til, at der afholdes mere kvalificerede ledermøder, hvor der 
i højere grad end tidligere fokuseres på at drøfte aktuelle temaer (også om 
ledelse) i stedet for blot at orientere øvrige ledere om aktiviteter og status.  

4.2 EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER I MIDT- OG 
VESTSJÆLLANDS POLITI  

I forbindelse med implementeringen af ledelses- og medarbejdergrundlaget er 
der igangsat en række forskellige aktiviteter i politikredsen. Disse aktiviteter 
centrerer sig primært omkring et øget fokus på kommunikation, italesættelse af 
en 8. ledelseskompetence ”mod til ledelse”, le- delse på forskellige niveauer, 
forventningsafstemning samt helhedsforståelse.  

Konkret er der i forbindelse med det øgede fokus på intern kommunikation, 
blevet etableret løbende statusmøder, hvor medarbejderne kan få overblik over 
arbejdsopgaver og fordeling.  

  
8  

Processen med seminarer, ”kom-godt-i-gang”-møder og ”opfølgningsmøder” 
har gjort, at man har sat fokus på at få diskuteret kompetencer og forskel-
ligheder, samt hvilke værdier og res- sourcer, der knytter sig hertil. Desuden har 
der været fokus på delegering, idet man har indført tovholderfunktioner og 
fagligekoordinatorer i flere enheder.  

Implementeringen af ledelses- og medarbejdergrundlaget har således ført til ak-
tiviteter i for- hold til en tydeligere og løbende forventningsafstemning, både fra 
lederne til medarbejderne og lederne imellem. Det har medvirket til at det er 
blevet mere klart, hvad der skal gøres på hvert niveau i ledelseskæden. En leder 
udtrykker det på denne måde:  

”Jeg har afstemt med nærmeste leder i forhold til mit ledelsesrum og mine for-
ventninger opad til. Og på samme måde har jeg lavet en forventningsafstemn-
ing med min faglige koordinator. Man kan sige, at skillelinjerne er blevet mere 
klare.”  

Derudover har ledelses- og medarbejdergrundlaget medført et større fokus på 
helhedsforstå- else, hvilket har bidraget positivt til samarbejdet inden for og på 
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tværs af afdelinger. En leder beskriver det således:  

”Ledelsesgrundlaget har været med til at definere helhedsforståelse bredere, 
end vi egentlig havde forstået. Den øgede helhedsforståelse har gjort samar-
bejdet bedre og viljen til samarbejde større, fordi det er blevet tydeligere, at vi 
har brug for hinanden for at kunne løse vores opgaver.”  

Derudover er der taget initiativ til at udarbejde interne nyhedsbreve både inden 
for og på tværs af afdelingerne.  

5.0 FREMMERE OG HÆMMERE FOR IMPLE-
MENTERINGEN  

Implementeringen af ledelses- og medarbejdergrundlaget i politikredsen er end-
nu på et så tid- ligt tidspunkt, at en præcis identifikation af fremmere og 
hæmmere kun er mulig med forbehold. I det følgende præsenteres således de 
fundne fremmende og hæmmende faktorer, men det kan ikke udelukkes, at der 
kan være andre faktorer i politikredsen, som rapporten ikke dækker.  
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FREMMERE:  

• Det store engagement, ejerskab og villighed til at gå ind i implementering-
spro- ���cessen hos både ledere og medarbejdere. ��� 

• Den tydelige og samlede kommunikation om og prioritering af processen, 
her- ���under det lokale fokus på ”mod til ledelse”. ��� 

• Den velplanlagte og velstrukturerede implementeringsproces. ��� 

• Oplevelsen af at ledelsesgrundlaget ligger i forlængelse af den allerede ek-
siste- ���rende udvikling. ��� 

• Det øgede fokus på kommunikation og tydelig italesættelse af forvent-
ninger. ���Ledernes og medarbejdernes store engagement og ejerskab for 
implementeringen, samt de- res åbenhed og vilje i forhold hertil, har 
været fremmende for processen. Endvidere bli- ver øverste ledelses tydel-
ige udmelding om og forpligtelse til, at ledelses- og medarbejder- 
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grundlaget ikke blot er et midlertidigt projekt, fremhævet som en særligt 
fremmende faktor. ���Det velplanlagte forløb samt de tydelige rammer for 
processen, nævnes også som en vigtig faktor. I forlængelse heraf nævnes 
også den lokale proces med valget af arbejdet med den 8. kompetence 
”mod til ledelse” som særlig værdifuld for den samlede effekt af 
indsatsen. ���Hertil kommer øverste ledelses beslutninger om gennemførelse 
af dagsmøder, eksterne oplægs- grupper og seminarer. Som en leder ud-
trykker: ���”Der er ingen tvivl om, at dansk politi har et ledelsesgrundlag, 
der hedder Leadership Pipeline. Der ligger en samlet forpligtelse på at 
holde det her kørende, og det kan man godt mærke.” ���Derudover pointeres 
det som en afgørende fremmende faktor, at ledelses- og medarbejder- 
grundlaget ligger i forlængelse af og bygger videre på allerede eksis-
terende udviklingsaktivite- ter. I tråd hermed fremhæves, at det opleves 
som yderst positivt, og som en vigtig fremmer for implementeringen, at 
ledelses- og medarbejdergrundlaget anvendes gennemgående, eksem- 
pelvis i forbindelse med MUS/LUS. En leder udtaler om ledelses- og 
medarbejdergrundlaget: ���”Ledelsesgrundlaget har etableret en fælles 
baseline og kurs og bygger på noget, der eksisterer i forvejen, og er godt 
tænkt sammen med MUS/LUS. Det er godt med gengang.” ���Endvidere 
fremhæves det øgede fokus på kommunikation, der har medført, at for-
ventningerne til ledere og medarbejdere er blevet italesat. Nogle ledere 
fortæller, at det er blevet tydeligere for dem, hvad deres ansvarsområder 
og opgaver er, samt hvor skillelinjerne mellem de forskelli- ge ledelseslag 
er. Den øgede kommunikation har også medført en mere åben dialog i le-
dergrup- perne, samt en større tillid internt i ledergrupperne. ��� 
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HÆMMERE:  

• Ledelsesgrundlagets universelle form gør anvendelsen udfordrende for dele 
af ���organisationen. ��� 

• At man i mindre enheder med stort ledelsesspænd har sværere ved at agere 
i ���overensstemmelse med ledelsesgrundlaget. ��� 

• At virksomhedsledelse stadig er en nyere og dermed udfordrende disciplin 
for ���nogle ledere. ��� 
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• Udskiftningen af ledere i afdelingen og kredsen, kræver ekstra indføring i sta-
tus ���på processen. ��� 

• Presset fra den daglige drift. ���Implementeringen udfordres af, at det universelle 
ledelses- og medarbejdergrundlag ikke op- leves at passe lige godt til alle 
dele af organisationen. I den forbindelse pointeres det, at der er fuld for-
ståelse for nødvendigheden af ensartede retningslinjer, men at en naturlig 
konsekvens heraf er, at det er tidskrævende at tilpasse og implementere 
den stringente form de steder, hvor ledelsesgrundlaget ikke er i overens-
stemmelse med organisationsopbygningen (fx politisøjle contra 
stabssøjle). Derudover at det er udfordrende at implementere ledelses- og 
medarbej- dergrundlaget i en organisation hvor der kan være behov for at 
skifte mellem lederpositioner, herunder skifte mellem førings- og virk-
somhedsledelse. ���Det er endvidere en hæmmende faktor, når niveauerne 
ikke overholdes. Specielt i de mindre enheder, kan der være en tendens til 
at niveauerne springes for at sikre en hurtig eksekvering. I andre tilfælde 
opfattes den manglende overholdelse af niveauerne som ubegrundet, og 
som underminering af de underordnede lederes ledelsesrum og virker 
således demotiverende. En leder fortæller om sine oplevelser: ���”Man siger 
noget er vigtigt med et glimt i øjet, men gør noget andet. De er ikke loyale 
over for Leadership Pipeline, så de skal komme ind i rollen og efterleve 
det. De største udfordringer ligger op ad i systemet. Det tager noget tid, 
men man bliver nødt til at være tydelig.” ���I tråd hermed udtrykker en an-
den leder: ���”Vi er ikke ortodokse Leadership pipeline-bekendere. Vi er 
mere moderate. Jeg har altid en tanke på, om jeg er værdiskabende i 
nuet.” ���En anden hæmmende faktor er, at virksomhedsledelse er en nyere 
disciplin i dansk politi og medarbejderlederne er i gang med en naturlig 
udviklingsproces af egne ledelseskompetencer. Føringsledelse falder 
mere naturligt. En leder fortæller: ���  

11  

 
”Den daglige drift, altså hvordan virksomheden kører. Det er vi ikke gode til. 
Vi er gode til det operative – føringsledelse falder os lettere end virksom-
hedsledelse.”  

Endvidere nævnes udskiftning af ledere som hæmmende, da disse mangler fo-
rudsætninger for at afholde de planlagte indsatser, fx ”kom-godt-i-gang”-møder 
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og opfølgning på evt. aftaler med tidligere leder.  

Derudover er presset fra den daglige drift en udfordring for implementeringen 
og prioriteringen af arbejdet med ledelses- og medarbejdergrundlaget. Tidspres-
set anføres at hindre videndeling og kreativitet og have konsekvens for kom-
munikationen og dialogen med medarbejderne. Ledel- sesopgaverne drukner 
ofte i den daglige drift.  

6.0 POTENTIELLE GEVINSTER PÅ LÆNGERE 
SIGT  

Der nævnes forskellige potentielle gevinster på længere sigt, og det er en gen-
nemgående op- fattelse, at det endnu er for tidligt til, at man virkelig kan se 
gevinsterne af implementeringen af ledelses- og medarbejdergrundlaget. Dog 
ser lederne allerede nogle langsigtede gevinster.  

POTENTIELLE GEVINSTER PÅ LÆNGERE SIGT  

• Større ansvar for opgaveløsningen, klarere prioriteringer, bedre niveauafklar-
ing ���og bedre virksomhedsledelse. ��� 

• Bedre samarbejde og større trivsel ��� 

• Større åbenhed omkring rekruttering og udnævnelser. ��� 

• Bedre helhedsforståelse og styrkelse af det tværgående samarbejde ���Det 
bemærkes, at der på længere sigt qua mere delegering og selvledelse kan 
opnås større grad af ansvar for opgaveløsningen, tydeligere prioriteringer 
og at lederne bliver dygtigere til at holde niveauerne og til virksom-
hedsledelse. Derudover fremhæves det, at indsatsen på længere sigt kan 
føre til et endnu bedre samarbejde mellem ledere og medarbejdere med 
deraf højere trivsel. ���En anden mulig langsigtet gevinst der anføres er, at 
indsatsen kan føre til mere åbenhed omkring de interne rekrutterings- og 
udnævnelsesprocesser, hvis man er tro mod ledelses- og medar- bejder-
grundlaget. Herudover påpeges bedre helhedsforståelse og samarbejde på 
tværs som potentielle gevinster på lidt længere sigt, ligesom bedre 
niveauafklaring fremhæves. Dette vil betyde hurtigere beslutningsproces-
ser og mere tid til ledelse. ���En leder fortæller om sine forventninger til 
gevinsterne på længere sigt: ���”På længere sigt tror jeg, vi vil opleve et 
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bedre samarbejde på tværs og mellem med- arbejdere og ledere og en 
større tilfredshed. Jeg tror også, at vi bliver bedre ledere for vores 
medarbejdere. En bedre helhedsforståelse vil også bidrage til dette. En-
delig tror jeg, at det vil skabe større klarhed omkring niveauerne.” ��� 

  
12  

BILAG 1: METODE, DATAGRUNDLAG OG VA-
LIDITET  

Rapporten bygger på materiale, som er indsamlet i to trin. Politikredsens LP-
konsulent har ud- sendt evalueringsskemaer og et skema til ”temperaturmåling” 
til alle ledere på henholdsvis medarbejder- afdelings– og linjelederniveau. Disse 
skemaer indeholder en række spørgsmål om effekterne af aktiviteterne i forb-
indelse med implementeringen af ledelses- og medarbejder- grundlaget. På 
baggrund af disse besvarelser er der efterfølgende udført tre uddybende fokus- 
gruppeinterviews med en gruppe af ledere fra hvert af de tre niveauer. I inter-
viewene deltog i alt 3 linjeledere, 3 afdelingsledere og 4 medarbejderledere.  

Disse interviews blev udført den 16.januar af Birgit Kjeldsen og Anne Kathrine 
Kirk Bebe Koncern HR, Strategi og Udvikling.  

Rapporten bygger således på såvel de skriftlige besvarelser, som er udarbejdet 
gennem den lokale proces og opsummeret af LP-konsulenten, såvel som på de 
mundtlige besvarelser i de tre fokusgruppeinterviews samt på tempera-
turmålingen. Rapporten er et forsøg på at finde en række mønstre ud fra dette 
materiale, og er ikke en fuldkommen og komplet evaluering af politi- kredsens 
arbejde med implementering af ledelses- og medarbejdergrundlaget. Dette 
forbehold gælder ydermere, fordi implementeringen af ledelses- og medar-
bejdergrundlaget i politikred- sen endnu er på et tidligt tidspunkt.  

Rapporten bør derfor ses som en indikation på, hvor politikredsen er på vej hen, 
og kan f.eks. benyttes som et dialogværktøj i forhold til politikredsens videre 
udvikling. Det skal hertil un- derstreges, at den fremadrettede brug af in-
deværende rapport er op til politikredsens øverste ledelse.  

Rapporten er struktureret således, at der først gives en række anbefalinger til 
politikredsens videre arbejde med ledelses- og medarbejdergrundlaget. Herefter 
gennemgås tendensen i den temperaturmåling, som er blevet foretaget i poli-
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tikredsen. Efter dette peges der på de gevinster og aktiviteter, som arbejdet med 
ledelses- og medarbejdergrundlaget har afstedkommet i politi- kredsen både 
overordnet og udspecificeret på hvert ledelsesniveau. Afslutningsvis iden-
tificeres fremmere og hæmmere for implementeringen af ledelses- og medar-
bejdergrundlaget samt po- tentielle gevinster for det videre arbejde hermed.  

13  

BILAG 2: ���DIAGRAMMER OVER SPØRGSMÅL I 
TEMPERATURMÅLINGEN  

Nedenstående er vist en grafisk fremstilling af antal besvarelser (søjlerne).  

SPØRGSMÅL 1:  

Ledelsesgrundlaget gør det lettere for mig at tydeliggøre mine forventninger til 
mine underord- nede.  

SPØRGSMÅL 2  

Ledelsesgrundlaget gør det lettere for mig at tydeliggøre mine forventninger til 
mine overord- nede.  
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SPØRGSMÅL 3  

Jeg er selv blevet mere afklaret om min ledelsesrolle ud fra vores arbejde med 
ledelsesgrund- laget.  

SPØRGSMÅL 4  

Det er blevet tydeligere for mig, hvilke ledelseskompetencer jeg skal styrke hos 
mig selv.  

SPØRGSMÅL 5  

Vi er via arbejdet med ledelsesgrundlaget blevet bedre til at følge op på og 
håndtere afvigelser fra krav og forventninger.  
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SPØRGSMÅL 6  

Vi har via arbejdet med ledelsesgrundlaget fået en mere effektiv løsning af ker-
neopgaverne.  

SPØRGSMÅL 7  

Vi samarbejder nu bedre på tværs mellem egen og andre enheder.  
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