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Summary in English 

The decision to examine management challenges in The Capital Region of Denmark comes from a 

fundamental question on how Denmark's largest region with 36,000 employees, and with the 

responsibility to carry out health tasks for 1.7 million people, tackles the impossibility to define and 

control management from a single management policy. 

The thesis looks into the managerial issues that arise when The Capital Region makes a 360-degree 

evaluation of all the leaders in the region. The perspective that the analytical interest is based on, 

comes from an observation of the management evaluation, as a complex and arbitrary management 

tool that cannot be reduced to a certain causality with a concrete result. 

The thesis has two basic analytic interests. The first is to examine how management evaluation as 

an organizational tool works with the complexity that the concept of leadership brings. The next 

analytical interest is an extension of the first, and seeks to describe the interpretation framework that 

appears in the work of management evaluation and the horizon of possibilities that it creates for 

management. This is done from a post-structural point of view with ideas and theories from Michel 

Foucault and Niklas Luhmann. 

Both parts of the analysis concludes that a restricted number of specific sensemaking operations 

fixates management contingency, and that their multiplicity creates new management complexity. 

Furthermore it is highlighted how the Foucauldian sense of disciplinary power observation of the 

leader shares features of the Luhmannian codes of economic and politics in the observations of 

management evaluation and how the Focauldian sense of pastoral subjectivation of the leader also 

contains features from the Luhmannians code of intimacy in the observation of the leader, and 

finally how the Foucauldian sense of self-technology and subjectivation also appears in the 

Luhmannian code of education in the observation of the leader. 

When the management evaluation is seen from a first -order observation, it can provide an 

impossibility where it is continuously discussed which horizon of meaning is the dominant one. In 

contrast, a second -order perspective observes the plurality of logics as a possible increase in 

leadership opportunities as it allows management to be relevant in several ways. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

4 
 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

DEL 1. INDLEDNING       6 

1.2 Undren: Hvorfor ledelse i Region Hovedstaden?     6 

1.3 Problemstilling       8 

1.4 Problemformulering og arbejdsspørgsmål     11 

1.5 Afhandlingens opbygning      11 

 

 

DEL 2. ANALYSESTRATEGI OG METODE     13 

2.2 Videnskabsteori       13 

      

     2.2.1 Sausurres strukturalisme og post-strukturalismen     14 

     2.2.2 Post-strukturalismen og hermeneutik     15 

2.3 Valg af iagttagelsespunkt, ledeforskel og konditionering    17 

     2.3.1 Region Hovedstaden som et organisationssystem     19 

     2.3.2 Strategi for subjektiveringsanalysen     20 

     2.3.3 Srategi for kodificeringsanalysen      24 

2.4 Indhentningen og konstruktion af empiriarkivet     25 

 

 

DEL 3. DET ORGANISATORISKE PERSPEKTIV     27 

3.2 Region Hovedstaden som organisation i et systemteoretisk perspektiv    27 

3.3 Ledelsesevalueringen i et kommunikativt perspektiv     29 

3.4 Opsummering         32 

 

 

DEL 4. SUBJEKTIVERINGSANALYSEN: Iagttagelser af ledere og ledelsesbegrebet  33 

4.2 Subjektivering via disciplinærmagt      33 

    4.2.1 Individet       34 

    4.2.2 Massen       36 

    4.2.3 Opsummering       38 

4.3 Subjektivation via pastoralmagt og selvteknologi     39 

    4.3.1 Styringens teleologiske aspekt      40 

    4.3.2 Styringens asketiske aspekt      40 

    4.3.3 Styringens ontologiske aspekt      42 



  

5 
 

    4.3.4 Styringens deontologiske aspekt      42 

    4.3.5 Opsummering       43 

4.4 Opsummering: Polysubjektivering      45 

 

 

DEL 5. KODIFICERINGSANALYSEN: Kommunikation af ledelsesforventninger   47 

5.2 Den økonomiske kode        47 

   5.2.1 Opsummering       49 

5.3 Den politiske kode       50 

    5.3.1 Opsummering       53 

5.4 Den pædagogiske kode       54 

     5.4.1 Opsummering       57 

5.5 Intimitetens kode       58 

      5.5.1 Opsummering       60 

5.6 Opsummering - Polykodificering      61 

 

 

DEL 6. DISKUSSION: Region Hovedstadens ledelseshorisont    63 

6.2 Forholdet mellem polysubjektivering og polykodificering    63 

6.3 Anden ordens ledelse       65 

 

 

DEL 7. OPSUMMERING OG REFLEKSION     68 

7.2 Afhandlingens konklusion      69 

7.3 Afhandlingens muligheder og begrænsninger     71 

 

Litteraturliste       73 

 

 

 

 

 

 



  

6 
 

DEL 1. INDLEDNING: 

Den nærværende afhandling vil behandle de ledelsesmæssige problematikker, som opstår, når 

Region Hovedstaden laver en samlet 360 graders evaluering af samtlige ledere i regionen. 

Perspektivet, som den analytiske interesse bygger på, kommer fra en iagttagelse af 

ledelsesevalueringen, som et komplekst og arbitrært styringsværktøj, der ikke kan reduceres til en 

bestemt kausalitet med et konkret resultat.  

 

Afhandlingen har to grundlæggende erkendelsesinteresser. Den første er at beskrive og analysere, 

hvordan ledelsesevalueringen kommunikativt bliver til i interaktion med organisationen. Formålet 

er her at undersøge, hvordan ledelsesevalueringen som et organisatorisk redskab arbejder med den 

kontingens og kompleksitet ledelsesbegrebet fører med sig. Begrebet kontingens er her inspireret af 

Luhmann, som beskriver kontingens, som summen af al det, der hverken er nødvendigt eller 

umuligt (Luhmann 2000a,s.146). Den næste erkendelsesinteresse følger op på den første, og søger 

at beskrive hvilke tolkningsrammer, der kommer til syne, i arbejdet med ledelsesevalueringen, og 

hvilken mulighedshorisont det skaber for ledelse. 

 

I det følgende afsnit vil jeg beskrive, hvorfor jeg har valgt at arbejde med ledelsesudfordringer hos 

Region Hovedstaden. Ydermere vil jeg uddybe min påstand om, at ledelsesbegrebet her bliver mødt 

af en masse forskellige forventninger, og hvorfor jeg finder det interessant at kigge på 

mulighedsbetingelserne for den videre ledelse i Region Hovedstaden. Til slut vil jeg beskrive, 

hvordan ledelsesevalueringen som et specifikt ledelsesredskab, der er rammesættende for ledelse, er 

grundlag for afhandlingen og dens grundlæggende problemformulering.  

 

1.2 Undren: Hvorfor ledelse i Region Hovedstaden? 

Min baggrund for at kaste mig ud i at undersøge ledelsesudfordringerne i Region H, kommer fra en 

grundlæggende undren over, hvordan Danmarks største region med 36.000 medarbejdere og med 

ansvaret for at varetage sundhedsopgaver for 1,7 millioner mennesker tackler den umiddelbare 

umulighed at formulere og styre ledelse ud fra én samlet ledelsespolitik (RegionH 2013; RegionH 

2007).  

Denne udfordring er blevet mødt med et massivt ledelsesprogram iværksat i 2010, som i løbet af de 

efterfølgende år ville uddanne og udvikle regionens ledere gennem fire grundforløb opfulgt af 

ledelsesevalueringer. De fire grundforløb går under titlerne ’ledelse af ledere’ , ’ledelse af 

medarbejdere’, ’ledertalentudvikling’  og ’ledelse af patientforløb’, og blev udviklet i samarbejde 

med Copenhagen Business School, Dansk Sundhedsinstitut og Muusmann A/S (Boysen 2010). Der 

er her flere ting, som fanger min interesse. Region Hovedstaden viser en ambition om at være ’med 

på beatet’ med et ledelsesudviklingsforløb, der rammer de nyeste koncepter inden for ledelse, og 

som i øvrigt er udviklet i samarbejde med nogle af de mest tungeste drenge inden for 

ledelsesrådgivning. Med ledelseskoncepterne kommer der også ledelses-semantikker, og jeg bliver 

her nysgerrig på, hvordan det kommer til udtryk i kommunikationen om ledelse hos Region 

Hovedstaden.  

 

Udover at bestyrke ledelsen bliver ledelsestiltaget også beskrevet som et forsøg på at give regionen 

og dens medarbejdere en følelse af identitet:  
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»Det er vigtigt, at det er et regionalt tiltag. Fordi det også er en måde at tænke identitet på. Ledelse 

handler jo om identitet, hvem man er, og hvor man hører hjemme, og specielt i fusions- og 

sammenlægningstider er det vigtigt, at ledere oplever, at der er noget, der hedder en region, og at 

den gør noget godt for medarbejderne og er nærværende,« - Eva Zeuthen Bentsen. (Boysen 2010). 

 

Dette forsøg på at give en så stor og kompleks organisation en samlet identitet, er også et aspekt, 

som jeg finder interessant, da det medfører en formuleret ledelsesstandardisering, der aldrig ville 

kunne rumme hele organisationen, men alligevel insisterer på det. Udfordringen om at skabe en 

samlet form for ledelse og en følelse af identitet står overfor 36.000 medarbejdere fordelt på 

forskellige områder som hospitaler, privatpraktiserende læger og speciallæger, behandlere og 

psykologer, psykiatri, handicap, tandlæge, miljø, uddannelse, kultur, erhverv, trafik, forskning og 

innovation (RegionH 2013). Set ud fra en ledelsesoptik repræsenterer de mange fagområder og 

funktioner en rig mangfoldighed af forskelligartede forventninger, krav og logikker rundt omkring i 

Region Hovedstaden. I et interview om ledelsesevalueringen beskriver vicedirektør for Helsingør 

Hospital Bente Drachmann netop denne organisatoriske mangfoldighed: 

 

”Det giver mange forskellige  typer  tilbagemeldinger,  fordi  for-ventningerne  til  en  leder  er 

mangfoldige  –  afhængig  af, hvor medarbejderen  befinder  sig i organisationen” (Jensen 2010).  

Det er disse umiddelbare betragtninger af udfordringerne i Region Hovedstaden, der giver mig lyst 

til at gå dybere ind og behandle ledelse og dens betingelser i regionen. Organisationens 

mangfoldige natur gør mig interesseret i at undersøge, hvilke logikker, som er at finde i 

kommunikationen om ledelse, og hvilke muligheder det giver for ledelse. 

Som tidligere beskrevet består hele ledelsesindsatsen af flere forløb og tiltag, med forskellige 

redskaber til at arbejde med ledelse. Men det konkrete ledelsesværktøj jeg vælger for at belyse og 

analysere regionens ledelsesudfordringer, er den 360 graders ledelsesevaluering, som blev foretaget 

i 2011 for hele Region Hovedstaden. Grunden til at mit valg falder på evalueringen som 

ledelsesredskab, kan begrundes ud fra to hovedårsager.  

Den første faktor, skal findes i det faktum, at det her et tale om en såkaldt ledelsesevaluering. 

Evalueringen, som et redskab til at frembringe viden om medarbejder trivsel, er en meget tidstypisk 

metode for organisationer til at italesætte og synliggøre emner i forhold til ledelse. Men som alle 

andre metoder og tests, der søger at frembringe viden om bestemte forhold, er evalueringen altid 

med til at konstruere det den undersøger (Dahler Larsen 2008,s.12). Denne produktion af viden kan 

være essentiel for kommunikationen og iagttagelsen af god ledelse i organisationen. I følge Peter 

Dahler-Larsen, som har forsket i evalueringer og deres funktion, er evalueringens faste plads i 

organisationen, mere reglen end undtagelsen. Således er evalueringens samfundsrelevans 

sammenholdt med evalueringens ledelsesrelevans to forhold, som er med til afgøre min beslutning 

om at undersøge ledelse gennem ledelsesevaluering. 

For det andet er jeg interesseret i at undersøge, hvad der ligger bag positivt ladede ord, som 

”ledelsesudvikling”, og hvordan organisationen og dens medlemmer iagttager og forholder sig til 

disse begreber. Det interessante ved disse ord er, at de repræsenterer en normativitet og moral, som 

nærmest er umulig at svare imod (Andersen og Born 2001,s.8). Med nutidens syn på livslang læring 

og udvikling blandt ledere, er det svært at finde et sted i kommunikationen, hvor man kan 

argumentere imod et begreb som ledelsesudvikling. Dog synes en ledelsesevaluering under 
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overskriften ledelsesudvikling at sætte bestemte rammer for opfattelsen af ”god ledelse”. Det er 

disse honnørord og de dertilhørende kommunikative rammer, der gør mig interesseret i at 

undersøge, hvilken mulighedshorisont der er blevet skabt for ledelse i Region Hovedstaden. 

 

1.3 Problemstilling 

Historien om Region Hovedstadens centraliserede struktur skal ses i lyset af Kommunalreformen, 

hvor 13 amter blev erstattet med 5 regioner, og 15 statsamter blev slået sammen til 5 

statsforvaltninger. Kommunerne blev fusioneret til større kommuner, og disse kommuner udgjorde 

så de nye amter, som tilsammen dannede de 5 regioner i Danmark. I starten af 2007 blev Region 

Hovedstaden etableret, som en samling af opgaven fra Frederiksborg og Københavns amter, 

Hovedstadens Udviklingsråd, Hovedstadens Sygehusfælleskab, Bornholms Regionskommune, 

Frederiksberg og Københavns kommuner (RegionH 2007). Med denne nye fusionering af opgaver 

fra amterne, blev der dannet en ny og fælles organisationsstruktur, med en central direktion og et 

overordnet regionsråd, der blev understøttet af koncernstabe og tværgående virksomheder med 

ansvar for fællesområder, som HR & Uddannelse, Kommunikation og Økonomi (RegionH 2013a).  
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Den nye organisationsstruktur, der skulle samle koordinationen af alle regionens opgaver, betød 

også en samlet ledelsespolitik, som beskrevet i en erklæring fra Region Hovedstaden: 

”Ledelsespolitikken angiver, på hvilke måder ledelse skal udøves for at understøtte Region 

Hovedstaden i at nå sine mål – herunder hvori ledelsesopgaven består, og hvordan den bør udøves. 

Ledelsespolitikken giver medarbejdere kendskab til, hvad vi mener karakteriserer god ledelse i 

Region Hovedstaden. Ledelsespolitikken virker i forening med regionens øvrige politikker og de 

lokale politikker.” (RegionH 2007,s.3). 

 

Ledelsespolitik skulle afspejles i det enkelte regioner, og i denne forbindelse iværksatte Enheden for 

Ledelses- og Organisationsudvikling i HR & Uddannelse et samlet lederudviklingsprogram for 

Region Hovedstaden (RegionH 2013a). Som et led i dette program var ledelsesevalueringen, som 

skulle besvares af alle ledere i regionen.  

Alle ledere i regionen, med et formelt ledelsesansvar, blev i løbet af 2011 evalueret i en 360 graders 

måling. I den officielle erklæring om evalueringen står det beskrevet, at ledelsesevalueringen skal 

være med til at sikre, at ledelse og kvaliteten af regionens sundhedsvæsen fortsat udvikler sig 

(RegionH 2013c). Evalueringen består af ca. 50 spørgsmål, som tager afsæt i Region Hovedstadens 

ledelsespolitik, og er gennemført efter en 360 graders måling, hvor den enkelte leder bliver 

evalueret fra fire vinkler: lederen selv, lederkolleger, den overordnede leder og medarbejdere. Når 

disse fire parter har udfyldt besvarelserne, så modtager lederen og lederens leder en rapport med 

besvarelserne, som skal følges op med et dialogmøde med medarbejderne. Besvarelserne er 

anonyme, og de lægges sammen og indgår anonymt som et gennemsnitstal for den enkeltes 

ledelsesevaluering og de endelige evalueringsrapporter. De endelige evalueringsrapporter består af 

to led. Det første led er virksomheder eller afdelinger inden for Region Hovedstaden, som modtager 

en rapport over hvordan virksomhedens ledere samlet set er evalueret. Det andet led består af den 

overordnede region, hvor evalueringerne fra hver virksomhed bliver samlet i en fælles rapport for 

hele regionen (RegionH 2013b, Jensen 2010.). Der er således tre niveauer på spil her, hvilket 

udmønter sig i tre forskellige rapporter, der tilsammen repræsenterer leder, afdeling og Region 

Hovedstaden som helhed. Ledelsesevalueringen har således både et lokal og et global blik, som 

iagttager ledelse fra det yderst decentrale perspektiv med den enkelte leder, til et overordnet central 

perspektiv, som tegner et billede af ledelsen i hele regionen. 

 

I udarbejdelsen af ledelsesevalueringen blev der også taget hensyn til de umiddelbare røster og 

kritik, som kunne rettes mod evalueringens form og indhold. Disse kritikpunkter giver sig til udtryk 

i det materiale, som kom med udgivelsen af evalueringen. Her er der at finde en oversigt over ”ti 

typiske spørgsmål og svar”, som skal dække den kritik, som måtte komme fra medarbejdere. 

Punkterne stiller bl.a. spørgsmålstegn ved anonymiteten blandt medarbejderne, konsekvensen for 

ledere med negative evalueringsresultater, og at Regionen bruger penge på et stort 

evalueringsprojekt i en kritisk sparingstid (RegionH, 2014b).  

Denne kritik er karakteriseret ved at forholde sig til evalueringen ud fra et umiddelbart perspektiv, 

hvor præmissen om evalueringen, som et faktisk middel til at måle ledelse og trivsel, bliver 

accepteret. I stedet for dette praktiske blik, som danner grundlag for mange medarbejders kritik, vil 

afhandlingen i stedet undersøge evalueringen ud fra et mere upraktisk blik, hvor der bliver stillet 
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spørgsmål til spørgsmålene. Interessen er den kommunikation som opstår i forbindelse med 

ledelsesevalueringen, og hvilke iagttagelser af ledelse og lederen det peger på. 

Dette perspektiv giver sig til udtryk i forskellige refleksioner og undren over ledelsesevalueringen 

og dens forudsætninger. Grundlæggende skal man ikke lede længe for, at få øje på den flertydighed, 

som karakteriserer hele evalueringen og dens kompleksitet. Evalueringen har til formål at give et 

billede af ledelse hos lederen, afdelingen og hele regionen. I samme bevægelse skal evalueringen 

være grundlag for lokal dialog mellem medarbejder og leder, og samtidig give et billede af ledelsen 

i de forskellige afdelinger, som tilsammen vil beskrive ledelsen i hele regionen. Der er således en 

generel ledelsespolitik, som skal indfange en masse konkrete ledelsesudfordringer og forventninger. 

Det officielle mål med ledelsesevalueringen er, at den som et organisatorisk redskab skal danne 

grundlag for beslutninger i den centrale ledelse, og være med til at øge ledelseskvaliteten (RegionH 

2009). Disse beslutninger vil blive baseret på nogle bestemte konstruktioner af ledelse og ledere. 

Med Dahler-Larsens terminologi kan man sige, at en leder aldrig kan blive evalueret uden samtidigt 

at blive konstrueret. Hvis en leder f.eks. evalueres efter, hvorvidt lederen er god til at udvikle sig 

selv, så opfattes lederen som en person, der har et iboende potentiale til at udvikle og lede sig selv. 

Hvis en leder derimod evalueres efter, hvorvidt lederen er god til at uddelegere ansvar, så iagttages 

lederen som en person, der har magt og kan lede andre. Evalueringen af en leder forudsætter 

bestemte forestillinger om hvornår en leder opstår som leder, og disse forestillinger peger på hvilke 

positioner lederen kan snakke og agere ud fra. Lederen som subjekt får således defineret sin 

mulighedshorisont gennem de subjektpositioner, som lederen kan indtage. I forlængelse heraf 

opstår spørgsmålet om, hvilke subjektpositioner der kommer til syne, når ledelsesevalueringen 

konstruerer bestemte iagttagelser af lederen.  

 

Når ledelsesevalueringen bruges som redskab til kommunikationen om forventninger i de 

forskellige lokale afdelinger, bliver evalueringen tilskrevet en bestemt mening, som repræsenterer et 

udsnit af de mange logikker, som er repræsenteret i Region Hovedstaden. Et spørgsmål kan her 

være, på hvilke måder evalueringen bliver implementeret og forstået hos ledere fra forskellige 

afdelinger.  

Denne afhandling vil undersøge, hvilket mulighedsrum der opstår for ledelse, når evalueringens 

flertydige betingelser og forskellige logikker konstituerer, på hvilke måder ledelse kan opstå.  Dette 

vil blive gjort med teori og begreber fra sociologerne Michel Foucault og Niklas Luhmann, som 

med hver deres perspektiv, kan give et billede af hvilken ledelsesudfordring evalueringen skaber. 

 

I forlængelse af ovenstående er målet med afhandlingen, at nå frem til en ledelsesdiagnose, der 

beskriver de ledelsesmuligheder, som kommunikationen om evalueringen skaber.  Her forstås 

ledelsesdiagnose, som en kortlægning eller beskrivelse af de rammer og muligheder, der opstår for 

ledelse i organisationens kommunikation. Ledelsesdiagnosen vil ikke sættes op imod et normativt 

syn på ledelse; derimod skal den sige noget om de koder og flertydigheder, som konstituerer den 

nuværende ledelse. Den konkrete ledelsesform vil, med dens kommunikative og sociale 

konstruktioner, altid indebære paradokser og flertydigheder, som den hele tiden skal forholde sig til 

og arbejde med. Disse uddybelser munder ud i følgende problemformulering, som danner grundlag 

for afhandlingens erkendelsesinteresse: 
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1.4 Problemformulering og arbejdsspørgsmål 

 

Hvordan kommunikeres der forskelligt i Region Hovedstaden om ledelsesevalueringen, og 

hvordan producerer det ny kompleksitet i forhold til den fremtidige ledelseshorisont?  

 

Nedenfor er de uddybende spørgsmål, som fremstiller de to analyse perspektiver, som til sidst vil 

munde ud i en refleksion om hvilke betingelserne, der bliver skabt for ledelse: 

 

1) Hvilke subjektpositioner opstår for lederne, og hvilke iagttagelser af lederne er der i selve 

ledelsesevalueringen? Hvilke implikationer har dette i forhold til reduktion og produktion af 

ledelseskontingens? 

 

2) Hvordan tematiseres ledelsesevalueringen i Region Hovedstadens kommunikation gennem 

organisationens politiske dokumenter og internt udgivende interviews, og med hvilke koder 

kommunikeres der om lederne og deres iagttagelser af ledelsesevalueringen. Hvilke implikationer 

har dette i forhold til reduktion og produktion af ledelseskontingens? 

 

3) Hvilken betydning har de ovenstående spørgsmål for ledelseshorisonten i Region Hovedstaden? 

 

1.5 Afhandlingens opbygning 

I den nedenstående læsevejledning vil jeg beskrive de forskellige dele/ kapitler i opgaven, og 

hvilken erkendelsesinteresse, der er knyttet til dem. 

 

DEL 2. ANALYSESTRATEGI OG METODE 

Dette afsnit skal beskrive, hvilket grundlæggende videnskabsteoretisk perspektiv, som opgaven 

udspringer fra – nemlig post-strukturalismen. Indledningsvis vil der beskrives hvilke 

erkendelsesmæssige muligheder og ikke-muligheder, det post-strukturalistiske perspektiv giver 

afhandlingen. Derefter vil der være en introduktion af de begreber, som vil lede iagttagelsen i de to 

analyser. Dette fører til en beskrivelse af de to analysestrategier, som bliver anvendt i afhandlingen, 

nemlig den Foucault baserede analyse af magt og subjektivering og den Luhmann baserede analyse 

af differentierede systemer og koder. Til sidst vil der diskuteres, hvilke analytiske muligheder og 

begrænsninger den indhentede empiri skaber for afhandlingen.    

 

DEL 3. DET ORGANISATORISKE PERSPEKTIV 

Formålet med dette afsnit er at undersøge, hvordan man kan iagttage Region Hovedstaden som en 

organisation ud fra Luhmanns teori om organisationen som et system. Endvidere skal dette afsnit 

beskrive, hvordan kommunikationen om ledelsesevalueringen, blandt Region Hovedstadens 

medlemmer, kan iagttages som et udtryk for et differentieret autopoetisk kommunikationssystem. 

Afsnittet kortlægger således de grundlæggende præmisser ved brugen af Region Hovedstaden og 

ledelsesevalueringen, som afhandlingens genstandsfelt. 

 

Efter den organisatoriske præsentation vil der være to sideløbende analyser, der med hver deres blik 

skal analysere, hvorledes Region Hovedstadens evaluering i samme bevægelse kan skabe og 

formindske ledelseskontingens. Begge analysekapitler vil dermed fokusere på de første to punkter i 
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problemformuleringens tre deling. 

 

DEL 4. SUBJEKTIVERINGSANALYSEN: Iagttagelser af ledere og ledelsesbegrebet 

Med termer om pastoralmagt, disciplinærmagt og selvteknologi fra den foucaultianske 

begrebsverden, er formålet i dette afsnit at foretage en subjektiveringsanalyse og undersøge, 

hvordan evalueringstemaer og spørgsmål tilbyder bestemte subjektpositioner, med dertilhørende 

forventninger om hvornår en leder kan genkendes som en leder. Ved at konstruere en bestemt 

subjektposition for lederen, bliver ledelseskontingensen begrænset, mens en kommunikationen som 

tilbyder flere subjektpositioner, kan øge ledelseskontingensen og skabe en flertydighed af 

forventninger til lederen. Valget af det focauldianske perspektiv til undersøgelse af dette fænomen, 

er Foucaults grundlæggende præmis om, at subjektet ikke er noget i sig selv, men derimod bliver 

skabt ud fra de forventninger og positioner, som står til rådighed for subjektet. Den foucaultianske 

vinkel åbner således en dør til at undersøge den flertydighed, der er på spil, når en leder står over 

for et vælg af subjektpositioner og forventninger.  

 

DEL 5. KODIFICERINGSANALYSEN: Kommunikation af ledelsesforventninger 

Hvor det forrige afsnit undersøgte evalueringens konstruktion af ledere, kigger dette afsnit på selve 

lederne i Region Hovedstaden, og hvordan deres iagttagelser af ledelsesevalueringen bliver 

beskrevet som en del af organisationens selvbeskrivelse. Analysen vil foretages gennem en 

luhmanniansk kodificeringsanalyse, med det formål at undersøge, hvordan ledelsesevalueringen 

bliver meningsfyldt, når den kommunikeres i forskellige koder; nemlig den pædagogiske, 

økonomiske, politiske og intime kode. Når ledelse kommunikeres og skabes i en bestemt kode, 

bliver kontingensen fixeret i forhold til en bestemt forestilling om ledelse. Denne fiksering bliver 

dog hele tiden udfordret, når der er mange forskellige koder på spil, hvilket skaber ny 

ledelseskontingens. I en ledelsesmæssig kompleks organisation som Region Hovedstaden, er et 

kommunikativt fokus på en bestemt kode samtidigt også et fravalg af en anden kode at 

kommunikere ud fra, hvor rammebetingelserne for ledelse er defineret på en anden måde. 

Årsagen til valget af systemteori for at belyse ledelseskontingensen i Region Hovedstaden skal 

findes i, at Luhmanns begreber om gensidigt aflukkede og meningsskabende funktionssystemer 

finder stor anvendelse, når kommunikationen om ledelsen i en så mangfoldig organisation skal 

analyseres. 

 

DEL 6. DISKUSSION: Region Hovedstadens ledelseshorisont 

Dette afsnit har til formål at dække det sidste punkt i problemformuleringens tredeling, og diskutere 

hvilken ledelseshorisont der kommer til syne for Region Hovedstaden, når konklusionerne fra de 

forrige analyser tages i betragtning. Der vil reflekteres over de to analysestrategiske 

indgangsvinkler sat op mod hinanden, og herefter vil begrebet ”anden ordens ledelse” introduceres, 

som en måde at håndtere den flertydighed af ledelsesforventninger, som lederne står overfor.  

 

DEL 7. OPSUMMERING OG REFLEKSION 

Det sidste afsnit vil svare på problemformuleringen og konkludere, hvilke erkendelser og hvilken 

viden afhandlingen er kommet frem til. Derefter vil der være et perspektiverende afsnit, hvor der 

også diskuteres hvilke ”ikke-erkendelser” og hvilken ”ikke-viden” opgaven også har skabt. Dette 

vil lede til et bud på, hvilke nye refleksioner og hvilke videre forskningsspørgsmål afhandlingen 
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fører med sig. 

 

DEL 2. ANALYSESTRATEGI OG METODE 

Nærværende afsnit vil beskrive det videnskabsteoretiske fundament, som afhandlingen er skrevet ud 

fra, nemlig det post-strukturalistiske perspektiv. Der vil blive præsenteret, hvilke grundantagelser 

den posstrukturalistiske vinkel modsætter sig, og efterfølgende vil der blive reflekteret over, hvilke 

erkendelsesmæssige konsekvenser det har. Ydermere vil der blive talt for at afhandlingens to 

hovedteorier, som består af den foucaultianske diskursanalyse og den luhmanianske systemteori, 

tager afsæt fra samme post-strukturalistiske grundantagelse, og at teoriernes respektive analyser 

derfor kan arbejdes sammen. 

 

I forlængelse af afhandlingens post-strukturalistiske perspektiv bliver teori begrebet anset som en 

bestemt programmering for, hvordan den undersøgte analysegenstand bliver konstrueret som et 

fænomen, der kan analyseres og skrives om  (Esmark m.fl. 2005,s.10).  

Denne position leder over i en uddybende beskrivelse af den analysestrategi, som netop bliver brugt 

i afhandlingen.  Her vil essentielle iagttagelses-ledende begreber og deres analytiske funktion blive 

præsenteret. Ydermere vil afsnittet behandle det analytiske grundlag, for at bruge Luhmanns 

systemteori sammen med Foucaults diskursteori.  

 

Til sidst vil der perspektiveres over, hvordan indhentningen af empiri har fundet sted, og med 

hvilke præmisser afhandlingens empiriske fundament er blevet bygget. 

 

2.2 Videnskabsteori 

Afhandlingens grundproblematik går på spørgsmålet om, på hvilken måde der i kommunikationen  

om ledelsesevalueringen udspringer forskellige iagttagelser af, hvornår der er tale om ledere og 

ledelse. Denne grundlæggende undren har ikke til formål at kortlægge hvilke ledelseskategorier og 

ledelsesfænomener, der er repræsenteret i Region Hovedstaden, og modsætter sig dermed en 1. 

ordens iagttagelse af objekter og subjekter, som faste størrelser, der kan måles og vejes. 

Afhandlingens post-strukturelle udgangspunkt skaber således en problemformulering, som er lavet 

ud fra et 2. ordens perspektiv, hvor man ikke spørger ud fra ledelseskategorierne, men derimod 

spørger ind til dem (Andersen 1999,s.10). 

 

For at uddybe det post-strukturelle blik, som afhandlingen udspringer ud fra, vil den struktur og 

subjekt omhandlende diskussion blive behandlet i det følgende afsnit. Diskussionen vil med en 

sammenligning af den strukturalistiske ide om sprogets faste struktur og det post-strukturelle 

perspektiv om en åben og foranderlig struktur specificere afhandlingens syn på, hvordan mening 

bliver skabt. For at præsentere, på hvilken måde afhandlingen anser lederen som subjekt, vil der til 

sidst i afsnittet, være en beskrivelse af forskellen mellem det hermeneutiske subjekt med intentioner 

og det post-strukturalistiske subjekt uden substans.     

 

Opsummerende kan det siges, at afsnittet ønsker at præsentere, hvordan det post-strukturelle 

perspektiv problematiserer ideen om det indholdsfyldte subjekt, og spørger ind til de fundamentale 

strukturer i samfundet. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege videnskabsteoretikeren 

Thomas Kuhns pointe om, at man ikke kan iagttage ud fra to forskellige paradigmer på samme tid. 
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Afhandlingens post-strukturelle perspektiv er ikke et udtryk for en opgradering og henkastning af et 

tidligere strukturelt paradigme, hvis sandhed ikke længere er relevant. De to paradigmer er 

usammenlignelige eller inkommensurable, og afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt er 

et udtryk for et bevidst valg om, hvilken perception analysen skal se verden ud fra.    

 

2.2.1 Sausurres strukturalisme og post-strukturalismen 

Som en genovervejelse eller videreudvikling af Sausurres strukturalisme opstod post-

strukturalismen (Esmark m.fl. 2005,s.12). For at illustrere hvilke videnskabsteoretiske elementer 

poststrukturalismen modsvarer, vil de vigtigste distinktioner i Sausurres strukturalisme blive 

behandlet. Afsnittets formål er, at beskrive de metodiske præmisser der ligger til grund for at 

analysere ledelsesevalueringen og den ledelseskontingens, som udspringer af den. 

 

I Saussures lingvistisk baserede teori adskilles sprog ”langue” som et kompliceret system af tegn, 

og ord ”parole” som det konkrete sprog der bliver talt blandt mennesker. I sin tegnlære laver 

Sausurre en distinktion mellem det betegnende udtryk ”signifia” og det betegnede indhold 

”signifie”. Relationen mellem udtrykket og indholdet er arbitrært, og ifølge Saussure er forskellige 

fænomeners betegnelse kun en konsekvens af en social overenskomst; et bord kunne ligeså godt 

benævnes noget andet, ligesom noget andet ligeså godt kunne benævnes et ”bord” (Howarth 

2000,s.37). Med denne vending mod det relative i sproget flytter Sausurre sig fra nominalismens ide 

om en objektadækvat kausalitet mellem betegner og betegnet.  Saussure foreslår modsat den 

nominalistiske tilgang, at objektet ikke kan komme før sproget, og at objekter først bliver 

meningsfulde i det sproglige system, der er bygget op omkring en fast struktur. Definitionen af 

objekter skal således ikke findes i en på forhånd given substans, men derimod i objekternes 

tegnmæssige relation og differentiering i sprogsystemet (Howarth 2000,s.36). På denne måde 

formulerer Saussure en differentiel teori om sproget, hvor objekter ikke har en mening i sig selv, 

men først opnår mening ved sammenligning (differentiering) i forhold til andre begreber i 

sprogsystemet.        

 

Tegnets dobbelthed i kraft af et lydbillede og dets dertilhørende betydning får først sin mening 

gennem strukturen i sprogsystemet. Før denne struktur er det auditive udtryk og begrebet to 

udefinerbare tilfældigheder, som ikke har taget nogen form eller adskilt sig fra andre tegn. Det er 

således det lingvistiske tegns sammenkoblingen af lydbilleder og tanker i forhold til strutkuren, som 

skaber artikulationer (Esmark m.fl. 2005,s.18).  

 

Strukturalismens præmis om sproglige forhold som meningens kilde går igen i post-

strukturalismen. Luhmanns systemteori og Foucaults diskursteori har begge et ontologisk 

udgangspunkt, hvor verden ikke eksisterer i sig selv; begge perspektiver har en såkaldt tom ontologi 

(Andersen 1999,s.19). I disse teorier bliver mening skabt gennem sprog, diskurser og systemer, 

hvilket kan sammenlignes med Saussures tese om arbitrære tegn og sprogsystemet, som den 

konstitutive kraft. Ud fra dette perspektiv kan ledelsesevalueringen og dens resultater ikke stå alene 

som et meningsgivende objekt med en iboende sandhed om ledelse. Endvidere kan termer som 

”ledelse” eller ”ledelsesevaluering” ikke undersøges som individuelle og uafhængige størrelser, der 

kan måles og gives et objektivt billede af. Disse begreber får først deres betydning og mening, når 

de differentierer sig fra andre termer som ”personaleledelse”, ”driftsledelse”, ”faglig ledelse”, 

”anerkendelse”, ”samarbejde”, ”ansvar”, ”kvalitetsmål” og så fremdeles. I meningsudfyldelsen af 
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ledelse og ledelsesevalueringen, bliver begreberne og deres forhold til hinanden sat i spil. Denne 

proces, og dens konsekvens for ledelseshorisonten i Region Hovedstaden, definerer analysens 

erkendelsesinteresse, og det er med denne grundlæggende position, at afhandlingen iagttager 

ledelsesevalueringen.     

 

Saussures teori om sprogsystemer og struktur er udgangspunktet for afhandlingens 

videnskabsteoretiske tilgang til begreber, men for at svare på opgavens problemformulering, er der 

brug for en post-strukturalistisk iagttagelse. I det følgende vil det beskrives, hvordan post-

strukturalismen adskiller sig fra strukturalismen. I Sausurres strukturalisme er opmærksomheden 

rettet mod, hvordan termer får betydning gennem sproglige tegn og deres relation til sprogsystemet 

(Howarth 2000,s.35). Med Sausurres teori om de sproglig tegns arbitraritet bliver strukturen det 

faste referencepunkt til al meningsdannelse. Strukturalismens fællestræk bliver således ideen om 

forskellige fænomeners betydningsdannelse, som noget man kan føre tilbage til en lukket struktur, 

hvorfra mening opstår (Esmark m.fl. 2005,s.20). Det strukturalistiske perspektiv har historisk set 

givet sig til udtryk ved ideen om, at sociale forhold til hver en tid kan føres tilbage til en 

fundamental økonomisk struktur (Laclau og Mouffe 2002,s.43). F.eks. er konceptet om ”falsk 

bevidsthed” bygget ud fra en strukturalistisk iagttagelse om, at individer kan have et forvrænget 

billede af det samfund de lever i, uden at få øje på de samfundsmæssige mekanismer, som 

”egentlig” er på spil bag kulisserne (Howarth 2000,s.135).  

 

Post-strukturalismen afviger fra det strukturalistiske perspektiv ved at forlade ideen om en 

centraliseret og lukket struktur, hvorfra mening kan hentes. I det post-strukturalistiske perspektiv 

bliver meningsdannelse tænkt i en mere åben struktur, hvor mening ikke er en fast størrelse, da 

menings-strukturer altid vil være foranderlige og kontingente. Der vil således altid være en kamp 

om at udlægge en partikulær mening som en universel sandhed, og det er nemlig post-

strukturalismens pointe om, at denne universalitet ikke findes, som åbner op for en mere dynamisk 

tilgang til meningsskabende strukturer. Hvor strukturalismen vil forklare betydningsdannelse ved at 

henvise til centrale rammer og fikserede strukturer, vil post-strukturalismen hævde, at der er en evig 

bevægelse i forholdet mellem udtryk og indhold, og at der findes intet endegyldigt punkt hvorfra 

man kan fastlåse mening (Laclau og Mouffe 2002,s.37). Post-strukturalismen anerkender 

præmissen om, at meningsdannelse kommer fra bestemte strukturelle mekanismer, men samtidigt 

siger den også, at diskursive kampe og forsøg på fiksering af meningen, altid vil udfordre de 

dominerende strukturer. Dette perspektiv giver strukturbegrebet en potentialitet og en åbenhed, der 

anerkender muligheden for alternative strukturer, hvorfra mening kan opstå. 

 

I det poststrukturelle perspektiv giver det ikke mening at søge efter egentlige strukturer uden for 

evalueringen, som afgør evalueringens indhold. I forhold til nærværende afhandling, så åbner dette 

perspektiv op for at undersøge forskellige meningstilskrivelser af ledelsesevalueringen. Selvom de 

kommer fra en og samme organisation, vil de forskellige betydningsdannelser af 

ledelsesevalueringen differentiere sig fra hinanden, og løbende tilbyde kommunikationen 

alternativer måder at udfylde ledelsesbegrebet. Det post-strukturelle perspektiv synes derfor oplagt 

til at fange de forskellige strukturer og meningstilskrivelser, der er at finde i en kompleks 

organisation, som Region Hovedstaden. 

 

2.2.2 Post-strukturalismen og hermeneutik 
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Udover strukturalismen modsætter post-strukturalismen sig også den hermeneutiske forståelse og 

fortolkning af individet (Esmark m.fl. 2005,s.12). Det er især i relation til det kommunikative 

perspektiv på afhandlingens empiri-indhentning, at den metodiske differentiering i forhold til 

hermeneutikken bliver aktuel. I det følgende vil det blive beskrevet, på hvilken måde det 

foucaultianske og luhmannianske blik kan bruges til en kommunikationsanalyse, der kun forholder 

sig til kommunikation. Endvidere vil det uddybes, hvorfor det ikke er relevant for disse iagttagelser 

at undersøge den bagvedliggende essens hos individer (Andersen 1999,s.14).  

 

Hermeneutik stammer fra det græske sprog og betyder forklare, oversætte eller fortolke. Som en 

videnskabsteoretisk metode kan hermeneutik beskrives som en fortolkende forståelse, der bruges til 

at tillægge mening til individers handlinger og bagvedliggende intentioner. Et essentielt værktøj i 

den hermeneutiske analyse er således ”den hermeneutiske cirkel”, som udtrykker et princip om, at 

helheden af et fænomen kun kan forstås ud fra delene, ligesom delene af et fænomen kun kan 

forstås ud fra helheden (Højbjerg 2004). Der er her et løbende skift mellem at fokusere på mikro og 

makro perspektivet, i forståelsen af et givet fænomen. I hermeneutikken er de historisk 

akkumulerede forhåndsantagelser en forudsætning for at forstå og fortolke tekster. Således kan den 

fortolkende ifølge hermeneutikken tillægge teksten mening ved at leve sig ind i teksten og overveje, 

hvilke tanker, intentioner og kulturspecifikke ideer, der ligger bag teksten og forfatterens motiver 

for at skrive den (Højbjerg 2004,s.312). 

 

I modsætning til hermeneutikkens præmis om at subjektet har en fast kerne, som kan forstås og 

fortolkes, går post-strukturalistismen ud fra ideen om, at subjektet er tomt og ikke har et 

predetermineret indhold. Mange videnskabsteoretiske diskussioner stammer tit fra de forskellige 

opfattelser af subjektet (Esmark m.fl. 2005,s.30). Den poststrukturelle tilgang modsætter sig 

hermeneutikken ved at se subjektet som noget dynamisk og flydende, og ikke som et fast subjekt 

med en fast kerne.  

 

Med Foucaults termer, så er subjektet et produkt af forskellige subjektpositioner, som i kraft af de 

dominerende diskurser, hele tiden er med til at definere og redefinere subjektets og dets identitet 

(Andersen 1999,s.19). Subjektet har ikke en transcenderende position uden for diskursen, og således 

bliver diskursen en præmis for subjektets tilblivelse (Jørgensen og Phillips 1999,s.24). For Foucault 

giver det ikke mening at iagttage et subjekts handlinger og ytringer, som noget diskursskabende. 

Tværtimod er det essentielle for Foucault, hvordan subjektet og dets kvaliteter er et udtryk for en 

større diskurs. Det er netop diskurser, som determinerer ud fra hvilke positioner, et subjekt kan 

genkendes som et talende subjekt (Heede 2004,s.74-75).  

 

Det foucaultianske perspektiv om diskursivitet og subjektpositioner vil lede analysen af 

ledelsesevalueringen, og endvidere vil det bruges til at undersøge, hvordan evalueringen skaber 

specifikke forestillinger om ledere og ledelse i Region Hovedstaden. Interessen er således ikke at 

undersøge hvordan lederne optræder som subjekter, men derimod hvordan lederne opstår som 

subjekter.  

 

Ideen om subjekter som en social konstruktion er også gældende i Luhmanns systemteoretiske 

perspektiv. Luhmann definerer det sociale i hans skel mellem psykiske og sociale systemer. De 

psykiske systemer er afgrænset til individers bevidsthed med dens forestillinger og tanker, hvor de 



  

17 
 

sociale systemer udelukkende er kommunikationsbaserede (Luhmann 2000a,s.309). De psykiske 

systemers selvreferentielle lukkethed betyder, at der ikke kan ske en direkte transaktion af tanker fra 

et psykisk system til et andet. I stedet foregår der en kommunikation mellem disse psykiske 

systemer, der tilsammen udgør et kommunikationssystem, som opererer selvreferentielt og 

autopoetisk (selvskabende).  I Luhmanns kommunikationsteori beskriver han kommunikation som 

en treleddet selektionsoperation, der består trinene; information, meddelelse og forståelse, hvilke 

udgør de tre grundlæggende kriterier for en kommunikationsproces. Fælles for disse trin er 

selektionen. ”Information” henviser til udvælgelsen af netop det som ønskes at blive givet videre 

blandt et vælg af andre muligheder, ”meddelelse” henviser til valget om, hvilken af flere måder 

denne information skal udtrykkes på, og ”forståelse” henviser til, hvordan modtageren forstår 

informationen og meddelelsen på en bestemt måde (Luhmann 2000a,s.180).  

 

Kommunikationssystemer er selvreferentielle, så når der kommunikeres om individer, er det altid i 

forhold til en omverden. Enheden bliver således defineret ud fra forskellen; et systems iagttager ved 

at markere noget i rammen af en forskel (Luhmann 2000a,s.184). Når der kommunikeres om et 

subjekt, vil sociale systemer således iagttage et individ og dets identitet, ved at markere den i 

enheden af dens forskel fra omverden. Der hører på denne måde altid en iagttagelse af omverden 

med, når der sker en iagttagelsen af noget bestemt. I et internt organisatorisk 

kommunikationssystem som omhandler medlemmer af organisationen, bestemmer den forskel der 

aktualiseres, hvordan disse medlemmer træder frem. Det er hvordan kommunikationssystemet 

knytter enheden af persons beskrivelse til en bestemt forskel, der bestemmer hvordan individet 

bliver konstrueret. I forhold til den nærværende afhandling, er det netop det, som determinerer, 

hvordan en leder fremtræder og opstår som leder. 

  

Med denne luhmannianske tilgang til kommunikation, bliver enhver forestilling om personers 

bagvedliggende identitet og vilje uinteressant, når afhandlingen skal analysere, hvordan ledernes 

meningsudfyldelse af evalueringen bliver kommunikeret. Afhandlingen interesserer sig derimod 

for, hvordan ledernes udtalte iagttagelser af organisationens evalueringskommunikation, dukker op 

som ny kommunikation, og hvordan disse knytter sig til hinanden. Denne videnskabsteoretiske 

position differentierer sig fra det hermeneutiske ønske om at undersøge de underliggende tanker, 

intentioner og følelser, der ”egentligt” ligger bag et subjekts udtalelser og handlinger. I forlængelse 

af dette vil afhandlingen ikke fortolke en dybere sandhed frem fra kommunikationen, men kun 

forholde sig til den faktiske kommunikation. Analysen vil således ikke forsøge at læse noget ind i 

udtalelserne , men derimod analyserer ud fra dem prøve og tage udgangspunkt i det, der bliver sagt 

(Rennison 2003a,s.42).  

 

2.3 Valg af iagttagelsespunkt, ledeforskel og konditionering 

Afhandlingens post-strukturalistiske udgangspunkt er essentiel for den måde analysestrategien tager 

form. Et strategisk valg for analysen indebærer et valg af iagttagelsespunkt, ledeforskel og 

konditionering, hvilke tilsammen udgør den grundlæggende virkelighedsopfattelse, hvorfra 

analysen udspringer (Andersen 1999,s.118).  

 

Afhandlingens videnskabsteoretiske fundament tager udgangspunkt i et andet ordens perspektiv 

med en fordoblet iagttagelse; en såkaldt anden ordens iagttagelse. Dette stammer fra den 

grundlæggende post-strukturalistiske erkendelse af, at vi ikke kan se verden i sig selv, og at vi 
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derfor iagttager verden forskelligt. Landskabet er iagttager-afhængigt, og forskellen drages i 

operationen, og er derfor ikke givet på forhånd. Med en iagttagelse af anden orden, er det kun 

fremtrædelsen, og ikke noget underliggende, som er relevant. Derfor spørges derfor ikke hvorfor 

eller hvad, men derimod kigges der efter sondringsoperationerne; nemlig hvordan der indikereres 

og hvordan der drages en forskel (Andersen 1999,s.109). Sondringsoperationerne er betingelserne 

for enhver iagttagelse, og derfor er de også grundlaget for en anden ordens iagttagelses-operation. 

Et andet ordens perspektiv stiller ikke analytikeren et sandt sted, hvorfra der kan analyseres, og 

derfor må betingelserne for den analytiske iagttagelse af iagttagelser også blive beskrevet. Dette er 

essentielt for at undgå et ”alt er relativt” perspektiv (La Cour m.fl. 2005). For at genstandgøre 

hvordan analysen genstandgører iagtagelser, må en analysestrategi, ud fra dets videnskabsteoretiske 

paradigme, forklare sit iagttagelsespunkt; hvad der bliver iagttaget, sine ledeforskelle; hvilke 

sondringer der iagttages med og til sidst konditioneringen af ledeforskelle; hvordan der sondres.  

Mere specifikt er en beskrivelse af iagttagelsespunktet en afklaring af den diskurs, som 

afhandlingen analyserer empirien ud fra. En præsentation af den analysebærende ledeforskel er 

således, hvordan og med hvilke sondringsoperationer empirien bliver iagttaget og genkendt, som en 

meningsfuld udtalelse i diskursen. Ved den afrundende beskrivelse af konditioneringen af 

ledeforskellen, kigges der på de betingelser, med hvilke sondringoperationerne kan iagttages 

(Andersen 1999,s.184). 

 

I forsøget på at begrebsliggøre mangfoldigheden af ledelsesudfordringerne i Region Hovedstaden, 

er der i den nærværende afhandling valgt to gensidigt understøttende analysestrategier med 

dertilhørende iagttagelsespunkter, ledeforskelle og konditionering af ledeforskelle. For at undgå, at 

valget på at bruge to forskellige analysestrategier, bidrager til et uklart og rodet perspektiv, hvor der 

løbende skiftes mellem to analyse-ledende begrebsverdener med forskellige ledeforskelle og 

iagttagelsespunkter, bliver strategien for analysen konstrueret med en ”teori-følsom” omhu og 

bevidsthed. Ideen om at kombinere forskellige analysestrategier er hentet fra Niels Åkerstrøm 

Andersen, som også pointerer, at man ikke kan iagttage med to forskellige perspektiver (og 

ledeforskelle) på en og samme gang (Andersen 1999,s.180). Selvom afhandlingens to 

analysestragier overholder præmissen om at tilhøre det samme post-strukturelle paradigme, skal de 

implementeres som to uafhængige analyser. Først når denne del er opnået, kan analysestrategierne 

bruges komparativt og gensidigt understøttende (Andersen 1999,s.181). 

 

Nedenfor vil der introduceres de to analysestrategier, som henholdsvis tager afsæt i Foucault og 

Luhmanns begrebsverdener, og som skal bruges til at undersøge den ledelseskompleksitet og de 

ledelsesudfordringer, som kommunikativt kommer til syne i forbindelse med Region Hovedstadens 

ledelsesevaluering. Brugen af det lumannianske og focualtianske perspektiv til de to 

analysestrategier, er en strategi, der også er Andersen inspireret, og som han også selv har benyttet 

sig af. 

Den analytiske disposition er figurativt fremlagt i det nedenstående. 

 

Projektdesign af analysestrategi for ledelsesevaluering i et kommunikativt perspektiv: 
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2.3.1 Region Hovedstaden som et organisationssystem 

Med den luhmannianske terminologi om organisationen som et system, vil der i det følgende 

beskrives, hvordan Region Hovedstaden kan blive genkendt som en organisation. Formålet er i 

dette afsnit at introducere ledelsesevalueringens organisatoriske kontekst. 

 

Det sociale er med luhmannianske termer defineret som en mængde af autopoetiske og 

selvreferentielle systemer, der løbende producerer mening og skaber sig selv via kommunikativ 

reproduktion (Luhmann 2000b,s.48). Et systems grad af autopoese kan ikke variere, men det kan 
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systemets kompleksitets-produktion (Luhmann 2000b,s.55). Endvidere beskriver Luhmann en 

organisation som et system, der skaber sig selv som organisation (Luhmann 2000b,s.45). 

Organisations-systemets selvskabelse er kendetegnet ved en sondringsoperation, der har system/ 

omverden som ledeforskel (Luhmann 2000b,s.48). De andre faktorer, som kendetegner den 

luhmannianske ide om organisation som et system, vil beskrives senere i afhandlingen.  

 

I forlængelse af ovenstående vil det følgende afsnit undersøge, hvordan Region Hovedstaden 

kommunikativt opstår som en organisation, ved at beskrive dens omverden (Andersen 1999,s.133). 

Mere specifikt bliver den organisationsmæssige kontekst for Region Hovedstaden undersøgt 

gennem regionens selvbeskrivelser og iagttagelser af sig selv og ledelsesevalueringen. 

 

Organisationens selvskabende sondringsoperation med distinktionen system/omverden har den 

egenskab blive genskabt i sig selv, og dermed skabe et subsystem til organisationens primære 

ledeforskel. Derfor er re-entry begrebet og system/omverden distinktionen essentielle i 

undersøgelsen af Region Hovedstaden som organisation. Luhmann beskriver re-entry begrebet som 

et systems kommunikative operation, hvor det laver en kopi af systemets primære 

sondringsoperation, og genskaber det i systemet selv som en undergren (Luhmann 1990a,s.169).  I 

forhold til Region Hovedstaden er re-entry begrebet særligt anvendeligt, når kommunikationen om 

ledelsesevalueringen bevirker en differentiering af organisationen, og skaber et uafhængigt 

subsystem, som samtidigt er en del af det primære kommunikationssystem. Kommunikationen om 

ledelsesevalueringen, som et subsystem til organisationens beskrivelse af sig selv, har en essentiel 

betydning for de betingelser med hvilke kommunikationen om ledelsesevalueringen foregår.  

 

2.3.2 Strategi for subjektiveringsanalysen 

Afhandlingens indledende analyse har som erkendelsesinteresse at undersøge, hvilken bestemt 

iagttagelse af ledere og ledelse kommunikationen om Region Hovedstadens ledelsesevaluering 

peger på. Her er det analytiske iagttagelsespunkt således ledelsesevalueringen, og med hvilken 

diskurs hvorfra den konstruerer leder- og ledelsesforventninger. Iagttaget kommunikativt ud fra 

ledelsesevalueringen er interessen således at undersøge, hvordan en leder kan blive genkendt som 

en leder i ledelsesevalueringen, og hvilke subjektpositioner det tilbyder lederne.  

 

I arbejdet med Foucault, er det vigtigt at differentiere mellem den traditionelle magtopfattelse, der 

handler om underkastelse og tvang, og et foucauldiansk styringsperspektiv, der har styring og 

ledelse af individer, som det grundlæggende omdrejningspunkt. 

”... basically power is less a confrontation between two adversaries or the linking of one to the 

other than a question of government.”  (Foucault 1983,s.221).  

I Foucaults magtoptik er magten produktiv og ikke nødvendigvis begrænsende. Den liberale og 

moderne magtudøvelse handler hos Foucault om at opdyrke, skabe og stimulere bestemte evner hos 

individer. Magten virker her ved at skabe bestemte subjekter med bestemte evner. Med denne 

tillæggelse af særlige kapaciteter til individer, giver magten individet mulighed for at handle på en 

given måde, og afrette sig selv (Mik-Meyer og Villadsen 2007,s.17). Magten ”... 

traverses and  produces things, it induces pleasure, forms knowledge, produces discourse.” 

(Foucault 1980,s.119). 
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Der er altså her tale om et magtbegreb, hvor magten ikke kan henvises til et bestemt sted, med en 

magtudøver og en magtunderlegen. Der er derimod tale om en ontologi, hvor magten potentielt kan 

opstå hos alle individer, der har magt til at handle. Foucaults måde at tænke magt på står altså i 

modsætning til den mere konventionelle måde at tænke magt, som en sondring mellem magt og 

frihed, og hvor magten anskues som et repressivt fænomen.  

Med denne tilgang til magten som noget der også kan være produktivt, er magt ikke nødvendigvis 

betinget af hverken vold eller konsensus, selvom det kan være en del af dens måde at virke på 

(Foucault 2006,s.98; Foucault 2002,s.41; Borch 2005,s.14). Magten er altså betinget af et frit 

subjekt, som er frit i den forstand, at det står over for et vælg af forskellige muligheder, som det kan 

handle ud fra:  

 

 ”By this we mean individual or collec- tive subjects who are faced with a field of possibilities in 

which several kinds of conduct, se- veral ways of reacting and modes of behavior are available.” 

(Foucault, 2001, s.342). 

 

Vi har således at gøre med et magtbegreb, hvor individet har frihed til at agere, og hvor magt og 

frihed ikke kan modstilles, men gensidigt øger hinanden og virker sideløbende. I dette perspektiv er 

der magt på spil, når det lykkes magten at regulere individets selektion mellem forskellige 

mulighedsalternativer (Dreyfus og Rabinow 1983,s.221; Borch og Larsen 2003,s.167). I den 

foucauldianske tilgang kan man altså tale om magt ved styring af andre individers mulighedsfelt.  

 

Ud fra dette focualtianske magt-perspektiv vil afhandlingen analysere de (”dominerende”) 

diskurser, ledelsesevalueringen kommunikerer ledernes subjektpositioner ud fra. Motiveret af 

Andersens metodiske fremgangsmåde i hans forskning af nutidens medarbejdere, vil den analytiske 

iagttagelse foregå ud fra sondringsoperationen subjektivering/subjektivation (Andersen 2008,s.250). 

Subjektiveringen af et subjekt henviser til den position, hvorfra det bliver genkendt som et subjekt 

i diskursen, hvis handlinger og udsagn giver mening. Subjektivationen af et subjekt peger også på 

en diskursiv betinget meningsgivende position for et subjekt, men her indtager subjektet selv denne 

position (Balibar 1994,s.12).  

 

Analysen vil arbejde med tre hovedbegreber fra Foucault: disciplin, pastoralmagt og selvteknologi. 

Ud fra disse begreber vil der være en klar adskillelse ud fra de to teknologier, som begreberne peger 

på. I den første del af analysen, hvor der iagttages ud fra den disciplinære magts kendetegn, vil 

ledelsesevalueringen opstå som en magt-teknologi. I denne anden del af analysen, hvor der 

iagttages ud fra den pastorale – og selvteknologiske magts kendetegn, vil ledelsesevalueringen 

opstå som en selvteknologi.  

 

I Foucaults terminologi henviser begrebet teknologi til brugen af redskaber, viden og metoder til 

videnskabelige formål, og til at konstituere og gennemføre styring af andre og styring af selvet. 

(Dean 2006,s.73). Det er altså et begreb, som omfatter de subjektiveringsmekanismer en 

magtudøvelse kan ske igennem, og som mennesker bruger for at forstå sig selv. (Foucault 

2000,s.224). Vi vil skelne mellem to slags teknologier, nemlig styringsteknologier og 
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magtteknologier, hvilke henviser til styringsformer, som enten fokuserer på individets indre eller 

ydre styring (Mik-Meyer og Villadsen 2007). Den disciplinære magt opdeler og overvåger individer 

med en overvågningsmetode, som korrigerer og afretter individers handlinger på en sådan måde, at 

magten bliver integreret i individets krop. Denne magtform er kendetegnet ved sit totaliserende 

aspekt i dens stræben efter at styre og skabe samling i samfundet gennem normalisering. I dens 

vejledning til folket om det gode liv og lykken, er den pastorale magtform både totaliserende og 

individualiserende. Hvor den disciplinære magt kan fordre en subjektivering af lederne, kan 

pastoralmagtens fremskabelse af ledelsesevalueringen som en selvteknologi fordre en 

subjektivikation af lederne (Foacualt 1997). 

 

I forlængelse af den pastorale magts dobbelthed ift. til forholdet mellem individet og fællesskabet, 

har vi i governmentality at gøre med en magtform, som ”... retter sig mod ’den enkelte og alle’ og 

udviser en bekymring for ethvert individ og befolkningen som helhed.” (Dean 2006,s.56)  Vi har 

altså at gøre med en moderne magtform, som både indeholder individualiserende og totaliserende 

aspekter, og som gennem klassifikation, diagnosticering og systematisering leder individet til den 

ønskede adfærd ”... for at forøge chancerne for, at bestemte subjekter opstår.” (Dean 2006,s.31) 

Governmentality magtformen vil ikke bruges i afhandlingen, som et analytisk greb, men den er 

vigtig at nævne, da det kan være med til at forklare det overordnede magtgreb, som Region 

Hovedstadens ledelsesevaluering peger på.  I governmentality er individet selvansvarligt og frit, 

men kræver dog alligevel en form for oplæring og udstyring af de rette evner og ressourcer, som 

den bliver udstyret af fra staten. Individet bliver således selvledende med ansvar for denne ledelse, 

men for at kunne fungere i samfundet skal det lede sig selv med de evner, som staten giver det. 

(Dean 2006,s.20). Dette kan sammenlignes med det forhold, at den statslige organisation, Region 

Hovedstaden, i dens ledelsesevaluering opstiller en masse spørgsmål med specifikke forestillinger 

om, hvilke evner en leder skal lede sin ledelse efter.  Governmentality er en magtform, sigter 

således mod individets egen styring af selvet, hvilket betyder, at det ikke længere intervenere 

direkte i individet, men derimod styrer individet på afstand. Staten er gået fra at have ansvar for at 

løse sociale problemer, til at give individer ansvaret til at finde løsningen. Styring i det moderne 

samfund er således: ”... en styring, der leder ved netop at lede ledelse.” (Borch 2005,s.21).  

 

Disciplinærmagt 

I Foucaults analyse af udviklingen inden for fængsel og straf i værket ”Overvågning og straf” 

skildrer han overgangen fra suverænens negative magt til en fundamental anderledes type 

magtudøvelse, som fremkommer omkring starten af 1900 tallet, nemlig den disciplinære magt. 

Denne magtform er baseret på en disciplinering og normalisering af individet gennem forskellige 

subjektiveringsmekanismer, hvilket vi vil komme nærmere ind på senere i opgaven.  

”Til hvert individ sin plads, og på hver plads et individ.” (Foucault 2002,s.159). 

Måden disciplinærmagten virker på er, at isolere individet for at producere og indhente viden om 

individet og synliggøre det for magtens individualiserende blik. En af de første mekanismer, som 

disciplinærmagten bruger for at isolere individet, virker gennem en opdeling af individer i rum 

(Foucault 2002,s.157). Denne rummelige opdeling kan blandt andet ses i by- og landegrænser eller 

bygninger, og opdelingen kan uddifferentieres til mindre enheder, som gader, celler eller lokaler. 

Den anden mekanisme sker gennem en tidslig opdeling; en magtmekaniske som overvåger 
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individets aktiviteter, således at magten kan holde øje med hvad individet foretager sig på et givet 

tidspunkt (Foucault 2002,s.165). 

Den sidste mekanisme supplerer de andre mekanismer med et kropsligt fokus. Her udnyttes 

bevægelse og krop i en sådan grad, at en kropslig mekanisme i samarbejde med en tidslig og rumlig 

mekanisme, kan supplere og effektivisere en disciplinær magtudøvelse (Foucault 2002,s.168; Borch 

2005,s.15; Heede, 2002, s.94-95). 

Disciplinærmagtens formål er at skabe produktive og føjelige kroppe gennem sanktionering, 

hierarkisering og eksaminering. Denne magtform normaliserer ved at dele individer op, så det bliver 

muligt at iagttage dem, og se hvilken adfærd der afviger fra normen. Med belønning for de individer 

som passer til normen og med straf til norm afvigere, kan man således bruge normstandarden til at 

fordre en bestemt adfærd. Her er det altså ”...udelukkelsens binære logik, der kombineres med 

disciplineringens overvågende, hierarkiserende, forbedrende, opdragende, formende rationalitet.” 

(Anders Fogh Jensen i forordet til Foucault 2002). Den disciplinære iagttagelse af Region 

Hovedstadens ledere, som en samlet masse, kan ses i den endelige evaluering af ledelse, hvor 

grafer, tal og gennemsnitsresultater transformerer organisationens medarbejdere til en total 

størrelse, som kan reguleres og disciplineres.  

Selvteknologi 

I forbindelse med governmentality handler ledelse af individet ikke kun om magtteknologier og 

styring af individet gennem disse, men også om at styre individet gennem individets selvstyring. 

(Dean 2006,s.46). Selvteknologier tager netop afsæt i at lede individet til at blive genstand for 

selvstyring, og begrebet dækker over de metoder og redskaber, som individet kan bruger til at 

konstruere sig selv. I forhold til magtteknologiers eksterne fokus på styring af individet gennem 

hierarkisering og opdeling af individer, har selvteknologien fokus på styring gennem selvstyring, 

hvor subjektet selv afretter sin adfærd. ”... so as to transform themselves in order to attain a certain 

state of happiness, purity, wisdom, perfection, or immortality.” (Foucault 2000,s.225) I modsætning 

til magtteknologien kan subjektet her isolere nogle aspekter ved sig selv som styrings og 

vidensobjekt. (Mik-Meyer og Villadsen 2007,s.23). 

 

Man kan i den pastorale magt se nogle af de samme mekanismer, som er at finde i 

disciplinærmagten, heriblandt eksaminationen og opdelingen af individer. Ligesom i 

disciplinærmagten, er der her også et ærinde om at indhente viden hos de enkelte individer, for at 

gøre det muligt at sammenligne dem. Samtidig med dette, er der hos individet et ønske om at afrette 

sig selv for at opnå frelse. Pastoral magten er således pastorens prædiken om frelse til menigheden 

eller fællesskabet, og det enkeltes individs indre bekendelse for at opnå frelsen; en magt som både 

virker i fællesskabet og i individet.   (Dean 2006,s.145; Mik-Meyer og Villadsen 2007,s.17). 

 

Afhandlingens teoretiske udgangspunkt er som nævnt Michel Foucaults teori om subjekt og magt. 

Foucault har gennem forskellige værker søgt at beskrive tidens forskellige opfattelser af selvet. Med 

en genealogisk tilgang til historien skildrer Foucault de historiske brud, der lægger til grund for den 

nutidige opfattelse af selvet. En central interesse i hans forfatterskab er hvordan selvet bliver skabt, 

som et subjekt i forskellige historiske sammenhænge, og gennem hans historiske tilgang til 

empirien, viser han hvordan selvet er blevet påvirket af forskellige subjektiveringer i forskellige 

perioder i historien. Det er i denne forbindelse essentielt, at eksplicitere afhandlingens synkrone og 
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ikke-genealogiske udgangspunkt, og at Foucaults teori bliver implementeret uden en diakron tilgang 

til at indhente og analysere empirien. Det er således Foucaults begrebsapparat og ikke hans 

analytiske metode, der bliver analyseret ud fra.  

 

 

2.3.3 Srategi for kodificeringsanalysen 

Hvor den første del af analysen havde som formål at foretage en subjektiveringsanalyse med 

evalueringens ledelsesiagttagelser som iagttagelsespunkt, er kodificeringsanalysens 

iagttagelsespunkt derimod beskrivelser af ledernes iagttagelser af evalueringen. Det som undersøges 

her, er organisationens kommunikation af ledernes ledelsesforventninger. Dette iagttagelsespunkt er 

således summen af ledernes udtalte iagttagelser af ledelsesevalueringen samt organisationens 

beskrivelse af ledernes iagttagelser og forventninger til ledelsesevalueringen. Grunden til at 

summen af disse iagttagelser falder ind under det samme iagttagelsespunkt, skal findes i, at de 

begge er en del organisationens semantisk behandlede beskrivelse af ledernes forventninger til 

ledelse. Med Luhmanns begrebsapparat om koder og logikker i kommunikationen, vil denne 

analyse søge at indfange den forskellighed af meningstillæggelse, som ledelsesevalueringen kan 

tænkes at fordre (Andersen og Born 2001,s.122).  

 

I Luhmanns systemteori er nutidens samfund differentieret på baggrund af funktionalitet. Mere 

præcist, er samfundet delt op i forskellige autonome funktionssystemer, som hver især skaber 

mening efter systemets egen logik (Luhmann 1989, 44-48). Denne iagttagelse af samfundet  har 

inspireret en iagttagelse af organisationen hos forskellige sociologiske forfattere, og er blevet brugt 

til at begrebsliggøre organisationers differentiering internt i systemet (Andersen 2008; Thygesen og 

Tangkjær 2008, Villadsen 2008). Det karakteristiske ved funktions-systemer er, at de opererer efter 

en binær kode med henholdsvis minus og plus på de to sider, hvilket er systemets udgangspunkt for 

at iagttage verden og skabe mening. Den binære kode producerer motivation ved plus siden og 

refleksion ved minus siden (Luhmann 1989, 36-43). Denne grundlæggende sondringsoperation er 

den samme for alle funktions-systemer, som alle er logik bestemte og lukkede systemer. 

Differentieringen mellem systemerne skal derimod findes i de forskellige systemers 

verdensopfattelser. I undersøgelsen af de forskellige leders opfattelse af evalueringen, vil den 

analysebærende ledeforskel være ens/forskellig, eftersom der kigges på de logikker og koder, med 

hvilke lederne tillægger ledelsesevalueringen mening.  

 

Andersens videreudvikler Luhmanns ide om funktionel differentiering og introducerer begrebet 

polyfone organisationer, hvor han beskriver, hvordan en organisation kan være koblet til forskellige 

funktionssystemer, uden at der er et overordnet system (Andersen 2001b,s.15). Ideen om den 

polyfone organisation vil være udgangspunktet for at analysere de forskellige måde, hvorpå 

ledelsesevalueringen bliver tillagt mening i Region Hovedstaden. Med dette analytiske præmis, 

springes det trin over, som skal undersøge, hvorfor Region Hovedstaden er en polyfon 

organisation. I stedet er erkendelsesinteressen, hvordan den opstår som en polyfon organisation i 

organisationens kommunikation.  

 

Funktionssystemer og koder/logikker vil være de analysebærende begreber i kodificeringsanalysen, 

og der vil ud fra den politiske, pædagogiske, intime – og økonomiske kode analyseres, hvordan 

Region Hovedstaden dukker op som en polyfon organisation med forskellige funktionssystemer. 
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Ved at iagttage og gennemarbejde det empiriske arkiv med ledeforskellen ens/forskellig synes de 

førnævnte funktionssystemer at træde frem som de hyppigste meningsskabende 

sondringsoperationer. De forskellige funktionssystemer er kendetegnet ved forskellige binære 

koder, som binder sig til en bestemt logik, hvilket bliver specificeret i det følgende.  

 

Økonomiens kode betragter verden efter ledeforskellen kan betale sig/ kan ikke betale sig, og her 

bliver ledelsesevalueringen kommunikeret om i forhold til en økonomisk logik, og den 

grundlæggende sondring er, hvorvidt evalueringen er økonomisk rentabel.  

 

Den politiske kode iagttager verden efter ledeforskellen magtoverlegen/ magtunderlegen, og dette 

giver sig til udtryk, når der kommunikeres om hvem der har magt til at træffe beslutninger ud fra de 

resultater, som ledelsesevalueringen stiller frem, eller når evalueringen bliver et middel i målet om 

at få en magtfuld rolle i organisationen. 

 

Den pædagogiske kode betragter verden gennem ledeforskellen bedre læring/ dårligere læring, og 

her blive temaet for kommunikationen, hvorledes evalueringen kan blive brugt som læringsværktøj 

for Region Hovedstaden og dens ledere.  

 

Intimitetens kode iagttager verden efter ledeforskellen elsker/ elsker ikke, og her kommer 

kommunikationen til at sondre ud fra kærlighedsbetonede temaer, hvor den blandt andet kigger 

efter, hvorvidt medarbejdere drager omsorg for hinanden, eller hvorvidt de elsker hinanden eller 

organisationen.  

 

2.4 Indhentningen og konstruktion af empiriarkivet 

I det følgende vil indhentningen og konstruktionen af empiriarkivet blive præsenteret. Endvidere vil 

der redegøres for, hvilke refleksioner der har været i valget og fravalget af empiri. Empiriarkivet er 

bygget op omkring to grundlæggende former for empiri, nemlig dokumenter og interviews.  

 

Den interview baserede del af empiriarkivet er dannet ud fra offentliggjorte artikler fra Region 

Hovedstaden, hvor forskellige ledere fra regionen bliver spurgt ind til deres holdning og oplevelse 

af ledelsesevalueringen. Artiklerne stammer fra Dansk Sygeplejeråds ledermagasin ”Forkant” 

[2011] og Region Hovedstadens medarbejderavis ”Hovedsagen” [okt2010, okt2011, dec2011], og 

alle har Region Hovedstadens ledelsesevaluering som fælles tema. Der skal her bemærkes, at det er 

artikler og interviews, som primært kommer fra Region Hovedstadens eget interne medie, hvilket 

understreger det analysestrategiske ønske om organisationens interne kommunikationssystem, som 

den primære iagttagelsesposition, når ledelses-kommunikationen i regionen skal analyseres. 

Formålet med at bruge de forskellige interviews og udsagn fra 9 forskellige ledere, er at undersøge 

på hvilken måde ledelsesevalueringen bliver opfattet forskellige steder i organisationen. Den 

dobbelte behandling af de adspurgte leders udsagn vedr. ledelsesevalueringen – 

medarbejderbladenes interview og afhandlingens analyse – er også værd at dvæle ved. Den 

umiddelbare påstand kan være, at afhandlingen ikke får ”de ægte udsagn” eller ”de oprigtige 

holdninger” til ledelsesevalueringen, da de ikke er beskyttet af anonymitet og i din sidste ende er 

medieret i forhold til organisationens eget kommunikationsmedie. Men disse røster giver ikke 

mening ud fra afhandlingens post-strukturelle udgangspunkt, som adskiller sig fra hermeneutikkens 

ønske om at undersøge individers indre intentioner og tanker mm., og som ikke anser subjektet, 
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som noget der har en essens, men derimod som noget der bliver konstrueret diskursivt. Endvidere 

giver brugen af Region Hovedstadens egne artikler om ledernes iagttagelser også mulighed for at 

undersøge de dominerende systemer og diskurser, som lederne kan kommunikere ud fra, eftersom 

en udtalelse der bringes i organisationens interne kommunikationsmedie, må genkendes som en 

meningsfuld udtalelse inden for Region Hovedstadens dominerende diskurs. Brugen af sekundære 

kilder giver også mulighed for at komme tættere på en position, hvor den interne kommunikation 

om ledelsesevalueringen bliver analyseret udefra. På denne måde kommer man tættere på at undgå 

en påtaget vinkling af spørgsmål og aspekter af ledelsesevalueringen, der skal produceres udsagn 

om. Det skal dog understreges, at empirarkivet stadigvæk er konstruktion, og at der ikke findes 

nogle udsagn, som står uden for en diskurs eller et bestemt kommunikationssystem. 

 

Bagrunden for valget af de ni ledere i Region Hovedstaden, kommer af forsøget på at indfange en 

mængde af forskellige iagttagelser og holdninger blandt organisationens medlemmer med et 

ledelsesansvar. At indfange forskellighed kan gøres på flere måder, og det er derfor essentielt at 

understrege, hvilken metodisk tilgang der bruges her. Først og fremmest er der ikke tale om en 

hermeneutisk tilgang, og der fokuseres derfor ikke på, hvilke underlæggende intentioner og 

motiver, som ligger bag ledernes udtalelser. Endvidere er der heller ikke at gøre med en 

strukturalistisk tilgang, hvor der skal analyseres ind til den overordnede struktur, som ledernes 

forskellige udtalelser og sproglige manifestationer kommer fra (La Cour m.fl. 2005,s.10). Derimod 

iagttages og indfanges forskelligheden ud fra et systemteoretisk perspektiv, hvor empirien hverken 

fortolkes hermeneutisk eller analyseres strukturalistisk, men derimod anerkendes som en 

konstruktion, der kan henvise til flere forskellige systemer eller diskurser. Der er således tale om en 

anden ordens iagttagelse, hvor der sker en iagttagelse af de ledeforskelle, som lederne iagttager 

ledelsesevalueringen med, ud fra det analytiske blik, der er blevet defineret i analysestrategien (La 

Cour m.fl. 2005,s.12).  

 

Antallet af adspurgte ledere er her begrænset til ni personer, hvilket er en mindre størrelse, 

sammenlignet med den mængde empiri, som de teoretiske værktøjer potentielt kan arbejde med. 

Størrelsen på empiriarkivet har at gøre med praktiske faktorer som antal forfattere, tid, penge og 

afhandlings-formalia. De fysiske begrænsninger udvisker dog ikke spørgsmålet om, hvorvidt 

empirien er fyldestgørende. Til at svare på dette spørgsmål må den akademiske ambition først gøres 

klart. Som tidligere nævnt er ambitionen ikke at lave en lang diakron analyse over semantiske og 

diskursive udviklinger af ledelsesbegrebet. Derimod er ambitionen, at danne et øjebliksbillede af 

ledelseshorisonten i Region Hovedstaden ud fra en synkron analyse af den organisatoriske 

ledelseskommunikation. Selvom analysen vil give et øjebliksbillede, er målet stadigvæk at indfange 

en mangfoldighed af logikker og iagttagelser, hvilket kan ses ud fra mangfoldigheden ved de 

interviewede respondenter og deres forskellige positioner i Regionen Hovedstaden: 

 

- Helle Tvedeskov, Oversygeplejerske på Ortopædkirurgisk afdeling hos Hvidovre Hospital.  

- Anne Rosenquist, Ledende centersygeplejerske hos Region Hovedstadens Psykiatri.  

- Helle Ulrichsen, Regionsdirektør i Region Hovedstaden. 

- Hanne Stentoft Arp, Specialkonsulent hos Koncern HR i Region Hovedstaden.  

- Kristina Dyreborg- Kragh, Afdelingssygeplejerske på Ortopædkirurgisk afdeling hos Hvidovre 

Hospital. 

- Vibeke Westh, Næstformand i Region Hovedstadens MED-udvalg og formand for DSR i 
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Hovedstaden. 

- Bente Drachmann, Vicedirektør hos Helsingør Hospital. 

- Sidse Pedersen, Ledelseskonsulent hos Region Hovedstaden. 

- Niels Kjems Petersen, Teamleder hos Transport og Væskelager ved Logistik afdelingen hos RH 

Apotek i Region Hovedstaden.  

 

Resten af empiriarkivet består af officielle dokumenter fra Region Hovestaden med selve 

ledelsesevalueringen og dens dertilhørende spørgsmål, som den centrale kilde. Blandt de andre 

dokumenter, som er blevet arbejdet med, er bl.a. erklæringen om Region Hovedstadens 

ledelsespolitik og en rapport for det samlede resultatet af ledelsesevalueringen i hele organisationen. 

Disse rapporter og dokumenter bliver brugt til at underbygge analysen af organisationens 

selvbeskrivelse og ledelseskommunikation.  

 

Ligesom den interview-baserede del af empiriarkivet, er den dokument-baserede empiri også 

baseret på semantik, der er plejet og gennembehandlet (Rennison 2003a,s.38). En følge af dette er, 

at Region Hovedstadens selvbeskrivelser som træder frem i empirien, ikke er tilfældigt opstået, men 

derimod er beskrivelser, der passer ind til den officielt erklærede strategi og ledelsespolitik for 

organisationen. På denne måde får afhandlingen mulighed for at arbejde med de diskursive 

konstruktioner, der ligger til grund for ledelsesevalueringen og kommunikationen om ledelse i 

Region Hovedstaden. Dette kommer først og fremmest til udtryk i analysen af, hvilke 

subjektpositioner ledelsesevalueringen skaber for lederne i organisationen.  

 

DEL 3. DET ORGANISATORISKE PERSPEKTIV 

Med et begrebsapparat om organisationen som et system, vil det følgende afsnit gennemgå 

betingelser og karaktertræk, der gør Region Hovedstaden til en organisation ud fra et 

systemteoretisk perspektiv. Endvidere vil der undersøges, hvilken rolle ledelsesevalueringen har i 

denne organisation. I forlængelse af afhandlingens erkendelsesinteresse, er formålet her, at belyse 

hvilken organisatorisk kompleksitet ledelsesevalueringen står overfor i organisations-systemet.  

 

3.2 Region Hovedstaden som organisation i et systemteoretisk perspektiv 

Region Hovedstadens opfattelse af dens omverden kan blandt andet ses i erklæringen om regionens 

ledelsespolitik, hvori organisationen også beskriver sig selv og dens placering i verden: 

 

”Vores sundhedsvæsen skal være blandt de bedste i verden, hvor patienter tilbydes hurtig adgang 

til den til enhver tid bedste og mest effektive behandling indenfor de givne ressourcer. ...I forhold til 

den regionale udvikling ønsker vi at være et vækstlokomotiv for resten af Danmark. Resultaterne 

skabes i det nære samarbejde mellem erhvervsliv, forskning og hospitaler i regionen. De tilbud, vi 

yder inden for handicapvirksomhed, skal være blandt de bedste.  ” 

(Ledelsespolitik_Region_Hovedstaden s. X?). 

 

I denne selvbeskrivelse fremstår organisationens omverden som en branche præget af konkurrence, 

og Region Hovedstaden aktualiseres med målet om at differentiere sig og ”være blandt de bedste i 

verden”. Således fremskrives Region Hovedstaden som en særegn organisation, der tilbyder den 

”bedste og mest effektive behandling”, hvilket differentierer organisationen fra dens 

konkurrenceprægede omverden.  
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Et andet træk ved organisationssystemet, er systemets socialitet, når den på autopoiesisk vis 

frembringer sig selv, ved at kommunikere om beslutninger i organisationen (Luhmann 2000b,s.47; 

Knudsen 2004). Ved organisationens beslutningsproces, opstår det sociale, når den skal definere, 

hvem dens medlemmer er (La Cour 2002,s.71). Ved beslutningen om at implementere 

ledelsesevalueringen, bliver organisationens medlemmer fremhævet, da evalueringen kræver en 

beslutning om, hvem der skal svare på denne: 

”Alle ledere med formelt ledelsesansvar skal evalueres. .. En 360 graders måling er kendetegnet 

ved, at hver leder bliver evalueret fra fire vinkler: medarbejdere, lederkolleger, den overordnede 

leder og lederen selv. ((RegionH 2013b).  

I denne fremhævelse af organisationens medlemmer, som i dette tilfælde indbefatter samtlige 

medlemmer af organisationen, er organisationens rollefordeling om, hvem der har hvilke 

beslutningskompetencer, også fremhævet. (La Cour 2002,s.72). Ved at definere de fire 

evalueringsvinkler (medarbejdere, lederkolleger, den overordnede leder og lederen selv) 

differentieres de forskellige medlemmer af organisationen. Opstillingen af disse roller er 

kendetegnet ved, at de kan indtages af samtlige medlemmer, da en leder også kan være en 

medarbejder for en overordnet leder, som igen kan være medarbejder for en anden leder. Rollerne 

er dog ikke relative i den forstand, at alle medlemmer har lige store beslutningskompetencer, hvilket 

kommer til udtryk, når der træffes beslutninger i organisationen. Derfor må organisations-systemet 

træffe beslutninger om, hvem der kan træffe beslutninger, og lave et program med de situationer og 

tidspunkter, hvor bestemte beslutningskompetencer er tildelt bestemte medlemmer (La Cour 

2002,s.72; Knudsen 2003). Ledelsesevalueringen fungerer her som et beslutningsprogram, da det 

sætter rammerne for en række beslutninger, som tidspunktet for afholdelse af det opfølgende 

dialogmøde, hvem der skal deltage i dette møde, hvornår evalueringerne skal udfyldes og ikke 

mindst, når lederen i samarbejde med sin overordnede leder ”laver en udviklingsplan”, hvor der 

træffes en beslutning om lederens fremtid i organisationen (RegionH 2013c). På et mere overordnet 

plan vil den samlede rapport over alle ledelsesevalueringer i organisation også danne grundlag for 

organisationens beslutning om, hvilken strategi der skal være for ledelse i Region Hovedstaden:  

”regionen kan bruge de samlede evalueringsrapporter til at udvælge særlige indsatsområder inden 

for ledelsesudvikling og udvikle regionens lederudviklingsprogram.” (RegionH 2013b). 

 

Et andet socialt karaktertræk ved beslutninger er de forventninger, som er knyttet til en 

beslutningsproces. Når organisationen opererer gennem en beslutning, opstår der en tidslighed, som 

adskiller forventningernes karakter før og efter beslutningen. Inden beslutningen træffes, befinder 

forventningerne sig i et kontingent rum af potentialitet og alternative forventninger, men efter 

beslutningen træffes, specificeres forventningerne og kontingensen fikseres til bestemte 

forventninger (Andersen 2001a,s.9). I den organisatoriske konstruktion af Region Hovedstaden, er 

fiksering af forventninger et grundvilkår for opretholdelsen af organisationen som et system. Inden 

beslutningen om at fusionere de forskellige sygehuse til et samlet sygehusvæsen, var der forskellige 

forventninger til ledelse hos de forskellige sygehuse, da de repræsenterede hver deres 

organisationssystem med hver deres ledelsespolitik. Beslutningen om at fusionere de forskellige 

sygehuse til en enkelt organisation, samler og fikserer således forventningerne til ledelse. I denne 

forlængelse er beslutningen om at erklære organisationens samlede ledelsespolitik og initiativet om 

ledelsesevalueringen begge forsøg på at fiksere de forskelligartede forventninger til ledelse. Den 

videre beslutning om at vedhæfte en vejledning til ledelsesevalueringen, om hvordan 
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organisationens medlemmer skal forstå ledelsesevalueringen, er en yderligere fiksering af de 

forventninger, der måtte opstå til ledelsesevalueringen (RegionH 2013b).  

 

3.3 Ledelsesevalueringen i et kommunikativt perspektiv 

I det følgende afsnit vil der undersøges, hvilken betydning ledelsesevalueringen har i det 

kommunikationssystem, som Region Hovedstaden udgør.  

En kommunikations betydning og forståelse, ses først i den følgende kommunikation, som 

udspringer fra den.  Dette ses i kommunikationen om ledelsesevalueringen, hvor forskellige 

kommunikationer rekursivt knytter an til hinanden. Kommunikationen i de forskellige interviews 

med lederne knytter an til kommunikationen af spørgsmål i ledelsesevalueringen, hvilket igen 

knytter an til kommunikationen af ledelses-værdier i den officielle ledelsespolitik. (Boysen 2010; 

Jensen 2010; Madsen 2011; Ulstrup 2010; RegionH 2011b; RegionH 2007).  

 

En anden iagttagelse af kommunikations-anknytning kan ses i hele udviklingen af 

ledelsesevalueringen, som kan iagttages frem til syv forskellige trin (RegionH 2009): 

 

1. Trin – Politisk tematisering af ledelsesevalueringen ud fra interne kilder og aktuelle 

publikationer  

Den første kommunikations-anknytning i udformningen af ledelsesevalueringen, tager 

udgangspunkt i to inputs, nemlig interne kilder og aktuelle publikationer om ledelse: 

”Spørgeskemaet er udviklet med afsæt i to hovedsæt af input 

1) fire interne kilder, nemlig 

_ ”Medarbejderes og lederes meninger om vigtige lederkompetencer, Intern elektronisk survey”, 

Region Hovedstaden, juni 2009 

_ Fokusgruppeinterview om god ledelse i Region Hovedstaden, 110 ledere, maj 2009 

_ Region Hovedstadens fem ledelsesværdier. Region Hovedstadens ledelsespolitik, juni 2007 

_ Ledelsesprofiler i Region Hovedstaden – analyse af 55 stillingsannoncer i bredt udvalg, 

Newinsight april 2009 

2) tre aktuelle publikationer, nemlig 

_ Hospitalsledelse – organisatorisk fænomen og faglig disciplin, Henrik W. Bendix et al., 2008 

_ Succesfulde ledere i sygehusvæsenet – en undersøgelse af kernekompetencer hos succesfulde 

ledere på afdelingsniveau. Væksthus for ledelse, marts 2008 

_ Hvidbog: ”Ledelse i øjenhøjde – mellemlederen i centrum. DEA, sep. 2008” 

2. trin – Tematisering fikseres i syv under temaer 

Anknytningen til disse to hovedinputs, bliver bestemmende for kommunikationen om formen og 

indholdet af de spørgsmål, der bliver stillet i ledelsesevalueringen: 

”Disse kilder danner grundlaget for skemaets opdeling i syv hovedkategorier, for angivelse af de 

tilhørende kernekompetencer (angivet i en tekstboks lige under den pågældende hovedkategori) og 

for indholdet i spørgsmålene.” 

 

3. trin – Udviklingskonsulenter i R.H. kommenterer første udkast af ledelsesevalueringen 

 Kommunikationen om evalueringens form bliver an knyttes til ny kommunikation, hvor 

konsulenter i organisationen kommunikere om kvaliteten af spørgeskemaet: 

”Efter et første udkast til spørgeskema har en række af regionens udviklingskonsulenter udfyldt, 
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vurderet og kommenteret skemaet.” 

 

4. trin – R.H. afdelingerne Glostrup, Hvidovre og Psykiatrien kommenterer og reformulerer 

ledelsesevalueringen 

Kommunikationen om kvaliteten af spørgeskemaet bliver an knyttet, og der laves et rettet 

spørgeskema, som bliver testet på tre hospitaler, hvilket skaber en ny kommunikation, der knyttes 

til vurderingen og rettelsen af et nyt spørgeskema:  

Det tilrettede skema har herefter været i en mini-pilot på Glostrup, Hvidovre og Psykiatrien. De 

ganske udførlige kommentarer herfra er indskrevet, således at herværende skema er 3. udgave.  

 

5. trin – R.H. afdelingen, Enhed for Brugerundersøgelser, kommenterer og reformulerer 

ledelsesevalueringen 

Det nye spørgeskema bliver knyttet an til i en efterfølgende kommunikations hos Enhed af 

Brugerundersøgelser: 

Næste skridt er at skemaet bearbejdes og kommenteres af specialister på feltet i regionens Enhed 

for Brugerundersøgelser.  

 

6. trin –  R.H. tester ledelsesevalueringen og den erklæres klar 

Denne kommunikation bliver knyttet an til i en ny kommunikation om videreudvikling af 

spørgeskemaet, hvilket fører til flere test af skemaet.  

Herefter vil skemaet blive videreudviklet via yderligere en pilot-testning hos en udvalgt kreds af 

”slutbrugere”. Endelig skal der gennemføres en eller flere større pilot-processer, inden skemaet 

erklæres klar til brug i Region Hovedstaden. 

 

7. trin – I løbet af 2011 implementerer R.H. ledelsesevalueringen og alle ledere og ledelse i 

regionen tematiseres i kommunikationen om evalueringen 

Den endelige evaluering bliver også knyttet an til, når de bliver udfyldt af organisationens 

medlemmer, hvis resultater bliver an knyttet i kommunikationen i de opfølgende dialogmøder med 

den evaluerede leder: 

”Når lederen har modtaget sin rapport, skal han/hun i dialog med de forskellige 

respondenter. Selvom kun nogle medarbejdere besvarer skemaet, skal alle deltage i den 

efterfølgende dialog. Ledelsesevalueringen afsluttes ved, at lederen har en samtale med den 

overordnede leder, hvor de sammen laver en udviklingsplan for den evaluerede leder.(RegionH 

2013c)” 

8. trin – R.H.’s tematiserer ledelse gennem den samlede ledelsesrapport danner grundlag for 

kommunikation om nyt ledelsesprogram 

Evalueringerne fra de forskellige sygehuse/ afdelinger samles, og ud fra denne anknytning til den 

forudgående kommunikation om evalueringen ude i de forskellige afdelinger, bliver der skabt en ny 

kommunikation, som resulterer i en samlet rapport om ledelsesevalueringen i Region Hovedstaden: 

”A: Hver virksomhed får en rapport, hvor det fremgår, hvordan lederne på deres virksomhed 

samlet set bliver evalueret. Resultaterne fra hver virksomhed samles i en fælles rapport for 

regionen. Virksomhederne og regionen kan bruge de samlede evalueringsrapporter til at udvælge 

særlige indsatsområder inden for ledelsesudvikling og udvikle regionens lederudviklingsprogram.” 

(RegionH 2013b) 



  

31 
 

 

9. trin – R.H.’s kommunikation om ny evaluering: Dette ligger grundlaget for den næste 

evaluering, og på den måde fortsætter den rekursive kommunikation om ledelsesevaluering i 

Region Hovedstaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det ovenstående illustreres hvordan implementeringen af ledelsesevalueringen, som et årligt event, 

kan beskrives som et lukket og autopoetisk kommunikationssystem, hvor mængder af 

kommunikation knytter sig til hinanden i en selv-referentiel kommunikations-spiral.  

Der opstår en rekursiv kommunikation omkring en bestemt tematik, som sætte grænser til sin 

omverden gennem temaet. I sags-dimensionen har vi at gøre med ledelsesevalueringen, i social-

dimensionen har vi at gøre med samtlige ledere i Region Hovedstaden og ift. tids-dimensionen 

foregik arbejdet med at skabe og implementerer evalueringen i perioden mellem 2009 til 2011. 

Denne kommunikation om ledelsesevalueringen repræsenterer et subsystem i systemet, og 

genstanden bliver organisationssystemet Region Hovedstadens kommunikation om sin egen ledelse 

gennem tematisering af ledelsesevalueringen. I den ovenstående figur kan der iagttages, hvordan 

organisationen evaluerer ledelsesevalueringen i dens kommunikation om, og hvordan 

ledelsesevalueringen kan evaluere organisationen. Ledelsesevalueringen bliver således selv 

genstand for en række evalueringer, inden den bruges som teknologi til at kommunikere evaluering 

af organisationen.  
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Organisation-systemets uddifferentiering af et delsystem frembringer en forhøjelse af systemets 

følsomhed for noget specifikt og en forhøjelse af ikke-følsomhed for alt andet. I dette tilfælde øger 

ledelsesevalueringen følsomheden over for ledelses-spørgsmål, og på den måde øger systemet også 

sin egen-kompleksitet i forhold til ledelse. Dette er også en betingelse for opretholdelse af systemet 

som en organisation, da en fusion af en masse delsystemer (sygehuse) til en enkelt organisation 

(Region Hovedstaden), kræver et system, der kan håndtere den kontingens om ledelsesbegrebet, 

som systemets kompleksitet fører med sig. 

 

Ledelsesevalueringen som et system-internt subsystem er et blandt flere delsystemer i Region 

Hovedstaden. En væsentlig ledeforskel som uddifferentierer organisations-systemet i dens 

selvbeskrivelse er sygehus/organisation forskellen, som uddifferentierer de forskellige sygehuse, 

der samler sig under et sygehusvæsen. Denne sondring udgør et selvstædigt kommunikationssystem 

i organisationen, som ledelsesevalueringen skal gøre sig relevant for, hvis disse delsystemer skal 

forholde sig til evalueringen.  

 

 

3.4 Opsummering 

Selvom det grundlæggende udgangspunkt for organisations-systemet opretholdelse er til stede, 

betyder uddifferentieringen af flere kommunikationssystemer i Region Hovedstaden, at 

ledelsesevalueringen skal gøre sig relevant for andre subsystemer i organisationen, hvis den vil 

opnå en fiksering af forventninger om ledelse hos organisationens medlemmer. Udfordringen ved 

Ledelsesevalueringen 

Region Hovedstaden 

Region Hovedstadens 

kommunikation 

Sygehusvæsenet 

Region Hovedstadens 

Ledelsesprogram 
Region Hovedstaden som et 

organisationssystem 
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implementeringen af ledelsesevalueringen er således at skabe en kompleksitet, som kan forstyrre de 

andre subsystemer i en grad, hvor evalueringen opfattes som relevant information i stedet for som 

ikke-relevant støj. I det følgende to afsnit vil der undersøges, hvordan ledelsesevalueringen forsøger 

at fremstå relevant for regionens medlemmer. 

 

 

DEL 4. SUBJEKTIVERINGSANALYSEN: Iagttagelser af ledere og ledelsesbegrebet 

De nærværende afsnit vil analysere, hvordan udfordringen om at få ledelsesevalueringen til at 

fremstå relevant for andre systemer kan iagttages i ledelsesevalueringen og dens ledelses-

spørgsmål.  

 

Den første del af analysen tager udgangspunkt i det foucaultianske begrebsapparat om magt og 

subjektivitet, og har til formål at undersøge, hvordan ledelsesevalueringen skaber specifikke 

iagttagelser af ledere og ledelsesbegrebet i Region Hovedstaden. Afsnittet fremføres 

analysestrategisk med ledelsesevalueringen som iagttagelsespunkt og sondringen subjektivering/ 

subjektivation som ledeforskel. Betingelsen for at dømme subjektivering i den nærværende analyse 

er, hvis kommunikationen skaber en bestemt position for lederen, hvorfra det kan blive genkendt 

som en leder i diskursen. Subjektivationen af et subjekt peger også på en diskursiv betinget 

meningsgivende position for et leder, men her ser analysen efter kommunikation, hvor subjektet 

selv skal indtage denne position. 

 

Afsnittet vil undersøge hvordan ledelsesevalueringen producerer en kompleksitet, der kommer til 

udtryk gennem en flerhed af ledelses-iagttagelser, og hvordan disse iagttagelser markerer pastorale, 

selvledende og disciplinære magtformer. 

 

Afsnittet relaterer sig til problemformulerings ønske om at undersøge kompleksitet, og hvordan 

kommunikationen af bestemte ledelses-iagttagelser formindsker og skaber ny kompleksitet på 

samme tid. Ved formindskelsen af kompleksitet henvises der til fikseringen af ledelseskontingens 

gennem specifikke forventninger om subjektet og dens subjektiverings- og subjektivationsmæssige 

karakter. Ved produktionen af ny kompleksitet henvises der til, at reduktionen af kompleksiteten til 

bestemte ledelsesiagttagelser, ikke peger på en enkelt rationalitets-tilslutning, men derimod på en ny 

kompleksitet af ledelsesiagttagelser, som kommunikationen må forholde sig til.  

 

4.2 Subjektivering via disciplinærmagt 

Indledningsvis vil der analyseres, hvordan bestemte ledelsesiagttagelser aktualiseres i 

ledelsesevalueringen gennem subjektivering. Med udgangspunkt i det foucaultianske begreb om 

den disciplinære magt, vil der undersøges, hvilke subjektpositioner den diskursive kommunikation 

tilbyder lederne at træde ind og tale meningsfuldt ud fra.  

 

Til at belyse ledelsesevaluering i forhold til disciplinærmagten, vil der i det følgende blive 

undersøgt, hvordan den bliver beskrevet i forhold til den centrale organisation. I den officielle 

erklæring om ledelsespolitikken i Region Hovedstaden bliver der beskrevet: 

 

”Ledelsespolitikken danner grundlag for kompetenceudvikling af ledere og ledelser og for 
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ledelsesevaluering inklusive feedback fra medarbejderne, som oplæg til lederens fortsatte udvikling. 

Ledelsespolitikken følges op i kontrakter og dialogbaserede aftaler mellem koncern 

og virksomheder. ” (RegionH 2007). 

 

I beskrivelsen af ledelsespolitikkens rolle i organisationen, er der to niveauer, som her kommer i 

spil. Der ligges ud med en beskrivelse af ledelsespolitikken som en overordnet politik, der ligger 

grundlag for alt ledelsesarbejde i organisationen. Efterfølgende bliver der beskrevet, hvordan 

ledelsespolitikken og den feedback orienteret ledelsesevaluering, skal udvikle kompetencerne hos 

den enkelte leder. Til sidst bliver der henvist tilbage til den centrale organisation i beskrivelsen af 

kontrakten mellem den enkelte virksomhed (delsystem) og koncernen (organisation). De enkelte 

delsystemer skal således omsætte den ”gældende ledelsespolitik til praksis, så den harmonerer med 

lokale forudsætninger og behov” (RegionH 2007). 

 

Forholdet mellem den lokale og centrale bevægelse bliver også nævnt som et tema hos de adspurgte 

ledere i Region Hovedstaden: 

 

”Det (læs ledelsesevalueringen) er et godt redskab fremadrettet. Jeg er efterfølgende blevet mere 

bevidst om mine egne prioriteringer i hverdagen og det gavner både mig, mine medarbejdere og 

organisationen. Og jeg er overbevist om, at den her type evaluering vil gøre, at vi i regionen får en 

mere professionaliseret ledelse” - Bente Drachmann (Jensen 2010,S.8). 

 

”Ledelsesevalueringen er en del af en samlet indsats for udvikling af regionens ledere, og den skal 

give et billede af, hvordan regionens mange ledere agerer i det daglige miljø på afdelingen, 

forklarer specialkonsulent Hanne Stentoft Arp fra Koncern HR.” (Jensen 2011,s.2). 

 

 

Ledelsesevalueringen opererer således både som et lokalt redskab for den enkelte leder, og som et 

centralt ledelsesværktøj for hele organisationen. Ud fra et foucaultiansk magt perspektiv er 

adskillelsen af rum, tid og krop en betingelse for disciplinærmagten. Disciplinærmagten fungerer 

her gennem en dobbelthed, lokal/ central, og opererer gennem disse to bevægelser. Den første 

bevægelse handler om at atomisere og nedbryde en masse til enkelte individer. Den anden 

bevægelse går ud på at samle de enkelte individer til en overordnet masse (Foucault 1977,s.155). 

Det løbende skift mellem individ og masse er en dobbelthed, som også er at finde i 

ledelsesevalueringen. Evalueringens individuelle resultater bliver i første omgang grundlaget for 

dialogsamtaler i de enkelte organisationsenheder. Derefter samles de og bliver til et udtryk for hele 

organisationens ledelsestilstand, hvilket giver mulighed for at sammenligne og bedømme afdelinger 

ud fra en gennemsnitlig normalværdi. Dette kan sammenlignes med undervisning-systemets 

karakterfordeling, som bruges til at udregne, hvornår der er dømt dumpet eller bestået (Jensen 

2005,s.233). 

 

4.2.1 Individet 

I dette afsnit er formålet at undersøge, hvordan ledelsesevalueringen sætterne rammerne for en 

konkret form for differentiering af individer.  

 

Med udarbejdelsen af evalueringsrapporter til hver enkelt virksomhed og sammenfatningen af disse 
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i en samlet rapport over den samlede region, skaber ledelsesevalueringen fundamentet for opdeling 

og sammenligning af organisationens forskellige afdelinger. Ud over en opdeling i afdelinger sker 

der også en opdeling af ledere, i kraft af en 360 graders måling som differentierer mellem 

”lederkolleger, den overordnede leder og lederen selv” (Om Ledelsesevaluering), og som peger på 

en hierarkisk organisering af Region Hovedstaden. Med denne differentiering opstår lederne som 

evalueringsobjekter for deres overordnede ledere, som beskrevet af diverse ledere i de nedenstående 

citater: 

 

”Vibeke Westh, næstformand i Region Hovedstadens MED-udvalg og formand for DSR i 

Hovedstaden, siger: ”Det er da en smaddergod idé. Og jeg er sikker på, at den valgte model med 

360 graders evaluering af alle ledere vil give nogle brugbare tilbagemeldinger til regionens ledere. 

Og så forventer vi fra medarbejderside selvfølgelig, at de enkelte ledere også tager inputtet 

alvorligt og reagerer på evaluering en efterfølgende”. (Jensen 2010,s.8). 

 

”Målet er at give den enkelte leder nogle gode og konkrete redskaber til at arbejde videre med sin 

egen udvikling. Samtidig vil vi også arbejde med den organisatoriske del af ledelsesevalueringen. 

Udover de individuelle rapporter bliver der derfor udarbejdet rapporter på organisationsniveau. 

Ledelsesevalueringen vil dermed give mulighed for at videreudvikle ledelseskompetencerne i 

Region Hovedstaden til gavn for både medarbejderne og regionens brugere”, understreger Hanne 

Stentoft (Jensen 2010,s.8). 

 

”I sidste ende er målet at få gjort god ledelse mere synligt. Det skal være noget, man taler åbent 

om, for det er på den måde, at vi kan udvikle ledelsesstilen i regionen og skabe de bedste ledere. S. 

2”  

 

Med et foucaultiansk perspektiv kan disse iagttagelser argumenteres for at være udtryk for en 

panoptisk overvågning. De oprindelige betingelser ved den panoptiske overvågning, nemlig at de 

overvågede individer ikke ved hvornår overvågningen finder sted, er ikke opfyldt i tilfældet med 

ledelsesevalueringen. Men selvom ledelsesevalueringen er meget klar i dens kommunikation om, 

hvornår lederne bliver evalueret, så er der stadig tale om en overvågning, da lederne konstant skal 

iagttage andres iagttagelser af sig selv, og har mulighed for at blive dømt på baggrund af disse 

iagttagelse. (Foucault 1977,s.179). 

 

Et andet træk ved overvågningen er den 360 graders måling, som ledelsesevalueringen er bygget op 

omkring. Her er ideen, at lederen skal blive evalueret ”fra fire vinkler: medarbejdere, lederkolleger, 

den overordnede leder og lederen selv.” Der installeres således en form for tredobbelt overvågning, 

hvor det ikke kun er den overordnede leder men også den underordnede medarbejder og kollegaer, 

som skal overvåge lederens præstation. Organisations-studier af M.P. Karlsen og Kaspar Villadsens 

peger på denne omvendte overvågning som en ny form for panoptisme, der er at finde i flere og 

flere organisationer (Villadsen og Karlsen 2008,s.149). Som beskrevet tidligere, kommer de 

ledelsespolitikker som ledelsesevalueringen skal være med til at implementere i regionen fra et 

centralt sted i organisationen. Ved at tilføje lederkolleger som en evalueringsvinkel bliver lederne 

sat til at overvåge hinanden ud fra central bestemte kategorier om god ledelse. På denne måde er 

magten til at bestemme ledelsespolitikken centralt placeret, mens ansvaret om at overholde disse 
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politikker er decentraliseret. Med andre ord forbliver magten central, mens ansvaret placeres 

decentralt. Dette bringer os til den sidste vinkel i evalueringens 360 graders måling, nemlig lederen 

selv, hvilket understreger den subjektivering, som lederen må forholde sig til. 

Ledelsesevalueringens 360 graders måling stiller ledere i en position, hvor de udover at overvåge og 

regulere deres egen ledelsesstil gennem central bestemte ledelseskategorier, også skal iagttage og 

regulere sig selv i forhold medarbejdere, overordnede og kollegers overvågning. Evalueringens 360 

graders opbygning skaber en form for overvågning, hvor lederen skal kunne iagttage sig selv fra 

flere forskellige eksterne positioner, og forholde sig til, hvordan disse genkender lederen som en 

god leder. 

Et andet kendetegn fra den disciplinære magt, som er at finde i ledelsesevalueringen, er dens rolle 

som et videns producerende værktøj, der giver Region Hovedstaden viden om, hvorvidt ledelsen og 

lederne er ”rentable” for organisationen. Denne viden fungerer som en tilføjelse til organisationens 

videns-indhentning ved budgetplanlægning og lignende økonomistyrings aktiviteter, og ligger sig 

på samme måde i en cost/benefit rationalitet. Videns produktionen vil gennem ledelsesevalueringen 

producere iagttagelser om daglige ledelse, og give et estimat om hvor rentabel denne ledelse er. Her 

er den underliggende norm, at god ledelse skaber produktivitet i organisationen. 

 

Selvom organisationen gennem erklæret ledelsespolitik udtrykker de ønskede ledelsesidealer, som 

evalueringen også er lavet ud fra, bliver der ikke givet konkrete instruktioner om, hvad en leder skal 

gøre for at være en god leder. Ledelsesevalueringen skaber en situation, hvor lederne kan overvåges 

og evalueres, med udgangspunkt i uklare betingelser for hvad god ledelse er. Med Foucaults termer 

kan man sige, at disciplinærmagtens beordringer ikke behøver at være eksplicitte, hvis de skaber 

den ønskede virkning. Relationen mellem den magtoverlegne og den magtunderlegne tager 

udgangspunkt i signaler, hvor det ikke kun handler om at tage imod en konkret beordring, men 

tilmed at iagttage og handle efter signaler, der kan variere i deres tydelighed (Foucault 1977,s.152). 

Dette sker i Region Hovedstaden, når evalueringen beskriver en ledelsespolitik uden at knytte en 

bestemt adfærd eller vejledning til den.   

 

Med ledelsesevalueringens opbygning, bliver der således skabt en situation, hvor lederen kan 

bedømmes som et målbart objekt, når subjektive evalueringer samles sammen fra flere vinkler, og 

bliver gjort kvantitative gennem spørgeskemaer. Lederen subjektiveres her på flere måder. For det 

første bliver lederen sat i en subjektposition, hvor lederen iagttages, som noget der kan måles og 

styres af organisationen. Men lederne sættes samtidigt også i en selvstyrende position, hvor det skal 

tilpasse sine handlinger og tale ud fra de ledelses-iagttagelser, der er at finde i ledelsesevalueringen, 

og som er bestemt ud fra organisationens ledelsespolitik.  

 

4.2.2 Massen 

Udover at individualisere ledere transformerer ledelsesevaluering også summen af lederne til en 

samlet masse, der kan måles og disciplineres/ blive styret. 

 

For at den disciplinære magt kan fungere optimalt, må den konstant afveje og overvåge, hvorvidt 

det enkelte subjekt afviger fra normen, ved at sammenligne det med den samlede masse (Raffnsøe 

m.fl. 2008,s.206). Denne betingelse opfylder ledelsesevalueringen, når den samler de forskellige 

evalueringsresultater til en samlet rapport, der oversætter evalueringerne hos de respektive 
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virksomheder til prognoser, tal og grafer. Udgangspunktet for den samlede rapport tager afsæt i et 

økonomisk rationale, hvor ”bløde” ledelses fænomener blive gjort til ”hårde” tal, der kan måles og 

effektiviseres: 

 

”- Svarprocent på 90% blandt gruppen af underordnede. Øvrige evalueringsgrupper ligger på 96+. 

- Som umiddelbare styrker ses, at lederne tør stå fast, inddrager og deler viden, har fokus på 

økonomi – samtidig med brugerfokus. - Relativ lav vurdering af visse forhold vedr. personaleledelse 

og daglig drift, strategisk ledelse og selvledelse, fx at lederne tager hånd om personalekonflikter, og 

at lederne opsøger feedback. - Generelt ligger vurderingen fra gruppen af underordnede lavere end 

lederens egen vurdering – særligt overordnede ligger generelt højere end lederens egen vurdering. 

- Begrænsede forskelle i det samlede resultat på tværs af virksomheder – men betydelig spredning i 

det samlede resultat på tværs af de enkelte ledere - 16% ligger under samlet resultat på 3,7, mens 

16% modsat ligger over samlet resultat på 4,4. - Særligt strategisk ledelse samt drifts- og 

personaleledelse står som væsentlige indsatsområder:-> (RegionH 2011a). 

 

Den samlede rapport over ledelsesevalueringen i Region Hovestaden transformerer mikro 

oplevelser af ledelser til makro iagttagelser af den samlede ledelsestilstand i organisationen. På 

organisationsniveau bliver de individuelle evalueringer til en samlet evalueringen af hele Region 

Hovedstadens ledelsestilstand, hvilket giver grundlaget for at træffe kollektive beslutninger for hele 

regionen.  

Rationalet bag ledelsesevalueringens bevægelse fra det konkrete til det generelle kommer fra en 

optimeringslogik, hvor der skal skabes mulighed for få et samlet overblik over individer, så der kan 

reflekteres over, hvordan de kan organiseres og samles til at give det største udbytte (Heede 1997, 

97). Ud fra et magt-teknologisk perspektiv konstruerer ledelsesevalueringen en platform, hvor 

organisationens mellemenneskelige relationer kan reguleres, således at ledelseskvaliteten bliver 

forhøjet. Ledelsesevalueringen skaber således subjektpositioner ved at afkontekstualisere de enkelte 

ledere fra deres subjektive forhold, og oversætte dem til en samlet masse af målbare objekter, der 

kan reguleres og styres.  

 

I den samlede rapport over ledelsesevalueringen i Region Hovedstaden fremhæves følgende 

spørgsmål, som dem der har størst gennemslagskraft i forhold til oplevelsen af ledelseskvalitet: 

 

”- 4.2 Lederen får medarbejderne til at føle sig som en del af en større helhed” 

”- 6.5 Lederen kan formidle den overordnede strategi, så den er meningsfuld i hverdagen)” 

 (RegionH 2011a,s.28). 

 

Disse spørgsmål ligger i forlængelse af de værdier, som er at finde i den ledelsespolitik, som 

spørgsmålene er blevet konstrueret ud fra. De konstruere således ikke kun organisationens ledere, 

som et rettighedsbærende og pligtopfyldende subjekt, men også som et værdibærende og 

organisations-loyalt subjekt, som er bevidst om den helhed, den er en del af. Ydermere opstiller 

disse værdiladede spørgsmål en situation, hvor det står uklart for den enkelte leder, hvad der 

konkret kræves for at blive legitimeret som en værdibærende leder, der kan gøre organisationens 

strategi meningsfuld i det sociale. Dette illustrere ledelsesevalueringens forsøg på optimere, ved at 

iagttage det sociale som en målbar enhed.  
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I den disciplinære magt handler det således ikke kun om at afrette men også om at optimere. 

Optimeringen når de steder hen hvor afretningen ikke kan mere, og har som mål at effektivisere 

ledere. I målet om at få maksimalt ledelsesudbytte forsøger Region Hovedstaden at gøre de sociale 

ledelsesforhold til målbare størrelser, hvilket udtrykker sig på forskellige måder i 

ledelsesevalueringen.  

 

4.2.3 Opsummering 

I den ovenstående analyse er der undersøgt, hvordan ledelsesevalueringen har et dobbelt blik, hvor 

det både individualiserer og samler individer som en enkelt enhed. Fælles for de to iagttagelser af 

lederne er, at de blive reguleret og styret gennem en subjektivering, hvor lederne står overfor 

bestemte subjektpositioner. Ledelsesevalueringen giver endvidere kompetence for at træffe 

kollektive beslutninger på organisationens vegne, ved at opsummere de enkelte ledere til en samlet 

rapport og pege på overordnede ledelsesudfordringer, der kræver en ændring og regulering af den 

individuelle adfærd i organisationen. 

Dette dobbelte blik, som pendulerer mellem makro og mikro iagttagelser af lederne, kalder på en 

evne hos lederne til at betragte sig selv i et løbende skift mellem disse to iagttagelses-niveauer. 

Ydermere oversætter ledelsesevalueringen uhåndgribelige mellemmenneskelige relationer til 

målbare ledelseskategorier ud fra et effektiviseringsperspektiv, som handler om at få et højere 

udbytte fra ledelsen. På denne måde konstruerer ledelsesevalueringen utydelige krav og 

forventninger om, hvordan god ledelse specifikt kommer til udtryk hos den enkelte leder, da den 

enkelte leder bliver fremskrevet som en værdibærende leder, der ikke kun kan forlade sig på at nyde 

sine rettigheder og aftjene sine pligter. Med disciplinærmagtens iagttagelsesform fremstår Region 

Hovedstaden således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinærmagtens 
iagttagelseform

Lederen 
Lederen bliver subjektiveret 
ved at blive til genstand for 

evaluering. Lederen kan både 
blive subjektiveret ud fra en 

individualiserende position og
som en del af hele massen. 

Region Hovedstaden
Organisationen fremstår 

hierarkisk.

Ledelsesevalueringens rolle 
Ledelsesevalueringen bliver et 

redskab til at indhente og 
konstruere viden i en proces, hvor 

mellemmenneskelige relationer 
oversættes til hårde tal, der kan 
analyseres ud fra et optimerings-
rationale. Vidensindhentningen 

kommer både fra en mikro 
evaluering af den enkelte leder på 

afdelingsniveau og en makro 
evaluering af alle ledere på 

organisationsniveau.
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4.3 Subjektivation via pastoralmagt og selvteknologi 

Hvor den forrige del af analysen har undersøgt ledelsesevalueringens i et disciplinærmagt 

perspektiv, vil den følgende del fokuserer på ledelsesevalueringens pastorale og selvteknologiske 

aspekter, hvor subjektiveringen i højere grad tager form som en internaliseret selvstyring.  

 

Ud fra et foucaultiansk perspektiv er en selvteknologi et redskab til at give et subjekt et 

dybdegående kendskab til sig selv, således at det kan handle ud fra den viden, det har fået om sig 

selv. Foucault udpeger fire essentielle aspekter ved selvteknologier, hvilket lægger fundamentet for 

den følgende analyse. Det første er styringens teleologiske aspekt, hvilket henviser til formålet med 

styringen – etikkens praksis. Det andet aspekt er det asketiske aspekt, som handler om, hvordan der 

styres, og hvordan etikkens praksis kommer til udtryk. Det tredje aspekt er det ontologiske aspekt, 

tager udgangspunkt i etikkens substans; hvad der vil handles på. Det fjerde aspekt er deontologi, 

som handler om hvilket etiske subjekt, der opstår ved underkastelse af styringen (Foucault 1997). I 

forlængelse af afhandlingens analysestrategi inkorporeres den foucaultianske ide om pastoralmagt 

til at analysere, hvordan denne magtform kommer til udtryk i ledelsesevalueringens konstruktion af 

lederen.  

 

4.3.1 Styringens teleologiske aspekt 

I ledelsesevalueringen er spørgsmål om medarbejderens egen arbejdsindflydelse et emne som går 

igen flere steder ( 1.9, 5.3 og 6.4). Ydermere går flere af spørgsmålene ud på, hvorvidt 

medarbejderen føler sig anerkendt af sin leder (1.2, 1.3 og 1.4). På samme måde som, at 

spørgsmålet om hvorvidt ”lederen arbejder aktivt for trivsel i hverdagen” (1.10) også et emne i 

evalueringen (RegionH 2011b). 

 

Ideen om at øge ledelseskvaliteten for at øge arbejdskvaliteten ligger i samme tråd som 

disciplinærmagtens optimerings-rationale, men i dette tilfælde fremskrives det ikke som et krav fra 

organisationen, men derimod som et ønske fra medarbejderen: 

”3.5 NN bruger aktivt medarbejdernes viden og erfaring, 3.3 NN sikrer løbende, at faglig viden og 

kunnen er til stede blandt medarbejderne” (RegionH 2011b). 

I denne opfattelse handler ledelse om at frembringe den viden og det udviklingspotentiale som 

medarbejderne ligger inde med. På denne måde fremskrives lederne gennem en subjektivation, hvor 

selvudvikling og evig læring er nøgleord for den ansvarstagende medarbejder, som også er med til 

at definere, hvilke medarbejder-egenskaber der kan aktualiseres som kompetencer. Denne 

medarbejderopfattelse, står i kontrast til den ansvarshavende medarbejder, som gennem 

subjektivering får tildelt specifikke rammer og kvalifikationsbeskrivelser, der skal vare i al den tid, 

medarbejderen aftjener sin pligt (Andersen 2008,s.247).  

 

Fremskrivelsen af medarbejderen som ansvarstagende er et gennemgående træk i 

ledelsesevalueringen, og ideen om at en medarbejderen ikke er har en fast faglighed med bestemte 

kompetencer, men derimod hele tiden skal kompetenceudvikle og gentænke sin faglighed, kan 

f.eks. ses i det følgende spørgsmål: ”1.8 NN sikrer medarbejderne arbejdsopgaver, som giver 

mulighed for udvikling.” (RegionH 2011b). I dette spørgsmål fremskrives lederens rolle, som en der 

har ansvar for at sikre at sine medarbejders selvudvikling. Ledelsesevalueringen konstruerer herved 

Region Hovedstadens medarbejdere, som individer der løbende skal have mulighed for at udvikle 

sig selv og sine kompetencer. Selvudvikling skal her være en fast del af hverdagen, og ikke 
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reduceres til et formaliseret udviklingskursus.  

 

Telos, målet med den styring, der ligger bag ledelsesevalueringen som selvteknologi, bliver et mål 

om at omforme lederen og medarbejderen fra at være ansvarshavende subjekt gennem 

subjektivering, til at være en ansvarstagende medarbejder gennem subjektivation. Denne 

forvandling fremskrives som et ønske fra medarbejderens side, da arbejde her bliver betragtet, som 

en kilde til selvrealisering og livskvalitet. Ledelsesevalueringens rolle bliver her at sørge for 

fundamentet til selvudvikling og selvrealisering, som noget der ikke kun er begrænset til formel 

efteruddannelse, men derimod er noget, der skal være til stede i hverdagen.  

 

4.3.2 Styringens asketiske aspekt 

Når ledelsesevalueringens formål er blevet analyseret, bliver det næste spørgsmål, hvordan dette 

formål så bliver indfriet; det asketiske aspekt ved selvteknologien. Styringens mål om at fremskrive 

og konstruere medarbejderen som en ansvarstagende medarbejder, kan iagttages via den pastorale 

magtrelation, der fremskrives i den medarbejder/leder relationen, som spørges ind til i 

ledelsesevalueringen. Evalueringens spørgsmål retter sig mod, hvorvidt lederen anser sin 

medarbejder, som en person med et behov for grundlæggende følelse af velvære og 

meningsfuldhed: 

 

”1.3 NN er nærværende og lyttende i kontakten med sine medarbejdere, 1.4 NN motiverer ved at 

anerkende og fremhæve, når noget går godt” (RegionH 2011b). 

 

Her fremskrives lederens rolle pastoralt, som en der skal lede sine medarbejdere ved at lytte, 

anerkende, motivere og fremhæve det gode. Denne form for ledelse er således en form for ledelse, 

der hele tiden skal være til stede, da lederens ikke kun skal være til stede, når medarbejderen og 

arbejdspladsen møder udfordringer, men derimod løbende skal være nærværende og til stede, så 

eventuelle fremtidige udfordringer bliver forebygget (Foucault 2000,s.333). I denne pastorale optik 

bliver medarbejderne konstrueret som en dynamisk gruppe, der løbende er under udvikling:   

 

”3.3 NN sikrer løbende, at faglig viden og kunnen er til stede blandt medarbejderne. 3.5 NN bruger 

aktivt medarbejdernes viden og erfaring. 5.1 NN sikrer nødvendige ændringer og udviklingstiltag” 

(RegionH 2011b). 

 

Iagttagelsen af medarbejderen som et individ, der løbende skal og vil udvikle sig, kalder på en form 

for ledelse, hvor medarbejderens tilstand og udviklingsretning løbende skal overvejes og spørges 

ind til.  

 

Denne ledelsesform peger i retning af det foucualtianske begreb om den moderne bekendelsesform, 

hvor bekendelsen bliver et redskab til undersøge og handle ud fra det enkelte individs bekendelser 

(Foucault 2000,s.334). Denne form for pastoral bekendelse kan både iagttages i medarbejder/leder 

relationen i de ovenstående evaluerings-spørgsmål, og i hele ledelsesevalueringens opbygning, hvor 

den enkelte leders evaluering følges op med et efterfølgende dialogmøder: 

 

”• Opfølgning mellem dig og dine underordnede – alle 
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underordnede med reference til dig deltager i dialogen. 

• Samtale mellem dig og din leder, hvor ledelsesevalueringen 

drøftes og en plan for udvikling aftales.” (RegionH 2011c).  

 

Den moderne bekendelse opstår herved på to niveauer. I første omgang, bliver lederen, som skal 

lede gennem sine medarbejders bekendelser, sat til at have et møde med sine underordnede i ”en 

fremadrettet og konstruktiv dialog om, hvad ledelse er og skal være” (RegionH 2011d). På det 

andet niveau bliver lederen den bekendende i et dialogmøde, hvor lederens evaluering og fremtidige 

udvikling skal diskuteres med den overordnede. I begge tilfælde er der tale om en moderne 

bekendelse, hvor ledelsesformen tager udgangspunkt i en nærværende dialog mellem den 

underordnede og overordnede, som i fælleskab skal reflektere og drøfte over en plan for udvikling.   

Ledelsesevalueringen optræder her som et redskab til at få medarbejderne i tale om deres egen 

udvikling.  

 

Den pastorale ledelsesform, kan iagttages flere steder i ledelsesevalueringen og i de efterfølgende 

dialogmøder, hvor medarbejderne kommer til orde, og kan bekende deres behov, mens lederen skal 

styre mødets gang og være aktivt lyttende. Dialogen nøjes ikke kun med at give subjekterne en 

stemme; den strukturerer også mødet og giver bestemte rammer for, hvilke emner og 

medarbejderbehov det giver mening at tale om. Behovsbegrebet selvfølgeliggøre en række faste 

emner, som dialogen nødvendigvis skal udspringe fra. Spørgsmålet om ”1.8 NN sikrer 

medarbejderne arbejdsopgaver, som giver mulighed for udvikling.” (RegionH 2011b) skal lede til 

et efterfølgende dialogmøde, der skal tage udgangspunkt i et behov om, hvorvidt medarbejderen har 

haft rammer til at udvikle sig, og ikke om alle mulige andre emner, som også kan relatere til 

ledelses- og medarbejderforhold.  

 

I forhold til den pastorale magt rammer ledelsesevalueringen bekendelsens styringsmål, hvor 

subjektet skal gives en stemme, ikke for at bemægtiggøre det, men derimod for at få det til at 

bekende sin afmagt, så det bagefter kan blive retledt og få vist den rigtige vej (Jensen 210). Dette 

kan også iagttages i ledelsesevalueringens udformning, hvor det ikke kun handler om at give 

medarbejderen mulighed for indflydelse på sit eget arbejde, men om at give medarbejderen 

indflydelse inden for en organisations-bestemt struktur, hvor medarbejderens behov for udvikling, 

er givet på forhånd.  

 

Ud fra denne iagttagelse af ledelsesevalueringen fremstår ledelse, som noget der ikke handler om at 

give medarbejderen ordrer og pligter, men derimod tager den udgangspunkt i en omvendt ledelses-

situation, hvor medarbejderen skal indtage rollen som det talende subjekt, som i et nærværende 

møde med lederen, skal bekende sine personlige behov, der er blevet givet på forhånd. 

Ledelsesformen handler således ikke om at rette på medarbejderen, men derimod om at retlede 

medarbejderen. Hvor Region Hovedstaden i et disciplinærmagt perspektiv overvåger og retter på 

afvigere med udgangspunkt i en ekstern styring, tages der her udgangspunkt i en intern styring, hvor 

den enkelte medarbejder, bliver ansvarlig for sin egen styring.  Dette kan også ses i 

ledelsesevaluerings beskrivelse af selvledelse, som evnen til at kunne lede sig selv:  

 

”Selvledelse handler om at: ..- kunne se sig selv udefra og reflektere kritisk over egen indsats.. ..- 

udfordre sig selv og prioriterer sin egen løbende udvikling højt” (RegionH 2011b). 
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Der hvor organisationens centraliseret ledelse ikke rækker længere, indtræder der en subjektivation, 

hvor lederen bliver gjort ansvarlige for at gøre medarbejderne ansvarlige for deres egen styring. 

Region Hovedstaden opstår i dette perspektiv ikke som en hierarkisk organisation med autoritær 

ledelsesform, men derimod bliver lederen fremskrevet, som en der sætter rammerne for den enkelte 

medarbejders selvstyring. I målet om at konstruere medarbejderen som ansvarstagende i stedet for 

ansvarshavende, opstår lederen som et middel til at fremskabe denne transformation via den enkelte 

medarbejders selvstyring.  

 

4.3.3 Styringens ontologiske aspekt 

Selvom den pastorale magtform tager udgangspunkt i medarbejderens egen selvstyring gennem 

subjektivation, betyder det ikke en udelukkelse af ledelse. Lederen skal tværtimod være 

opmærksom på at være nærværende og løbende sørge for inddragelse af medarbejderen, hvilket 

fremstår i ledelsesevalueringen på følgende måde:  

 

”1.1 NN kommunikerer klart og forståeligt, 1.2 NN giver feedback på en konstruktiv måde” 

(RegionH 2011b). 

 

Her er det essentielt, at lederen fremstår til stede og nærværende i kommunikationen med sine 

medarbejdere. Lederens udfordring bliver her, at styre sig selv efter en hårfin middelvej, hvor det 

skal fremstå som en lyttende og inddragende leder, som også kan give konkret vejledning, når 

medarbejderen bekender sin afmagt:  

 

”2.6 NN opstiller mål for arbejdsindsatsen på en klar og motiverende måde” (RegionH 2011b). 

 

Her fremskrives lederen, som en der sætter rammerne for, hvordan medarbejderen skal udvikle sig 

frem til sine arbejdsmål gennem en indre motivation. Dette kalder på en ledelse, hvor lederen 

løbende er nærværende:   

 

”5.2 NN har indsigt i, hvordan mennesker reagerer, når der sker ændringer 

1.4 NN motiverer ved at anerkende og fremhæve, når noget går godt 

1.5 NN forstår at se en sag fra flere sider” (RegionH 2011b) 

 

Denne ledelsesbeskrivelse peger på en leder, som kan fordybe sig i hver eneste medarbejder, hvilket 

betinger en stor mængde af viden, som hovedsageligt produceres gennem den pastorale 

bekendelsesform. Lederen skal her styre på sin fremtræden og optræde som en nærværende og 

lyttende leder, der kan retlede sine medarbejdere til at udvikle sig i den rigtige retning. I styringens 

ontologi er den måde, hvorpå lederen bliver synliggjort, således et centralt fokus.  

 

4.3.4 Styringens deontologiske aspekt 

Hvor det ontologiske aspekt fokuserer på den udadvendte synliggørelse, handler det deontologiske 

aspekt om at evaluere sin egen fremtræden gennem selviagttagelse. Med foucaultianske termer kan 

der spørges om sjælen ikke kun kende sig selv ved at se på sig selv i et selvlignende element, 

spejlet” (Foucault 1997,s.231). Ledelsesevalueringen bliver her et spejl for lederne til at betragte sig 

selv og vurdere, hvorvidt de selv bliver iagttaget som ansvarstagende ledere.  
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Ledelsesevalueringen som en pastoral ledelsesform opfylder også det selvteknologiske 

karaktertræk, som går ud på, at teknologiens styring rammer begge sider af medarbejder/leder 

forholdet. Lederen skal således også bekende og ofre sig selv for sine medarbejdere, som den 

enkelte medarbejder skal bekende og ofre sig selv for lederen. Denne ofring fra lederens side ses i 

de følgende lederegenskaber, som er fremskrevet flere steder i evalueringens spørgsmål: 

 

”7.1 NN opsøger feedback, 7.2 NN er bevidst om egne styrker og svagheder, 7.5 NN kan styre egne 

reaktioner på passende vis” (RegionH 2011b). 

 

”3.5 NN bruger aktivt medarbejdernes viden og erfaring, 3.6 NN deler viden og information, 3.7 

NN bruger aktivt fejltagelser som en læringsmulighed i enheden” (RegionH 2011b). 

 

Lederen skal således være opmærksom på medarbejdernes tilstand og bruge deres viden og erfaring 

at til vejlede dem. Medarbejdernes fejltagelser bliver her iagttaget som en læringsmulighed i 

enheden, men dette gælder også lederen, som skal kunne bekende sine styrker og svagheder og søge 

feedback, samt styre sin adfærd over for medarbejderne. Teknologiens styringsform rammer herved 

begge sider i ledelsesforholdet, når lederen selv regulerer sin adfærd og bekende sig selv som en 

rollemodel, der på eksemplarisk vis ofrer sig selv i selvudviklingens navn. Udover at skulle være 

synlig en som nærværende og vejledende leder, skal synligheden også gå på at blive opfattet som en 

rollemodel, der selv udviser og udlever den eksemplariske adfærd, der ønskes at blive set hos 

medarbejderen.  

 

Ledelsesrollen bliver herved iagttaget som havende en dobbelt rolle, hvor lederen både skal lede 

gruppen som en helhed og være en del af den. Lederen skal således fremskabe medarbejdernes 

selvskabelse ud fra bestemte selvudviklings normer, men på samme tid skabe sig selv ud fra de 

samme forventninger, som et eksemplarisk medlem af gruppens helhed.  

 

4.3.5 Opsummering 

Den ovenstående analyse har undersøgt, hvordan ledelsesevalueringen ud fra et selvteknologisk og 

pastoralmagt perspektiv fremstår som et ledelsesværktøj, der fremme en subjektivation af lederen, 

hvor lederen båder leder sin egen selvstyring efter et bestemt udviklingsideal, og på samme tid 

fremme medarbejdernes selvstyring som ansvarstagende medarbejdere efter samme predefinerede 

mål om selvudvikling. Det predefinerede ideal som både lederen og medarbejderen skal styre sig 

selv efter, tager udgangspunkt i forestillingen om evig læring og selvudvikling, hvilket kalder på en 

ledelsesform, hvor lederen løbende må være til stede og nærværende, både i forhold til sine egen og 

medarbejdernes selvstyring mod udvikling og forbedring. Lederen fremstår her som en retledende 

leder, der viser den rigtige vej, og ikke som en autoritær leder, der tvinger beslutninger igennem. 

Den hierarkiske organisationsstruktur synes således at blive opløst, da der ikke er tale om en ekstern 

ledelse, men derimod en intern selvledelse. Dog er denne selvledelse ikke tilfældig, da den er 

knyttet til bestemte betingelser og rammer for, hvordan der skal selvudvikles og hvordan 

subjektivationen skal finde sted, hvilket bliver fremskrevet i ledelsesevalueringens forventninger 

om god ledelse.  
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I subjektivationen af lederen får lederen tildelt to grundlæggende subjektpositioner. Lederens første 

rolle er at retlede gruppen som en helhed og fremme de enkelte medarbejders selvstyring mod 

løbende udvikling. Den anden rolle består i, at lederen også skal lede sig selv og sin egen adfærd på 

eksemplarisk vis som en anførende del af gruppens helhed. Ud fra det selvteknologiske og pastorale 

perspektiv får lederen en dobbeltfunktion, som beskrevet i det nedenstående: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvteknologisk 
iagttagelse

Lederen  Lederen 
gennemgår en 

subjektivation ud fra en 
forventning om, at 

lederen skal være et 
selvtyrende 

ansvarstagende og 
subjekt. Lederen bliver 

en del af gruppens 
helhed.  

Region Hovedstaden 
Organisationen 

fremskrives som en 
samlet helhed i løbende 

udvikling. 

Ledelsesevalueringens rolle 
 Ledelsesevalueringen 

konstrueres som en 
selvteknologi til at sørge for 
en løbende selvudvikling, og 

bliver ydermere til et redskab 
for en selviagttagelse af, 

hvorvidt den rette 
subjektivation er fundet sted.

Pastoralmagtens 
iagttagelse

Lederen  Leder 
gennemgår en 

subjektivation ud fra en 
forventning om at 

synliggøre sig selv som 
en nærværende leder, 

der løbende er til stede i 
et dialogbaseret forhold 
til sine medarbejdere. 

Lederen skal her retlede 
helheden af 

medarbejdere fra en 
ekstern position.   

Region Hovedstaden 
Organisationen 

fremskrives som en 
helhed i løbende 

udvikling.

Ledelsesevalueringens rolle 
 Ledelsesevalueringen 

konstrueres som 
rammesættende for det 
selvudviklings-rationale, 

hvorfra medarbejderne kan 
blive inddraget som talende 

subjekter således, at 
medarbejderne kan 

ansvarliggøres for egen 
styring gennem 
subjektivation. 
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4.4 Opsummering: Polysubjektivering 

Den ovenstående analyse om ledelsesevalueringens fremskrivelse af lederen ud fra bestemte 

subjektpositioner, konstruerer en dobbelt ledelsesiagttagelse, hvor lederen både bliver iagttaget 

gennem subjektivering i disciplinærmagtens perspektiv og gennem subjektivationen i et 

selvteknologisk og pastoralmagt perspektiv. I Region Hovedstadens evaluering af ledelse og 

håndtering af det komplekse ledelsesbegreb, opstår organisationen, lederne, medarbejderne og 

ledelsesevalueringen ud fra forskellige forventninger og iagttagelser om, hvordan ledelse kan 

genkendes som ledelse.  

 

De forskellige ledelses-iagttagelser konstruerer herved lederen på forskellige måder, nemlig 

gennem subjektivering og subjektivation. Ledelsesevalueringen kan på denne måde blive gjort 

relevant for andre kommunikationssystemer gennem en subjektivering som tager udgangspunkt i en 

disciplinær magt, og gennem en subjektivation som tager udgangspunkt i en selvteknologisk og 

pastoral magt.  Således kan ledelsesevalueringen både knyttes an til med udgangspunkt i en ekstern 

styring, hvor ledelsesevalueringen bliver til et centralt ønske om afretning af ledelse via 

overvågning af ledere, og gennem en intern styring, hvor ledelsesevalueringen bliver til et internt 

ønske om selvudvikling hos den enkelte leder. Subjektivationen og subjektiveringen konstruerer her 

modsatrettede forestillinger om ledere og organisationen. Den hierarkiske fremskrivelse af 

organisationen gennem disciplinærmagtens perspektiv, hvor ledelsesformen tager udgangspunkt i 

en ekstern ledelse, står i kontrast til selvteknologien og pastoralmagtens fremskrivelse af 

organisationen som en samlet gruppe i løbende udvikling.  

 

 Lederen Region Hovedstaden Ledelsesevalueringen 

Disciplinærmagtens 

iagttagelse: 

Lederen bliver 

subjektiveret ved at 

blive til genstand for 

evaluering. Lederen 

kan både blive 

subjektiveret ud fra en 

individualiserende 

position og som en del 

af hele massen. 

Organisationen 

fremstår hierarkisk. 

Ledelsesevalueringen 

bliver et redskab til at 

indhente og konstruere 

viden i en proces, hvor 

mellemmenneskelige 

relationer oversættes 

til hårde tal, der kan 

analyseres ud fra et 

optimerings-rationale. 

Vidensindhentningen 

kommer både fra en 

mikro evaluering af 

den enkelte leder på 

afdelingsniveau og en 

makro evaluering af 

alle ledere på 

organisationsniveau. 
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Selvteknologiens 

iagttagelse: 

Lederen gennemgår 

en subjektivation ud 

fra en forventning om, 

at lederen skal være et 

selvtyrende 

ansvarshavende og 

subjekt. Lederen 

bliver en del af 

gruppens helhed. 

Organisationen 

fremskrives som en 

samlet helhed i 

løbende udvikling. 

Ledelsesevalueringen 

konstrueres som en 

selvteknologi til at 

sørge for en løbende 

selvudvikling, og 

bliver ydermere til et 

redskab for en 

selviagttagelse af, 

hvorvidt den rette 

subjektivation er 

fundet sted. 

Pastoralmagten 

iagttagelse: 

Leder gennemgår en 

subjektivation ud fra 

en forventning om at 

synliggøre sig selv 

som en nærværende 

leder, der løbende er 

til stede i et 

dialogbaseret forhold 

til sine medarbejdere. 

Lederen skal her 

retlede helheden af 

medarbejdere fra en 

ekstern position. 

Organisationen 

fremskrives som en 

samlet helhed i 

løbende udvikling. 

Ledelsesevalueringen 

konstrueres som 

rammesættende for det 

selvudviklings-

rationale, hvorfra 

medarbejderne kan 

blive inddraget som 

talende subjekter 

således, at 

medarbejderne kan 

ansvarliggøres for 

egen styring gennem 

subjektivation. 

 

 

 

 

 

 

Ud fra ovenstående sammenligning kan der argumenteres for, at Region Hovedstaden møder 

ledelseskompleksiteten gennem en slags ”polysubjektivering”. Med dette begreb henvises der til en 

flerhed af subjekt dannelser, hvor lederen i hver enkelt af sine tildelte subjektpositioner konstrueres 

gennem specifikke forventningsrammer, der hver især indbefatter bestemte forestillinger om 

ledelse. Når disse forestillinger om den gode ledelse er modsatrettede, kan det skabe en uklarhed for 

den enkelte leder i forhold til valget om, hvordan lederen skal positionere sig selv og sin 

ledelsesform. En ledelsespraksis som udelukkende efterlever disciplinærmagtens forventning om 

lederen, som en der refererer og regulerer sig selv efter i forhold til en ekstern styring, ekskludere 

en pastoral eller selvteknologisk ledelsespraksis, hvor lederen løbende skal være nærværende og 

inddrage medarbejdere i sin ledelsesform, og regulerer sig selv efter en intern styring. Udfordring 

for ledere som står over for en polysubjektivering er at kunne navigere mellem disse 

forventningsrammer, uden at de modsatrettede forventninger til ledelse, bliver til en forhindring for 

at praktisere ledelse. Region Hovedstadens håndtering af ledelseskompleksiteten gennem 



  

47 
 

polysubjektivering af lederen, skaber en ny kompleksitet, som lederen må forholde sig til. Denne 

kompleksitet udtrykkes i organisationens kommunikation om ledelse, som løbende kan ændre sin 

subjektivering, alt efter hvilket rationale kommunikationen iagttager ledelse med. Med en flerhed af 

subjektiveringer kommer også en flerhed af forventninger, som lederen skal kunne differentiere og 

tilpasse sit ledelsesudtryk mod. Polysubjektiveringen konstruerer herved en række forskellige og 

modsatrettede ledelsesforventninger, som lederen skal navigere sin ledelsesform efter.  

 

DEL 5. KODIFICERINGSANALYSEN: Kommunikation af ledelsesforventninger 

Hvor den Foucault baserede analyse undersøgte evalueringens kommunikation af 

ledelsesforventninger, vil den systemteoretiske Luhmann analyse have et andet udgangspunkt, og 

undersøge organisationens kommunikation af ledernes ledelsesforventninger i tematiseringen af 

ledelsesevalueringen. Fokus er således summen af ledernes udtalte iagttagelser af evalueringen og 

organisationens beskrivelse af ledernes iagttagelser og forventninger ud fra organisationens 

semantisk behandlede beskrivelse af ledernes forventninger til ledelse. Med en analysebærende 

ledeforskel som sondrer mellem ens og forskellig, vil der blive undersøgt, hvilke logikker ledernes 

iagttagelser knytter sig til i deres kommunikation om ledelsesevalueringen. Kodificeringsanalysen 

vil således undersøge, hvordan en politisk, økonomisk, intim og pædagogisk logik byder sig til for 

ledernes kommunikation om ledelsesevalueringen, og på hvilken måde ledelsesbegrebet og 

organisationen optræder i disse iagttagelser.  

 

Analysen knytter sig herved ved det første aspekt af afhandlingens problemformulering, som 

handler om den ledelseshorisont, der kommer til syne, når kommunikationen om 

ledelsesevalueringen formindsker og producerer ny kompleksitet. Men hvor den forrige analyse 

gjorde dette ud fra en iagttagelse af ledelsesevalueringen, bliver der her fokuseret på beskrivelser af 

ledernes iagttagelse af ledelsesevalueringen. Analysen af ledernes iagttagelser udspringer fra en 

luhmanniansk kommunikationsforståelse, hvor kommunikationen altid vil reducere sin kompleksitet 

ved at knytte sig til bestemte funktionssystemer, der binder sig op på specifikke logikker.  

Ledelsesevalueringen ledelsesiagttagelser synes at indebære flere logikker, hvilket skaber et vælg af 

funktionssystemer, som lederen må vælge at rette sin kommunikation efter. Hvordan denne flerhed 

af kompleksitetsreducerende funktionssystemer bliver grundlag for ny kompleksitet vil blive 

analyseret i det følgende. 

 

5.2 Den økonomiske kode 

Inden analysen undersøger ledernes iagttagelse, er det værd at bemærke, hvordan den økonomiske 

logik fremgår som en essentiel del af ledelsespolitikken i Region Hovedstadens selviagttagelse: 

 

”3. Produktivitet og forbedringskultur  

God ledelse er afgørende for udvikling af Region Hovedstaden og dens virksomheder. God ledelse 

fremmer kvalitet, produktivitet, motivation, fastholdelse og rekruttering. God ledelse skaber 

resultater gennem konstruktivt brug af medarbejdernes viden, kompetencer og motivation.” 

(RegionH 2007,s.3). 

”Lederen er aktiv, nytænkende og resultatorienteret både fagligt og økonomisk. Lederen sikrer 

effektiv arbejdstilrettelæggelse, så ressourcerne udnyttes optimalt og anvendes de rigtige steder.” 

(RegionH 2007,s.4). 

Kommunikationen knytter sig her an til en økonomisk kode, hvor målet med ledelse bliver defineret 
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som at fremme produktivitet og optimere arbejdet ved at udnytte ressourcerne på den rigtige måde 

og de rigtige steder. Her bliver der kommunikeret ud fra koden betale-kke betale, og ledelse bliver 

fremskrevet, som noget der skal kunne betale sig ud fra en økonomisk logik. Ledelsesevalueringen, 

som er baseret på organisationens erklærede ledelsespolitik, bliver gennem dens mål at fremme god 

ledelse, også et middel til at fremme produktivitet og ressourceudnyttelse på den mest rentable 

måde.  

 

Ydermere konstruerer den økonomiske iagttagelse et perspektiv, som betragter forskellige 

aktiviteter i organisationen ud fra en knaphedslogik, hvor målet er at ”ressourcerne udnyttes 

optimalt”. På denne måde kan alle former for ressourcer i organisationen blive genstand for en 

økonomisk logik, og et emne som kompetenceudvikling kan iagttages som et spørgsmål om 

ressourceoptimering. I organisationens beskrivelse af ledelsespolitikken, konstrueres økonomisk 

optimering således ikke som et spørgsmål om penge men som et spørgsmål om ledelse. Emner som 

motivation, udvikling og viden bliver ud fra et økonomisk perspektiv konstrueret som ressourcer, 

der må optimeres og styres økonomisk gennem god ledelse. Disse emner knytter sig til således til 

det økonomiske funktionssystem, hvis de falder ind i systemets meningshorisont som emner, der 

kan betale sig og er rentable, eller som ikke kan betale sig, hvorfor system vil reflektere over, 

hvilken årsag der ligger bag den negative rentabilitet. En økonomisk refleksion, som også er at se i 

organisationens foregribelse af ledernes mulige spørgsmål til ledelsesevalueringen: 

 

”Q: Hvorfor skal vi bruge penge på ledelsesevaluering, når der samtidig spares? 

A: Selv i en organisation med meget stram økonomi er det vigtigt, at vi prioriterer ledernes 

udvikling. Vores ledere skal være med til at sikre, at organisationen følger med udviklingen og lever 

op til både vores egne og omverdenens forventninger til os. Samtidig er det vigtigt, at lederne hele 

tiden får feedback på deres lederadfærd.” (RegionH 2011). 

 

Endnu engang knytter organisationens selvbeskrivelse sig til den økonomiske kode. I denne logik er 

der tilhørende forventninger om, hvad der definerer en organisation som økonomisk ansvarlig. 

Organisationssystemets omverden bliver markeret som et konkurrencefyldt marked med stor 

udvikling, mens systemet selv bliver markereret som en markedsplads, der forventes at være 

konkurrencedygtig og udviklingsparat. På denne måde markerer systemet sig selv og sin omverden 

gennem sine egne og omverdenens forventninger, som organisationen selv formulerer det. Region 

Hovedstaden beskriver ydermere sig selv som en organisation med meget stram økonomi, og bliver 

aktualiseret som en organisation med knappe ressourcer. I organisationens foregribende svar om 

medarbejdernes mulige spørgsmål om, hvordan knappe ressourcer kan harmonere med en 

omfattende investering i ledelsesevalueringen, bliver emner som organisationsudvikling og løbende 

ledelses-feedback meningsudfyldt som markedsprodukter ud fra en økonomisk logik. Når 

kommunikationen om sociale forhold knytter an til den økonomiske kode, er det altid i markeringen 

af, hvad der konkret kan betale sig i forhold til alt andet, der ikke kan betale sig (Andersen 

2001b,s.5).  I forhold til en omverden med høj udvikling, kan ledelsesudvikling betale sig, og giver 

således mening ud fra den økonomiske kode. Denne kode ses også knyttet an til i ledernes 

iagttagelser, hvor ledernes kompetencer bliver tillagt mening som markedsressourcer, der må 

udnyttes:  

 

”Derimod tror jeg, at vi kan lære noget af det private erhvervsliv med hensyn til at udnytte den 
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enkelte medarbejders samlede kompetencer bedre. - Helle Ulrichsen, Regionsdirektør i Region 

Hovedstaden.” (Ulstrup 2010, RegionH). 

 

Kommunikationens økonomiske optimeringsrationale henvises her til den private sektor, og således 

markeres ideen om kompetence-effektivisering som noget økonomisk rentabelt, i forhold til alt 

andet ikke betalingsdygtig udnyttelse af ledernes kompetencer. Målet om god ledelse bliver således 

til målet om god økonomi, og i denne ligning bliver ledelsesudvikling midlet til at opnå økonomisk 

givtige resultater. En investering i ledelsesudvikling bliver således en økonomisk investering, som 

Vibeke Westh udtaler:  

 

”Ledelse er jo ikke bare noget, man kan, og i en tid med nedskæringer er regionen nødt til at satse 

på gode ledere – også i forhold til fremtidig rekruttering. - Vibeke Westh, Næstformand i Region 

Hovedstadens MED-udvalg og formand for DSR i Hovedstaden.” (Ulstrup 2010, RegionH). 

 

I den økonomiske iagttagelse af Region Hovedstaden, som en organisation med knappe ressourcer, 

bliver ”gode ledere” markeret på den positive side, som det der kan betale sig. 

Ledelsesevalueringens bliver her et værktøj, som udover at blive brugt til at udvikle ledere, også 

skal bruges til at finde ”de gode ledere”. Ved at finde de gode ledere, bliver evalueringen således et 

middel til at udregne, hvilke ledelsesfaktorer og lederegenskaber, der skaber de mest produktive 

resultater. På den måde kan det økonomiske blik konstruere ledelsesevalueringen ud fra en mål-

middel perspektiv, hvor evalueringens funktion bliver at producerer viden om, hvilke midler der 

skal til, for at opnå de økonomiske mål. Lederen bliver således ansvarliggjort for at bruge de fundne 

ledelsesmidler, til at nå de økonomiske målsætninger. 

 

5.2.1 Opsummering 

Når ledelsesevalueringen og hele Region Hovedstadens ledelsestiltag iagttages gennem en 

økonomisk kode, bliver god ledelse og ledernes kompetencer konstrueret som knappe ressourcer, 

der i et konkurrencefyldt og dynamisk marked løbende må udvikles og optimeres. 

Organisationssystemets omverden bliver markeret som et konkurrencefyldt marked med stor 

udvikling, mens systemet selv bliver markereret som en markedsplads med knappe ressourcer, der 

forventes at være konkurrencedygtig gennem løbende optimering og effektivisering af 

ledelsesmidler. Ledelsesevalueringen bliver konstrueret som et middel til at udvælge de bedste og 

mest betalingsdygtige ledere. Endvidere skal ledelsesevalueringen give viden om hvilke 

lederegenskaber eller ledelsesmidler, der har særlig effekt på god ledelse. Lederen bliver her gjort 

ansvarlig for at bruge de fundne ledelsesmæssige ressourcer, til at producere de økonomiske 

målsætninger. 
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5.3 Den politiske kode 

I organisationens konstruktion af ledernes forventninger og spørgsmål om ledelsesevalueringen, 

bliver magtens kode knyttet an til, da der bliver spurgt ind til den måde som evalueringsprocessen 

forløber på: 

 

”-> Q: Hvorfor må medarbejderne ikke se den færdige rapport? Q:  Når lederen skal holde 

dialogmøde med sine medarbejdere, så kan hun/han jo bare vælge at fokusere på alt det positive og 

nedtone det negative – eller hvad? ”(RegionH 2013b). 

 

Selvom medarbejderne får lov til at evaluere deres overordnede leder, får de ikke lov til at se 

resultatet af den endelige evaluering, hvilket skaber en situation, hvor den øverste leder kan vælge 

at fokusere på alt det positive og nedtone det negative, som det er formuleret i det ovenstående citat. 

Lederen får således patent på at fortolke de andres fortolkning af lederen. Sagt med andre ord så får 

lederen magt til at dømme, om sine medarbejders bedømmelser er legitime.  

 

Dette peger på en essentielt betingelse ved evalueringens arbejde med ledelseskompleksitet, som 

handler om, at evalueringens resultater isoleret set ikke giver mening, men altid må 

meningsudfyldes gennem bestemte funktionssystemer, hvis den skal blive knyttet til 

organisationens kommunikation. En af de funktionssystemer som tilbyder evalueringen at blive 

tillagt mening ud fra, er magtens funktionssystem. I den luhmannianske optik, er magten ikke 

defineret af forskellen må og må ikke som et tvangsbaseret system, men derimod i forskellen give 

befaling/ forhindrer sanktioner, hvilket er baseret på forestillingen om, at den som befaler, altid kan 

risikere, at den som modtager befalingen, vælger ikke at befale. Det at enheden af forskellen trods 

alt knyttes op til magt, kan henvises til den skæve fordeling af de implikationer, som finder sted hos 

den magtoverlegne og hos den magtunderlegne, når magt-strukturen bliver trodset. Hvor den 

magtoverlegne kan håndtere den kompleksitet, som opstår når magt-strukturen bliver trodset ved at 
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sanktionere, bliver den magtunderlegne nødt til at stå for skud denne sanktion, og har derfor mere 

på spil (Thygesen 2004,s.144; Borch og Larsen 2003,s.160). I tilfældet med evalueringsprocessen, 

hvor lederen har magt til at fortolke evalueringsresultaterne, når de skal præsenteres for 

medarbejderne, bliver magtens kode knyttet til kommunikationen om, på hvilken måde og derfor 

med hvilke konsekvenser evalueringen skal fortolkes. I denne situation vedligeholder lederen sin 

position som magtoverlegen, ved at have kontrol over, hvordan evalueringens skal fremlægges og 

behandles.  

 

Ledelsesevalueringen opstiller en lignende situation i spørgsmålet om, hvorvidt en dårlig evaluering 

har konsekvenser: 

 

”Q: Hvad sker der, hvis lederen får en meget negativ evaluering – vil det få konse-kvenser for 

lederen? A: Der er ingen ledere, der bliver afskediget alene på baggrund af en ledelsesevalue-ring. 

Erfaringen fra pilottesten af ledelsesevalueringen i Region Hovedstaden i efter-året 2010 viser, at 

rapporterne bliver taget meget alvorligt.” (RegionH 2011,s.2) 

  

”Jeg har overlevet  – og  smiler  endda  stadig”, (Jensen 2010). 

 

”Det er ikke farligt, selv om ens medarbejdere bliver spurgt om ting, der kan virke meget 

personlige.” (Madsen 2011). 

 

Politikkens kode opstår i denne situation ved, at lederen ikke får lov til at træffe kollektiv bindende 

beslutninger om, hvilke konsekvenser evalueringens skal have. I det forrige eksempel, hvor lederen 

fremlægger sine evalueringsresultater til sine underordnede, bliver lederen markeret som 

magtoverlegen, men i denne situation, hvor lederen skal få sin evaluering til bedømmelse hos den 

overordnede, havner lederen på magtunderlegen-siden med mulighed for konsekvenser, da 

evalueringen bliver taget meget alvorligt og kan være en del af beslutningsgrundlaget om 

afskedigelse. Med luhmanniankse termer skaber sondringen regering-opposition en 

kommunikation, som løbende skelner i en enten-eller forskel, hvor man enten er magtoverlegen 

eller magtunderlegen (Luhmann 1989, 86). Denne sondringsoperation iagttages også i 

kommunikationen om ledelsesevalueringens konsekvenser, som er et spørgsmål, der bunder ud i 

kodens grundlæggende skelnen mellem enten at have magt eller ikke at have magt.  

 

Når kommunikationen knytter sig til den politiske kode, bliver tildelingen af 

beslutningskompetencer til bestemte parter ved bestemte situationer også et tema for 

kommunikationen (Luhmann 1989, 86).  

 

Denne tildeling af beslutningskompetencer bliver også et tema for kommunikationen, når ledende 

centersygeplejerske Anne Rosenquist beskriver konsekvenserne af evalueringsrapportens 

konklusion om, at hendes medarbejdere ønskede en udvikling af hendes ledelsesform til en mere 

traditionel ledelsesstil: 

 

 ”Sådan arbejder jeg ikke. Jeg er bedre til visioner og innovation, afprøve idéer og forkaste dem, 

der ikke virker, og videreudvikle dem, der gør. Det var alt for luftigt og ukonkret for denne gruppe. 

Min ledelsesstil hænger sammen med min personlighed, så derfor er det ikke let at lave om på,” 
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siger hun. (Madsen 2011,s.45). 

 

Modstanden mod at følge evalueringsrapportens krav om ledelsesudvikling fører til konsekvenser, 

og Anne Rosenquist beskriver videre, hvordan hun bliver forflyttet og mister sin position, som hun 

må give videre til sin lederkollega: 

 

”Så min ledermakker overtog sekretærgruppen, da hun  er dygtig til de lederegenskaber, de 

efterspurgte.” (Madsen 2011). 

 

Anne Rosenquist beskriver endvidere, hvordan hun efterfølgende får en mere passiv rolle, mens 

hendes lederkollega får mere ansvar:  

 

”Der var nogle punkter, hvor jeg skulle være mindre synlig og min ledermakker mere synlig. Det 

talte vi en hel del om. Så det, som de fik i overflod fra mig, skulle hun forsøge at give mere af, og 

jeg skulle være bedre til at holde mund og give plads.”- (Madsen 2011). 

 

Modstanden mod ledelsesevalueringens befaling om at udvikle sin ledelsesstil, bliver for Anne 

Rosenquist en konsekvensfyldt affære med forflyttelse og fratagelse af beslutningskompetence. 

Anne Rosenquist beskriver disse konsekvenser, som grundlaget for en ny og mere positiv tilgang til 

ledelsesudvikling: 

 

”Det har været meget lærerigt, og nu handler det om at øve sig på det, som medarbejderne synes er 

et svagt punkt hos mig.”- (Madsen 2011). 

 

I det ovenstående iagttages, hvordan kommunikationen knytter an til den politiske kode i 

beskrivelsen af, hvordan der bliver tildelt beslutningskompetencer over forskellige trin. Til at 

uddybe disse trin må og deres underliggende kommunikationsanknytninger, må der startes fra 

Region Hovedstadens centrale beslutning om at evaluere alle ledere. Denne beslutning kan føres 

tilbage til Region Hovedstadens ledelsespolitik, hvor ledelsesudvikling, kompetenceudvikling, 

feedback aktualiseres som en del af organisationens ledelsespolitik: 

 

”Ledelsespolitikken danner grundlag for kompetenceudvikling af ledere og ledelser og for 

ledelsesevaluering inklusive feedback fra medarbejderne, som oplæg til lederens fortsatte 

udvikling.” (RegionH 2007). 

 

Ledelsesevalueringen er således en skabt på baggrund af Region Hovedstadens officielle 

ledelsespolitik, med udgangspunkt i markeringen af ledelsesudvikling, som grundlag for god 

ledelse. At ledere skal blive befalet ledelsesudvikling er altså en central placeret politisk beslutning, 

som organisationens afdelinger og ledere bliver beordret til at regne med i deres egne beslutninger:  

”Lederen forstår hvad det vil sige at arbejde i et politisk ledet system. Lederen er præcis og konkret 

i sin rådgivning, og loyal overfor vedtagne planer og beslutninger. Lederen ser sin enhed i et 

samlet hele og forstår sammenhængen til andre enheder og til de politiske beslutninger.” (RegionH 

2007). 

 

Den politiske kode konstruerer her et beslutningshierarki, som skaber en handlingskæde, der går 



  

53 
 

hele vejen fra Region Hovedstaden til den enkelte leder. Ledelsesevalueringen bliver herved et 

redskab til at undersøge, hvorvidt handlingskæden er intakt fra Regionen Hovedstadens centrale 

beslutninger og hele vejen ned til den enkelte leders beslutninger. Den politiske kode konstruerer 

her beslutningsanknytninger, hvor Region Hovedstaden får beslutningskompetence over for de 

enkelte afdelinger, og hvor de enkelte afdelinger får beslutningskompetence over for afdelingens 

ledere. Gennem tildeling af beslutningskompetencer ud fra evalueringsrapportens resultater, bliver 

regionens beslutning om at gennemføre ledelsesudvikling også til beslutninger i de yderste dele af 

handlingskæden. Magtens formål med handlingskæden er ifølge Luhmann at forlænge magtens 

arm, og jo længere denne arm rækker, desto højere bliver muligheden for at et punkt i 

handlingskæden trodser magtens beslutning, og vælger ikke at bruge magtens beslutning som 

grundlag for sin egen beslutning (Borch og Larsen 2003,s.162). Dette kan bringes tilbage til Anne 

Rosenquists beskrivelse af sin oplevelse med ledelsesevalueringen, da hun netop prøver at bryde 

kæden og trodser den centrale beslutning om, at god ledelse er lig med ledelsesudvikling. Som 

Luhmann beskriver det, så er der ingen direkte tvang i magten, men derimod en skæv fordeling af 

konsekvenser, når modtageren nægter at adlyde en befaling. Anne Rosenquists beslutning om at 

nægte udviklings-idealet og holde fast i den ”gamle ledelsesstil”, harmonerer ikke med 

organisationens politiske beslutning, hvilket resulterer i at magten sanktionerer i form af forflyttelse 

og passiv-gørelse af lederen. Det bemærkelsesværdige er her, at lederen efterfølgende aktualiserer 

ledelsesudvikling som en god ting, og beskriver hvordan hun i fremtiden vil prøve at efterleve det. 

Dette kan iagttages som, at der er for meget på spil for Anne Rosenquist, hvis hun prøver at bryde 

ordren om udvikling, og på denne måde bliver handlingskæden genetableret. Ydermere bevirker 

hele ledelsesevalueringens setup, at central bestemte befalinger om ledelsesudvikling bliver 

iagttaget som medarbejder krav, selvom kategorierne og ledelsesidealerne bag evalueringen er 

politisk bestemte. Dette giver sig til udtryk ved, at Anne Rosenquist ikke på noget tidspunkt 

beskriver kravet om udvikling som organisationspolitik, men derimod som et medarbejder behov. 

 

5.3.1 Opsummering 

Den ovenstående analysedel viser, hvordan ledelsesevalueringen bliver konstrueret som et værktøj 

til at træffe kollektivt bindende beslutninger og uddele beslutningskompetencer til forskellige 

systemer inden for organisationen. Region Hovedstaden bliver konstrueret som en hierarkisk 

organisation, hvor beslutningskompetencer bliver tildelt i forhold til ledeforskellen magtoverlegen-

magtunderlegen. Lederen markeres her som magtunderlegen i forhold til regionens politiske 

beslutningen om at gennemføre ledelsesudvikling gennem evalueringer, og kan kun blive tildelt 

beslutningskompetencer, hvis lederen adlyder den øverste befaling om ledelsesudvikling, som en 

præmis for at træffe sine egne beslutninger. Befalingen om ledelsesudvikling er i den politiske logik 

ikke gennemført ved tvang, men hvis lederen ikke adlyder ordren, svarer magten tilbage med 

sanktioner. Ledelsesevalueringen iagttaget som et beslutningsgrundlag skaber en beslutningskæde, 

hvor den enkelte leders valg af placering i forhold til ledeforskellen regering-opposition er 

afgørende for, om lederen skal tildeles magt og beslutningskompetencer til at videreføre og udføre 

kollektivt bindende beslutninger.  

 

Når kommunikationen om ledelsesevalueringen knyttes an til den politiske logik: 
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5.4 Den pædagogiske kode 

Allerede i Region Hovedstadens ledelsespolitik bliver der knyttet an til den pædagogiske kode, når 

organisationssystemet beskriver sine forventninger til sig selv, som et evigt lærende system der 

løbende skal forbedre sig selv: 

 

”Regionen skal være en spændende og attraktiv arbejdsplads, hvor det er muligt for alle 

medarbejdere at yde deres bedste. Vi er kendetegnet ved høj faglig kvalitet, indflydelse på eget 

arbejde og en forbedringskultur.” (RegionH 2007). 

 

Organisationens selvbeskrivelser gennem den pædagogiske kode iagttages også, når organisationen 

foregriber ledernes spørgsmål og iagttagelser af ledelsesevalueringen: 

 

”Q: Hvad skal virksomhederne bruge ledelsesevalueringen til? Og regionen?  

.... Virksomhederne og regionen kan bruge de samlede evalue-ringsrapporter til at udvælge særlige 

indsatsområder inden for ledelsesudvikling og udvikle regionens lederudviklingsprogram.” (egen 

kursivering) 

 

.... organisationen følger med udviklingen og lever op til både vores egne og omverdenens 

forventninger til os. (egen kursivering)” (RegionH 2011,s.3). 

 

I disse selvbeskrivelser er Region Hovedstaden konstrueret gennem ideen om barnet som det 

symbolsk generaliseret medie, og således er det ikke kun lederne men også organisationen selv, der 

kan aktualiseres gennem den pædagogiske kode. Region Hovedstaden skal være formelig og 

udviklingsparat for at følge med sine egne og omverdenens forventninger, og på samme tid skal 

regionens ledere også være udviklingsparat og klar til at lære nyt. På denne måde fremskrives 

Den politiske 
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at viderføre og udføre 
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Ledelsesevalueringen 

bliver et politisk værtøj, 
der danner grundlag for 
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beslutninger, og som 

udvider magtens arm. 
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ledelsesevalueringen som et redskab, der skal iagttage ledernes løbende udvikling i en organisation, 

som løbende udvikler sig.  

 

Kommunikationens anknytningen til den pædagogiske kode ses også i ledernes iagttagelser af 

ledelsesevalueringen:  

 

”Ledelse er ikke bare noget, man har, men noget man skal tale om. Derfor er det positivt, at der 

bliver sat fokus på ledelse i hele regionen. Gennem evalueringen får lederne opbakning til at 

udvikle sig, så de kan klare det krydspres, der kommer både oppe- og nedefra. Det kræver, at de er 

klædt på til det, og at vi får nogle gode lederuddannelser,” siger hun og påpeger, at det er et godt 

redskab til at arbejde videre med sig selv.” (Madsen 2011,s.44). 

 

- Man skal ikke tage det for personligt og blive ked af det, hvis der kommer noget kritik. Man skal 

hæve sig lidt over det og an- gribe det positivt. Se det som en hjælp til din videre udvikling. For det 

er det, det er. - Kristina  Dyreborg-Kragh” (Jensen 2011,s.3). 

 

- Det er da en interessant situation at forholde sig til. Og helt ærligt, så kan det også fø- les en 

smule ubehageligt. For selvom det ikke handler om personen, men om ens ledel- sesstil, så kan det 

være svært at skelne de to ting fra hinan- den. Men jeg tror, at det hand- ler om at vende det til 

noget positivt, som man kan arbejde videre med fremad. Og der er slet ingen tvivl om, at man får 

mange tilbagemeldinger, som kan bruges i hverdagen, siger Niels Kjems Petersen. (Jensen 

2011a,s.2). 

 

I de ovenstående citater knytter ledernes iagttagelser sig til den pædagogiske kode, og 

ledelsesevalueringen blive argumenteret for med henvisning til læring som en positiv gevinst. 

Selvom evalueringsprocessen beskrives som ”en smule ubehageligt”, så bliver denne ubehag straks 

tillagt legitimitet i læringens navn, og derfor skal man som leder ”ikke tage det for personligt og 

blive ked af det, hvis der kommer noget kritik”. Pædagogikkens kode konstruerer her et 

værdisystem, hvor alt det der kan aktualiseres som god læring bliver positivt værdiladt, og starter en 

refleksion over muligheder for videre læring. Ledelse er her ”ikke bare noget, man har, men noget 

man skal tale om”; og god ledelse bliver her markeret som noget, der løbende skal tillæres, da 

ledelse ikke kan være noget man har.  I denne kommunikation bliver ikke-læring tillagt en negativ 

værdi, hvilket vil starte en refleksion over, hvad den dårlige læring kommer af. I det pædagogiske 

funktionssystem bliver således meningsudfyldt i målet om læring og udvikling, som positive 

værdier der skal efterstræbes.  

 

Den pædagogiske kode bliver også knyttet an til, når den ledende oversygeplejerske på 

Ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital, Helle Tvedeskov, forklarer, hvordan hun har 

udviklet sig selv og sin ledelsesform efter evalueringen. Hun beskriver her, at hendes rapport fra 

ledelsesevalueringen viser, at der er plads til udvikling, selvom hun er en erfaren leder. Hun 

iagttages endvidere som både lyttende og en, der giver plads, men beskrives af også som en leder, 

der arbejder for meget, og som skal være bedre til at uddelegere arbejdet (Madsen 2011,s.44).  

Helle Tvedeskov forklarer videre:  

 

”Jeg kan godt lide at være med i det hele og have overblik over situationen. Derfor forsøger jeg nu 
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at undgå at holde møde efter kl. 15 og generelt have mere fokus på at arbejde mindre.” (Madsen 

2011,s.44). 

 

I denne iagttagelse af evalueringsrapportens forventninger til lederen, knytter kommunikationen sig 

an til den pædagogiske kode. Den pædagogiske logik markerer positive forventninger til lederen om 

formbarhed, når lederen bliver iagttaget gennem barnets symbolik, som en leder der kan ”udvikle 

sig”, mens uformelighed markeres på den negative side af ledeforskellen, når kommunikationen 

markerer lederen som en ”erfaren” voksen. Selvom Helle Tvedeskov er en erfaren leder, er der 

med den pædagogiske logik stadig plads til udvikling, da en erfaren og færdigudviklet leder er alt 

andet end den bedre læring, som den pædagogiske kode altid vil markerer, som en positiv værdi. 

Helle Tvedeskovs bliver endvidere beskrevet, som en der arbejder for meget, og beskriver selv, 

hvordan hun vil efterleve evalueringens udviklingskrav, ved at ændre sin ledelsesstil ved at at 

undgå at holde møde efter kl. 15 og fokusere på at arbejde mindre. Lederen bliver her iagttaget 

gennem ideen om barnet som det symbolsk generaliseret medium, og skal således lære at arbejde 

mindre, og give sig selv pædagogiske tidsbegrænsninger, så hun ikke kommer for sent hjem.  

 

Ledelsesevalueringen fremstår her relevant for organisationen, og bliver tildelt mening gennem det 

pædagogiske funktionssystem, som et middel til udvikling af ledere. Ledelsesudvikling aktualiseret 

som formbarhed bliver den norm, al argumentation knyttes til, hvilket er kendetegnet ved, at 

normen overlever skuffelser over, at den ikke bliver opfyldt. Helle Tvedeskov forventes stadigvæk 

at udvikle sig, selvom hun er en erfaren leder. Ledelsesudvikling som en læringsmulighed bliver 

således en indiskutabel værdi, der ikke kan diskuteres, da det gennem det pædagogiske perspektiv 

iagttages som en positiv egenskab, og derved bliver en gave til lederen. Den pædagogiske logik 

tilbyder herved en fortolkningsramme for kommunikationen om ledelsesevalueringen, hvor krav om 

selvudvikling ikke fortolkes som en befaling ovenfra, men som en mulighed for læring.  

 

Når kommunikationen knyttes an til den pædagogiske kode, bliver det med et formål om at sortere 

mellem, hvem der er formbar, og hvem der ikke er (Andersen og Born 2001,s.138). Dette kan 

iagttages i følgende udtalelser fra Anne Rosenquist, som beskriver hendes oplevelse af 

evalueringen: 

 

”Det er ikke farligt, selv om ens medarbejdere bliver spurgt om ting, der kan virke meget 

personlige. Feedback kan være et pejlemærke at navigere efter, og det kan give en fornemmelse for, 

hvordan ens ledelse fungerer. Personligt har jeg været meget glad for det.” (Madsen 2011,s.45). 

 

Kommunikationen knytter sig til den pædagogiske logik, og konstruerer her ledelsesevalueringen til 

at tage en eksamensform, hvor evalueringen skal bedømme hvordan ens ledelse fungerer, og på den 

måde give et overblik over hvordan forskellige ledere præsterer. I denne optik får 

ledelsesevalueringen en differentierende funktion, og bliver et værktøj, der kan rangere ledere efter 

deres præstationsniveau. Kriterierne for den differentierende præstationsvurdering bliver tillagt 

mening gennem et pædagogisk perspektiv, som Helle Tvedeskov beskriver det: 

 

”Det er meningen, at man skal arbejde videre med sig selv og blive bedre til det, man ikke er så god 

til. Det skal helst følges op af uddannelse,” slutter hun. (Madsen 2011,s.44). 
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Ledelsesevalueringens formål bliver defineret ud fra en pædagogisk meningshorisont, hvor det er 

meningen, at man skal arbejde videre med sig selv, og differentieringskriteriet kommer både til at 

handle om ledernes kompetenceudvikling, men også om ledernes egen evne til at udvikle sine 

kompetencer. Således handler differentieringen ikke om at sortere ledere efter uddannelse og 

formelle kvalifikationer, men derimod om at differentiere ledere i forhold til organisationens 

selvskabte udviklings- og læringsmål. Denne bevægelse og ændring i måden organisationer 

differentierer på, er i følge Andersen og Born en tendens, som ses i flere og flere organisationer 

(Andersen og Born 2001,s.156). På den ene side skal lederne være deltagere i et ledelsesudviklings-

program, hvor de skal udvikles og formes, men på den anden side bliver de også bedømt på deres 

evne til at udvikle sig. Herved skal lederne forholde sig til en dobbelt rolle, hvor de både iagttages 

som objekter for udvikling, og som subjekter for selvudvikling.  

 

5.4.1 Opsummering 

Når Region Hovedstaden beskriver sig selv med anknytning til den pædagogiske iagttagelse, 

fremstår organisationen gennem ideen om barnet som det symbolsk generaliseret medium. 

Organisationen bliver skabt i en forventningsramme om løbende udvikling, hvilket også er 

gældende for beskrivelsen af ledelsesevalueringen. Ved iagttagelsen af evalueringen gennem den 

pædagogiske kode, bliver evalueringen konstrueret som et redskab til ledelsesudvikling, med en 

positiv værdiladning af begrebet udvikling forstået som god læring gennem formbarhed. Endvidere 

iagttages ledelsesevalueringen som et redskab til at bedømme ledelsespræstationen hos de 

forskellige ledere, og derefter differentiere dem efter deres præstation og evne til at selvudvikle. 

Ledelsesevalueringen bliver et redskab til at udvikle lederne, men på samme tid vurderes lederne 

efter deres evne til at udvikle sig selv. Herved bliver ledelsesevalueringen ansvarlig for at 

ansvarliggøre lederne for at udvikle sig selv, hvilket stiller lederen i dobbelt rolle, hvor lederen både 

konstrueres som objekter for udvikling, og som subjekter for selvudvikling. 
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5.5 Intimitetens kode 

Inden analysen bevæger sig over i at undersøge ledernes iagttagelser af ledelsesevalueringen 

gennem intimitetens kode, vil dette afsnit starte med at beskrive intimitetens krav om 

tilstedeværelse fra et medarbejderperspektiv. Sygeplejerske Mette Andreassen fra Brystkirurgisk 

Afdeling ved Herlev Hospital beskriver sine forventninger til en god leder:  

 

”For mig er den gode leder direkte og synlig i hverdagen. Der må ikke være for langt til 

vedkommende rent fy- sisk, og heller ikke på et mere mentalt plan. Den gode leder har fingeren på 

pulsen og kan mærke sit personale” (Ulstrup 2010). 

 

I Mette Andreasens beskrivelse af sine forventninger til den gode leder knytter kommunikationen 

sig an til intimitetens kode. Lederen bliver positiv værdiladt på ledeforskellens elsker mig side, hvis 

lederen er synlig i hverdagen. Dette behov for lederens tilstedeværelse kan netop relateres til 

intimitetens kode, eftersom lederen ikke kun forventes at være fysisk tilstede, men også skal være 

psykisk til stede på et mere mentalt plan. I denne afkodning overskrider behovet om nærvær den 

fysiske dimension, og kommer her til at indtage en kærlighedsdimension, hvor lederen skal kunne 

mærke sit personale og vise dem kærlighed, således at medarbejderen på et psykisk plan føler, at de 

bliver elsket og taget hensyn til. Dette krav om psykisk tilstedeværelse er en betingelse for at kunne 

elske den anden i intimitetens kode. Det er først, når lederen har fingeren på pulsen og sætter sig ind 

i den andens drømme, ønsker og livsverden, at lederen kan danne sig et billede af den andens 

omverden (Andersen og Born 2001,s.141). I intimitetens kode bliver lederens fravær 

meningsudfyldt på den negative side af lederforskellen som, at lederen ikke elsker sine 

medarbejdere, mens psykisk og empatisk tilstedeværelse bliver forstået, som at lederen elsker sine 

medarbejdere.  

 

Forventningen om lederens tilstedeværelse er ikke kun at finde hos medarbejderne, men kan også 

iagttages blandt ledere i Region Hovedstaden. Reservelæge Lene Viholt fra Anæstesi Afdelingen i 

Herlev Hospital forklarer: 

 

”Den gode leder er god til at kommunikere, og ved hvad der foregår på gulvet i afdelingen. Han 

eller hun ved, hvordan medarbejdernes hverdag ser ud..” (Ulstrup 2010). 

 

Thorbjørn Michelsen, beskriver videre: ”Den gode leder skal have overblik og empati for sine 

medarbejdere og patienter.” (Ulstrup 2010). 

 

I ledernes udtalelser om deres forventninger til den gode leder, knytter kommunikationen sig an til 

intimitetens funktionssystem, og endnu engang bliver lederens tilstedeværelse tematiseret som en 

betingelse for god ledelse. I intimitetens funktionssystem bliver denne lighed mellem 

medarbejderen og lederens forventning om en nærværende leder, konstrueret som et krav for 

organisationens videre eksistens, da forskellige forståelser af den andens omverden vil ødelægge 

organisationens enhed. I denne logik bliver organisationen fremskrevet som en familie, hvor 

lederen, der her få en fader-rolle, må drages omsorg og være tilstede, hvis familien skal bestyrkes 

som en samlet enhed. 

 

Denne forventning om et nærværende forhold til organisationen, bliver beskrevet som en 
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forventning til alle organisationens medlemmer, hvilket aktualiseres, som et af de mål 

ledelsesevalueringen er lavet ud fra. Hospitalsdirektør Eva Zeuthen Bentsen (Gentofte), der har 

siddet med i en styregruppe omkring programmet, beskriver hvordan ledelsesevalueringen er et 

forsøg på at give en følelse af organisatorisk identitet:  

 

»Det er vigtigt, at det er et regionalt tiltag. Fordi det også er en måde at tænke identitet på. Ledelse 

handler jo om identitet, hvem man er, og hvor man hører hjemme, og specielt i fusions- og 

sammenlægningstider er det vigtigt, at ledere oplever, at der er noget, der hedder en region, og at 

den gør noget godt for medarbejderne og er nærværende,« siger hun. - (Boysen 2010). 

 

Kommunikationen knytter sig her an til intimitetens kode, og en vigtig betingelse for at Region 

Hovedstaden kan bestå som et samlet system, bliver her bundet op på, hvorvidt organisationen kan 

give alle dens medlemmer en følelse af nærvær gennem en fælles identitet. Organisationens 

identitet bliver knyttet op til den enkelte medlems eksistentielle følelse af hvem man er, og 

medarbejdere såvel som ledere skal således føle sig hjemme i organisationen. Enhver proaktiv 

identifikation og internalisering af organisationens fælles mål, vil her aktualiseres på den positive 

side af intimitetens ledeforskel, som et tegn på at elske organisationen og tage ansvar for den. 

Derved kan en evalueringsrapport konklusion om, at en leder er god til at udvikle sig selv, og er 

villig til at tage organisationens krav om udvikling til sig, blive knyttet an til intimitetens kode, og 

oversættes til at lederen elsker organisationen.  

 

Den organisatoriske kommunikation har således et vælg af muligheder for at gøre sig relevant for 

intimitetens logik, og alle mulige begreber kan her aktualiseres som et udtryk for kærlighed. Det er 

dog et essentielt træk ved intimitetens afkodning, at en udtalelse altid har mulighed for at blive 

knyttet an til som et udtryk for noget, men aldrig som et udtryk om noget, (Andersen og Born 

2001,s.143). Der er således altid en fortolkning af den andens udtryk på spil i den kommunikation, 

som knytter sig an til intimitetens kode, og i dette perspektiv, kan de dialogmøder, som 

ledelsesevalueringen følges op ad, iagttages som et redskab til at afstemme forventninger. Denne 

forventningsafstemning iagttages af flere ledere, som en vigtig del af ledelsesevalueringen:  

 

”- Dialogmødet med medar- bejderne er en meget væsentlig del af opfølgningen på selve 

evalueringen. Her kan lederen fremlægge rapporten for sine medarbejdere og sammen kan de 

diskutere, hvordan ledelsen af netop det enkelte afsnit eller afdeling skal være fremadret- tet. 

Derfor er det heller ikke kun de medarbejdere, der har besvaret skemaet, der bliver in- viteret – alle 

medarbejdere skal være med i dialogen, forklarer ledelseskonsulent Sidse Peder- sen fra Region 

Hovedstaden. S. 2” - (Jensen 2011a). 

 

”- Der fik jeg lejlighed til at sige tak til de medarbejdere, der havde brugt tid og krudt på at udfylde 

spørgeskemaet. Det er vigtigt, synes jeg, at anerkende deres indsats. Og jeg fik også lejlighed til at 

høre de medarbejdere, som ikke deltog i undersøgelsen og få afklaret forventningerne: Hvad 

forventer de af mig? Og hvad kan jeg til gengæld levere? Det var også vigtigt for mig at få for- 

klaret, hvordan jeg har tænkt mig at gå videre med deres input, siger Kristina Dyreborg-Kragh.” - 

(Jensen 2011,s.3). 

 

”Jeg har overlevet – og smi- ler endda stadig”, indleder vi- cedirektør Bente Drachmann fra 
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Helsingør Hospital med et stort grin, inden hun uddyber: ”Det har været meget po- sitivt – både 

inspirerende og udfordrende. Inspirerende fordi hele evalueringsproces- sen giver nogle gode og 

rele- vante refleksioner i forhold til din ledelsesstil. Og udfor- drende fordi man bliver eva- lueret 

på mange planer. Det giver mange forskellige typer tilbagemeldinger, fordi for- ventningerne til en 

leder er mangfoldige – afhængig af, hvor medarbejderen befinder sig i organisationen”. (Jensen 

2010,s.8). 

 

Iagttaget ud fra intimitetens logik konstruerer dialogmødet en risikofyld situation, da  

kommunikationen løbende skal forventningsafstemme ved at fortolke og genfortolke ud fra viden 

om den andens ønsker, drømme og livsverden (Andersen og Born 2003,s.198). 

 

5.5.1 Opsummering 

Når kommunikationen knytter sig til intimitetens kode, bliver medarbejderen, lederen og 

organisationen konstrueret ud fra en forventningsramme om, at de viser nærvær, og tager den 

andens omverdens billede på sig. Ligesom organisationen skal afstemme medlemmernes 

forventninger, skal lederen ligeledes afstemme medarbejdernes forventninger, og til sammen skal 

disse omverdens billeder harmonere med hele regionens identitet, således at organisationen fremstår 

som en samlet familie med fælles værdier og mål. Lederen får i dette perspektiv en fader-rolle, hvor 

lederen løbende skal vise sine medarbejdere nærvær og tage hensyn til deres livsverden og behov, 

så familien kan plejes og bestå som en stærk enhed. Lederen skal ydermere vise den samme 

”kærlighed” til hele regionen, og i denne logik bliver en ledelsesform som tilpasser sig 

organisationens omverdens billede, og aktivt internaliserer og tager organisationens visioner på sig, 

aktualiseret på den positive side af sondringen mellem elsker mig/ elsker mig ikke. Med samme 

logik vil et fravær og en fremmedgørelse i forhold til regionens definerede mål bliver afkodet som 

et tegn på svigt og ikke-kærlighed. Nærværet bliver en betingelse for organisationens eksistens, og 

et krav for god ledelse i intimitetens logik, og ledelsesevalueringen konstrueres her, som et redskab 

til løbende at afstemme forventninger og omverdens billeder i en løbende fortolkning af hvad 

forskellige udtryk er udtryk for, og om disse udtryk er et tegn på kærlighed eller ej.  

Når kommunikationen om ledelsesevalueringen knytter sig til intimitetens kode, fremstår Region 

Hovedstaden gennem følgende konstruktioner: 
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5.6 Opsummering - Polykodificering 

Det ovenstående analyseafsnit har ud fra et luhmanniansk begrebsapparat beskrevet, hvordan 

ledelsesevalueringen bliver gjort meningsfuld, når kommunikationen knytter sig til den 

økonomiske, politiske, pædagogiske og intime kode. I disse forskellige iagttagelsesformer bliver 

organisationen, lederen og ledelsesevalueringen konstrueret på forskellige måder, hvilket peger på, 

at evalueringen bliver gjort relevant forskellige steder i organisationen. På denne måde øges 

mulighederne for kommunikationens anknytning til ledelsesevalueringen i de forskellige 

delsystemer i organisation. Denne forhøjelse af anknytningsmuligheder bevirker en reducering af 

den kompleksitet som opstår, når ledelsesevalueringen vil fiksere en række forskellige 

forventninger til ledelse, eftersom evalueringen kan genkendes som et relevant ledelsesværktøj ud 

fra differentierede meningshorisonter. Disse meningshorisonter stammer fra funktionssystemer, som 

er lukkede for hinandens logik, og som endda kan modsige hinanden, hvilket kan bevirker en øget 

kompleksitet for den enkelte leder, som skal navigere sin ledelse efter, hvilken kode der er på spil, 

og som kan havne i en situation af modsatrettede forventninger til ledelse. Nedenfor er de 

forskellige koder og deres dertilhørende konstruktioner illustreret: 
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Lederen bliver konstrueret 

som havende ansvar for at 

bruge de fundne 

ledelsesmæssige 

ressourcer, til at 

producere de økonomiske 

målsætninger. 

Organisationen bliver 

konstrueret som en 

markedsplads med 

knappe ressourcer, der 

forventes at være 

konkurrencedygtig 

gennem løbende 

optimering og 

effektivisering af 

ledelsesmidler. 

Ledelsesevalueringen 

bliver konstrueret som 

et middel til at udvælge 

de bedste og mest 

betalingsdygtige ledere 

ud fra en mål-middel 

perspektiv, hvor 

evalueringens funktion 

bliver at producerer 

viden om, hvilke midler 

der skal til, for at opnå 

de økonomiske mål. 

Den politiske kode: Lederen tildeles magt og 

beslutningskompetencer 

til at videreføre og udføre 

kollektivt bindende 

beslutninger, hvis lederen 

ikke trodser sine 

overordnede befalinger. 

Organisationen 

konstrueres her som en 

hierarkisk organisation. 

Ledelsesevalueringen 

bliver et politisk 

værktøj, der danner 

grundlag for kollektivt 

bindende beslutninger, 

og som udvider magtens 

arm. 

Den pædagogiske 

kode: 

Lederen konstrueres i en 

dobbelt rolle, hvor lederen 

både iagttages som objekt 

Region Hovedstaden 

konstrueres gennem 

ideen om barnet som 

det symbolsk 

Ledelsesevalueringen 

bliver et redskab til at 

udvikle lederne, men på 

samme tid også et 
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for udvikling, og som 

subjekt for selvudvikling. 

generaliseret medium, 

og bliver skabt i en 

forventningsramme om 

løbende udvikling 

redskab til at vurdere 

lederne efter deres 

evne til at udvikle sig 

selv. Herved bliver 

ledelsesevalueringen 

ansvarlig for at 

ansvarliggøre lederne 

for at udvikle sig selv. 

Den intime kode: Lederen får i dette 
perspektiv en fader-rolle, 
hvor lederen løbende skal 
vise sine medarbejdere 
nærvær og fortolke deres 
livsverden og behov, så 
familien kan plejes og 
bestå som en stærk enhed. 

Organisationen 
konstrueres som en 
samlet familie med 
fælles værdier og mål, 
der med fælles 
omverdensbilleder skal 
samle hele regionens 
identitet gennem fælles 
forventninger, drømme 
og ønsker. 

Ledelsesevalueringen 
konstrueres her, som et 
redskab til løbende at 
afstemme forventninger 
og omverdensbilleder i 
en løbende fortolkning 
af hvad forskellige 
udtryk er udtryk for, og 
om disse udtryk er et 
tegn på kærlighed eller 
ej. 

 

 

 

Den ovenstående illustration af de forskellige logikker og deres dertilhørende konstruktion af 

lederen, organisationen og ledelsesevalueringen peger på en polykodificering, der her bruges som en 

beskrivelse af den mangfoldighed af ledelsesforståelser og meningshorisonter, som Region 

Hovedstadens kommunikation knytter sig til. Denne polykodificering øger tilslutningsmuligheder 

for kommunikationen, således at ledelsesevalueringen fremstår relevant for forskellige delsystemer 

i organisationen, hvilket skaber en reduktion af forventningskontingens og formindsker 

ledelseskompleksiteten.  Men selvom hver af disse funktionssystemer formindsker 

ledelseskompleksiteten, skaber deres mangfoldighed og gensidige lukkethed en ny kompleksitet, 

hvor der løbende skal afstemmes og dømmes hvilken logik, der er på spil i 

ledelseskommunikationen, og hvilket funktionssystem der skal sætte rammerne for den videre 

kommunikation. På denne måde bliver der skabt en ledelseskommunikation, som med anknytning 

til tidligere kommunikation, skal beslutte hvilket medie at kommunikere ud fra.  

 

Denne polykodificering skaber et ledelsesrum med et vælg af forskellige meningshorisonter, der 

hver især konstruerer forskellige forventninger til lederen og ledelse. Ledelseseudfordringen blive 

her at aflæse kommunikationen, og dømme hvilken logik-baserede forventningsramme, den 

konkrete ledelsesform bliver gjort meningsfuld ud fra. Denne udfordring skaber en kompleks 

situation af modsatrettede ledelsesforventninger, som udelukker hinandens forestillinger om god 

ledelse. Hvor politikkens kode peger på en hierarkisk ledelsesform, som forventer, at lederen er 

opmærksom på at adlyde centrale ordrer gennem kollektivt bindende beslutninger, konstruerer 

intimitetens kode en modsat forventning, hvor lederen skal være nærværende og tage hensyn til 

medarbejderens drømme, ønsker og livsverden. På samme måde peger økonomiens kode på en 
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ledelsesform, som forventer, at lederen løbende søger at optimere og effektivisere efter, hvad der 

kan betale sig, mens pædagogikkens kode konstruerer en forventning om, at en leder skal forme 

sine ledelse efter, hvad der kan skabe læringsmuligheder og udvikling. Selvom polykodificeringen 

formindsker kompleksiteten, ved at fikserer ledelseskontingens til bestemte funktionssystemer, 

konstruerer de forskellige iagttagelsesformer en mangfoldighed af forventninger, som igen skaber 

ny ledelseskompleksitet.  

 

DEL 6. DISKUSSION: Region Hovedstadens ledelseshorisont 

Med i udgangspunkt i de erkendelser, som den foucaultianske og luhmannianske analyse er nået 

frem til, vil det følgende afsnit foretage en diskussion om den ledelseshorisont, som fremstå ved den 

organisatoriske kommunikation om ledelsesevalueringen.  

 

Indledningsvis vil de to analyseafsnit blive sat op mod hinanden, hvilket vil munde ud i en 

diskussion om, på hvilken måde polysubjektivering og polykodificering spiller en rolle for 

ledelseshorisonten. Der vil argumenteres for, at den nye ledelseskompleksitet og mangfoldigheden 

af forventninger, skaber en ledelsesudfordring, som kalder på et yderligere niveau for 

ledelseshåndtering. I forlængelse af denne påstand vil begrebet ”anden ordens ledelse” introduceres, 

som et bud på en ledelsesform der kan modsvare de mulighedsbetingelser, som kommunikationen 

om ledelsesevalueringen peger på for ledelse i Region Hovedstaden.  

 

6.2 Forholdet mellem polysubjektivering og polykodificering 

Afhandlingens luhmannianske og foucaultianske analyseafsnit har med deres respektive 

begrebsapparater belyst, på hvilken måde ledelsesevalueringen skaber et mangfoldigt rum af 

ledelsesforventninger, som lederen står overfor. Ledelsesbegrebet bliver genstand for 

meningsudfyldelse, og skaber en ledelseshorisont, som aktualiseres blandt en kontingens af 

potentielle meningstillæggelser. Hvor den foucaultianske analyse peger på fire forskellige 

subjektiverende meningstillæggelser af ledelsesbegrebet, peger den luhmannianske analyse på fire 

forskellige konstruktioner af ledelsesbegrebet gennem fire forskellige meningsskabende koder. Til 

at indfange disse forskellige meningsdannelser af ledelsesbegrebet introducerer afhandlingen 

begreberne polysubjektivering og polykodificering. Disse begreber betegner den kommunikative 

manifestation af ledelsesevalueringens forsøg på at gøre sig relevant for organisationens 

uddifferentierede system. Når ledelsesevalueringen konstruerer ledelsesbegrebet i en 

mangfoldighed af forskellige forventninger, vil en bestemt iagttagelse af ledelse altid aktualiseret 

blandt en kontingens af potentielle meningsudfyldelser. 

 

Begge analyser fremhæver pointen om, at de specifikke meningstillæggelser af ledelsesbegrebet 

hver især fikserer ledelseskontingens, men i deres flerhed skaber ny ledelseskompleksitet. I den 

foucaultianske analyse om polysubjektivering bliver det fremhævet, hvordan lederen subjektiveres 

på forskellige måde, og derved bliver subjekt for en samlet mængde af forskellige 

ledelsesiagttagelser. Derefter fremhæver den luhmmannianske analyse om polykodificering, 

hvordan kommunikationen differentierer de forskellige iagttagelser af lederen, ved at knytte 

kommunikationen til bestemte funktionssystemer.  

 

Den foucaultianske analyse viser, hvordan ledelsesbegrebet bliver genstand for en forening af 

kompleksitet, mens den luhmannianske analyse viser, hvordan denne kompleksitet bliver 
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kommunikativt differentieret i ledernes iagttagelser. De forskellige analyser giver en nuanceret 

forståelse af ledelseskompleksiteten, som noget der ikke kun kan reduceres til et spørgsmål om, 

hvilke rammebetingelser, den enkelte leder kan lede ud fra, men også et spørgsmål om, hvordan 

disse rammebetingelser bliver kommunikativt knyttet an til i organisationen. 

Ledelseskompleksiteten vedrører således både den enkelte leder og organisationen, og er således 

både på et ledelsesmæssigt og et organisatorisk spørgsmål, hvilket er en betydelig indsigt i 

forbindelse med de erkendelser, der ligger til grund for afhandlingens grundproblematik. 

 

Indledningsvis blev ledelsesevalueringen introduceret som et tidstypisk fænomen blandt 

organisationer, hvor Dahler-Nielsen beskriver det som et ikke-objektivt ledelsesredskab, eftersom 

en evaluering aldrig kan give et direkte proportionalt billede af organisationen. Denne umiddelbare 

betragtning er gennem afhandlingens analyser blevet nuanceret frem til, at ledelsesevalueringen i 

Region Hovedstaden giver sig til udtryk, som et komplekst ledelsesredskab, der bevirker en 

mængde strategisk bestemte og tvetydige afkodninger af, hvordan ledelsesevalueringen både skal 

tillægges mening i den lokale afdeling og på et mere centralt organisationsniveau. Ydermere har de 

afhandlingens analyse fremhævet, hvordan magten til at definere hvordan ledelsesbegrebet skal 

gives meninger, er udslagsgivende for, hvordan lederen kan genkendes som en leder på legitim vis. 

På denne måde har afhandlingen givet en erkendelse om, hvordan en leder kan opstå som en god 

leder, og ikke hvorfor en bestemt ledelsesform er god.  

 

For den daglige ledelse kan denne erkendelse være med til at skifte opmærksomheden fra de enkelte 

ledere, som individer, til de komplekse ledelsesredskaber, som ledelseskonstruktioner. Denne 

erkendelse kan modsvare en mangfoldighed af modsatrettede ledelsesforventninger ved at 

introducere nye ledelsesredskaber, som igen kan fikserer kontingens og producerer ny kompleksitet, 

men ikke desto mindre give handlekraft og refleksion. 

 

Ydermere har afhandlingen også haft som formål at gå bag om det positivt ladede begreb 

ledelsesudvikling, der peger på en norm, der er svært at stille spørgsmålstegn ved, og som stiller 

evalueringens i en position, hvor den bliver svær at kritisere. Med denne erkendelsesinteresse har 

afhandlingen søgt at ”afselvfølgeliggøre” kausaliteten mellem ledelsesudvikling og oplevelsen af 

bedre ledelseskvalitet, hvilket tilbyder en mere nuanceret og kritisk tilgang til ledelsesevalueringen. 

Afhandlingens videnskabelige metode, som tager udgangspunkt i anden ordens betragtninger, når 

frem til en erkendelse om, hvilket udgangspunkt den enkelte leder får, når evalueringen arbejder 

med den umulighed, at håndtere og forbedre 36.000 medarbejderes oplevelse af ledelse, ved at 

skabe én samlet ledelsesevaluering, som skal være relevant for over 20 forskellige sygehuse og 

regionsafdelinger. Det udgangspunkt denne umulighed skaber for ledelse, tage afsæt i et 

mangfoldigt rum af forskellige og modsatrettede forventninger til lederen, som lederen må aflæse 

og navigere i, alt efter hvilke forventninger kommunikationen vælger at knytte an til. 

Ledelsesevalueringen umulige forsøg på at fiksere 35.000 medarbejderes forventninger under en 

samlet ledelsespolitik, konstruerer således en ny umulighed for den enkelte leder, som skal rette sin 

ledelse efter modsatrettede forventninger. Der bliver således skabt et forventningsparadoks, hvor 

forventningsfiksering fører til ny forventningskompleksitet.  

 

I forlængelse af dette vil der i det følgende blive diskuteret, hvilken ledelseshorisont de paradoksale 

ledelsesbetingelser skaber for Region Hovedstaden.  
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6.3 Anden ordens ledelse 

Med udgangspunkt i Niels Åkerstrøm Andersens opdelingen mellem første og anden ordens 

strategier, vil det følgende afsnit komme med et bud på, hvordan den fremhævede ledelseshorisont 

kan håndteres (Andersen 1996). Hvor første ordens strategier henviser til organisationens 

beskrivelser af den ønskede fremtidshorisont samt visioner og fokusområder, henviser anden ordens 

strategier til det sprog og den iagttagelsesform, som strategien bliver tilrettelagt med (Andersen 

2001b). Ud fra dette perspektiv bliver forskellen mellem iagttagelser af første og anden ordens også 

en forskel mellem ledelse af første og anden orden.  

 

Ledelse beskrives her som at indsætte en forskel, der kan minimerer og fikserer kontingensen 

(Andersen og Thygesen 2004,s.12). I denne optik handler ledelse af første orden om at styre ud fra 

en bestemt logik, som binder sig op på den indsatte ledeforskel. I budget ledelse kan sondringen 

budget-forbrug eksempelvis være den indsatte ledeforskel, som der søges at lede ud fra (Thygesen 

2003,s.305). Indsættelsen af en forskel som ledelsen skal foregå indenfor, kalder på en 

kommunikation om beslutninger, hvilket i det nævnte eksempel vil f.eks. vil handle om, hvad 

budgettet skal sættet til, og hvordan budgettet skal afrapporteres og monitoreres. Første ordens 

ledelse bliver herved ikke en ledelsesform, som afskaffer kompleksiteten, da den kalder på en 

løbende kondensering af beslutningskontingensen ved at markere et af flere potentielle valg. Dog 

bliver disse valg altid truffet inden for en specifik logik.  

 

Når organisationens kommunikation knytter sig til flere forskellige logikker, kalder det ikke på et 

valg mellem beslutninger i en bestemt logik, men derimod et valg mellem logikker, hvorfra der skal 

besluttes. Ledelsen bliver herved af anden orden, da det kræver en iagttagelse af iagttagelsesformer, 

at håndterer den ledelseskompleksitet, en polyfon organisation tilbyder kommunikationen. Anden 

ordens ledelse handler således om, at aflæse og kommunikere betingelserne for første ordens 

ledelse. Ledelse af anden orden betyder således ikke, at ledelse af første orden ikke også altid skal 

finde sted.  

 

Ledelsesevalueringens konstruktion af en mangfoldig mængde af forventninger og logikker, kan ud 

fra et første ordens ledelsesperspektiv virke forstyrrende, da der hele tiden vil være mulighed for at 

kommunikationen skifter meningshorisont i forhold til den ledeforskel, der er blevet indsat, som 

den rationalitet der skal ledes ud fra. Evalueringen vil ud fra en første ordens ledelse iagttages som 

et ledelsesredskab, der skaber forstyrrelse ved at invitere en masse alternative logikker til at 

overtage kommunikationens meningshorisont.  

 

Hvor et første ordens perspektiv iagttager ledelsesevalueringen, som et redskab der skaber 

forstyrrelse, fremstår evalueringen anderledes ud fra et andet ordens perspektiv. I dette perspektiv 

fremstår de forskellige logikker som en forhøjelse af mulighederne for styring, eftersom de 

forskellige logikker kan konstruere ledelsesevalueringen som forskellige redskaber, der har 

forskellige funktioner og potentialer. Ledelsesevalueringen kan således indtage former som et 

redskab for læring, monitorering og økonomistyring. I en anden ordens ledelse repræsenterer 

evalueringen således ikke risiko for forstyrrelse fra flere logikker, men derimod mulighed for 

benyttelse af flere logikker. For at blive i værktøjs terminologien, så bliver svensknøglen en 

schweizerkniv i et andet ordens perspektiv, og evalueringen forhøjer således mulighederne for 



  

66 
 

styring 

 

Forskellen mellem evalueringen som et redskab der skaber forstyrrelse ud fra et første ordens 

perspektiv, og forhøjer ledelsesmulighederne i et andet ordens perspektiv, sætter også en forskel i 

betingelserne for lederens muligheder i de to perspektiver.  

Ud fra et første ordens perspektiv iagttages evalueringens polysubjektiverende aspekt som en indre 

opdeling af lederen, hvor lederens forskellige subjektpositioner adskiller lederen ud fra forskellige 

forventninger. Lederen forventes at være selvstændig og tage ansvar for at skabe sine egne 

arbejdsopgaver, men på samme tid skal lederen leve op til sit formelle ledelsesansvar og sine 

kontraktuelle forpligtelser. Leden skal være en del af sin medarbejderstab og agere som ”en del af 

holdet”, men på samme tid skal lederen kunne stå uden for gruppen og retlede sine medarbejder. 

Evalueringen bliver her i tvivl om hvad den egentlig evaluerer, hvilket producerer den sideeffekt, at 

ledere kan blive i tvivl om, hvad de bliver evalueret på. Disse forskellige ledelsesforventninger 

samler forskellig ledelsesadfærd i en enkelt leder, hvilket skaber en situation, hvor lederen løbende 

kan træde forkert i forhold til de forventninger, som kommunikationen iagttager lederen ud fra. 

Denne iagttagelse gør sig gældende i et første ordens perspektiv, men ud fra et andet ordens 

perspektiv vil polysubjektiveringen ikke iagttages som en besværliggørelse af lederens legitimering, 

men derimod som en mulighed for at pendulere imellem forskellige 

subjektpositioner/forventninger. Hvor et første ordens perspektiv reflekterer over, hvorfor et 

bestemt ledelsesrationale konstant bliver udfordret af alternative meningshorisonter, tager en anden 

ordens ledelse et andet perspektiv. Her reflekteres der ikke over, hvilket rationale der skal ledes ud 

fra, men derimod hvilket rationale der ”giver bedst mening” at lede ud fra. En anden ordens ledelse 

kommer til at handle om evnen til at pendulere mellem de forskellige meningshorisonter, og således 

bliver en flerhed af forskellige rationaler oversat til en flerhed af styringsmuligheder, i stedet for at 

repræsenterer en styrings-umulighed.  

 

På samme måde repræsenterer polykodificeringens forskellige anknytningsmuligheder en 

umulighed i et første ordens perspektiv, eftersom de forskellige logikker skaber en situation, hvor 

en ledelseshandling eller udtalelse kan knyttes til en anden kode eller miste relevans for 

modtagerens meningshorisont. Når en ledelseshandling kan knyttes til et vælg af uforudsigelige 

logikker, og både kan iagttages ud fra politikkens, økonomiens, pædagogikkens og intimitetens 

kode, bringer et første ordens perspektiv lederen i en situation, hvor lederen ikke har et overblik 

over, hvornår de forskellige koder og logikker er på spil, og mister derved handlingskraft og agens i 

sin ledelse. En anden ordens ledelse vil derimod tage udgangspunkt i et perspektiv, hvor der 

løbende reflekteres over, hvilken forskel der gør en forskel, således at lederen kan dømme og 

afkode, hvilke sondringer og forskelle kommunikationen knytter an til, og hvilke logikker der kan 

ledes ud fra.  

 

Når ledelsesevalueringens organisatoriske implikationer iagttages ud fra et første ordens perspektiv, 

kommer polysubjektiveringen forskellige konstruktioner af lederens rolle til at skabe en tvetydighed 

om lederens ansvar. Lederen kan forventes at være ansvarstagende og selvstyrende ud fra et 

decentralt udviklings-rationale, men kan også disciplinæres som ansvarshavende ud fra et central 

hierarkisk optimerings-rationale. Dette kan i et første ordens perspektiv iagttages som en 

tvetydighed, der kan føre til organisatorisk kommunikation, som løbende reflekterer og diskuterer 
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over, hvor ledelsesansvaret skal og kan placeres. Modsat dette vil en betragtning, som tager 

udgangspunkt i et andet ordens perspektiv, ikke se subjektiveringens forskellige 

ansvarpositioneringer som en umulig tvetydighed, men derimod som en mulig dobbelthed, som 

øger lederens handlekraft. I stedet for at diskutere og reflektere over hvor ansvaret skal placeres, 

iagttager en anden ordens ledelse disse forskellige ansvarsroller, som en mulighed for at gribe fat 

om de styringsmuligheder der kommer med, at lederens ansvar kan placeres forskellige steder. 

Dobbeltheden bliver her til en forhøjelse af ledelsesmuligheder, hvor organisatorisk kommunikation 

ikke skal reflekterer over, hvorvidt ledelsesansvar er centraliseret eller decentraliseret, men derimod 

kan se det som en mulighed for at bedrive ledelse på flere måder.  

Når ledelsesevalueringen iagttages ud fra en første ordens iagttagelse, kan polykodificeringen 

endvidere skabe grundlaget for, at der bliver skabt ”kode-konflikter” i organisationen, hvor der 

løbende diskuteres hvilken kode og meningshorisont, der skal være den dominerende. Med dette 

perspektiv kommer organisationen og ledelsen til at sidde fast, da refleksionen ikke kan bevæge sig 

videre fra spørgsmålet om, hvilken logik der er den rigtige logik. Derimod vil et andet ordens 

perspektiv iagttage flerheden af logikker som en forhøjelse af ledelsesmulighederne, hvor 

polykodificeringen giver mulighed for at blive relevant på flere måder. Ledelsesevalueringen 

forskellige koder skaber herved et vælg af ”kode-koblinger”, som organisationens kommunikation 

kan knytte sig til, hvilket giver evalueringen et vælg af funktionsmuligheder. Hvis evalueringen 

ikke giver mening som et læringsredskab, kan det give mening som et monitoreringsredskab. Hvis 

evalueringen ikke giver mening som et monitoreringsredskab, kan det give mening som et 

økonomistyringsredskab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polysubjektivering

Første ordens 
organisationsperspektiv: 

forstyrrelse/ umulighed --> 
tvetydighed om lederens 

ansvar

Anden ordens 
organisationsperspektiv:

benyttelse/ en mulig 
dobbelthed --> forhøjelse af 

ledelsesmuligheder

Anden ordens 
ledelsesperspektiv: 

benyttelse/ mulighed ved at 
pendulere --> ledelse efter 
hvilket rationale der ”giver 
bedst mening” at lede ud 
fra (styringsmuligheder)

Første ordens 
ledelsesperspektiv:  

forstyrrelse/ umulighed ->  
indre opdeling
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Denne beskrivelse af ledelsesevalueringens muligheder ved at indføre skellet mellem første og 

anden ordens ledelse handler ikke om, hvorvidt selve evalueringen er en belastning eller en 

bestyrkelse for Region Hovedstaden, men derimod har målet været at undersøge den 

ledelseshorisont, som evalueringen har mulighed for at skabe. Spørgsmålet er således ikke om 

evalueringen skaber umuligheder eller muligheder, men hvordan den kan skabe umuligheder og 

muligheder. Det er netop det perspektiv, som ledelsesevalueringen bliver iagttaget ud fra, der vil 

determinere, hvorvidt evalueringen bliver et frugtbart ledelsesredskab eller en ufrugtbar paradoks 

maskine. 

 

DEL 7. OPSUMMERING OG REFLEKSION 

I det følgende afsnit vil afhandlingens grundlæggende problemstilling blive besvaret ud fra de 

erkendelser, som afhandlingen er nået frem til. Der vil videre reflekteres over, hvordan opgaven 

svarer på afhandlingens problemformulering, og ydermere perspektiveres over de yderligere 

forskningsspørgsmål, som afhandlingens konklusion producerer.  

 

7.2 Afhandlingens konklusion 

I den nærværende afhandling har formålet været, at undersøge den ledelseshorisont og de 

ledelsesmuligheder som Region Hovedstaden står overfor, ved at analysere organisationens 360 

graders ledelsesevaluering som et specifikt ledelsesværktøj. Ledelsesevalueringens mangfoldige 

ledelseskategorier har her været genstand for afhandlingens intuitive undren, hvilket har mundet ud 

Polykodificering 

Første ordens 
organisationsperspektiv:
Forstyrrelse/ umulighed

--> kode-konfilkter

Anden ordens 
organisationsperspektiv: 

benyttelse/ en mulig dobbelthed
--> kode-koblinger

Anden ordens ledelsesperspektiv: 
Benyttelse/ mulighed for at dømme 

hvilken forskel der gør en forskel
--> hvilken logik der ”giver bedst 

mening” at lede ud fra 
(styringsmuligheder)

Første ordens ledelsesperspektiv: 
Forstyrrelse/ umulighed

--> uforudsigelige logikker,  mister 
derved handlingskraft og agens i 

sin ledelse. 
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i følgende problemformulering:  

 

Hvordan kommunikeres der forskelligt i Region Hovedstaden om ledelsesevalueringen, og 

hvordan producerer det ny kompleksitet i forhold til den fremtidige ledelseshorisont? 

 

Ud fra et post-strukturalistisk perspektiv har afhandlingen svaret på den formulerede 

problemstilling, og kommet frem til en række erkendelser om ledelse i Region Hovedstaden.  

 

Til at starte med er det blevet beskrevet, hvordan Region Hovedstadens forskellige forventninger til 

ledelse kan iagttages i kommunikationen om ledelsesevalueringen. Kommunikationen om 

evalueringen spiller her en rolle, hvor den prøver at indfange og konkretisere de forskellige 

forventninger til ledelse i Region Hovedstaden. Dette forhøjer chancen for at Region Hovedstaden 

kan håndtere forskellige ledelsesforventninger i sin organisatoriske kommunikation, og på den 

måde bliver ledelsesevalueringen et redskab til at opretholde Region Hovedstaden som en samlet 

organisation.  

Udfordringen for kommunikationen om evalueringen er at italesætte forskellige 

ledelsesforventninger, så kommunikationen om ledelse opfattes som relevant information for andre 

afdelinger i Region Hovedstaden. Afhandlingens foucaultianske og luhmannianske analyser har 

således undersøgt, hvordan håndteringen af denne udfordring afspejler sig i kommunikationen om 

ledelsesevalueringen. 

 

Den foucaultianske analyse har fremhævet konstruktionen af en tre-dobbelt ledelsesiagttagelse, 

hvor lederen både bliver iagttaget gennem subjektivering i discipliærmagtens perspektiv og gennem 

subjektivationen i et selvteknologisk og pastoralmagt perspektiv. I et disciplinærmagt perspektiv 

bliver den enkelte leders evaluering genstand for sammenligning med et samlet gennemsnit over af 

leders evalueringer. I et selvteknologisk perspektiv forventes lederen at være selvstændig og skabe 

sine egne arbejdsopgaver, og endvidere skal lederen fremstå som en del af sin medarbejderstab; ”en 

del af holdet”. I et pastoralmagt perspektiv forventes lederen at synliggøre sig selv som en 

nærværende leder, der løbende er til stede i et dialogbaseret forhold til sine medarbejdere. Lederen 

skal her retlede helheden af medarbejdere fra en position uden for gruppen. Region Hovedstaden 

møder her ledelseskompleksiteten gennem en slags ”polysubjektivering”, hvor lederen i hver enkelt 

af sine tildelte subjektpositioner konstrueres gennem specifikke forventningsrammer, der hver især 

reducerer kompleksiteten gennem fikserede forestillinger om ledelse.  

 

Når disse forestillinger om den gode ledelse er forskellige, kan det dog skabe en uklarhed i forhold 

til valget om, hvordan lederen skal positionere sig selv og sin ledelsesform. Region Hovedstadens 

håndtering af ledelseskompleksiteten gennem polysubjektivering af lederen, konstruerer således en 

ny kompleksitet, der må håndteres.  

 

Luhmann analysen har ud fra et luhmanniansk begrebsapparat beskrevet, hvordan 

ledelsesevalueringen bliver gjort meningsfuld, når kommunikationen knytter sig til den 

økonomiske, politiske, pædagogiske og intime kode. Ud fra den økonomiske kode konstrueres 

lederen som havende ansvar for at bruge de fundne ledelsesmæssige ressourcer, til at producere de 

økonomiske målsætninger. Ud fra den politiske kode tildeles lederen magt og 
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beslutningskompetencer til at videreføre og udføre kollektivt bindende beslutninger, såfremt lederen 

ikke trodser sine overordnede befalinger. Ud fra den pædagogiske kode konstrueres lederen i en 

dobbelt rolle, hvor lederen både iagttages som en der skal udvikle sine medarbejdere og sig selv. Ud 

fra intimitetens kode får lederen en fader-rolle, hvor lederen løbende skal vise sine medarbejdere 

nærvær og fortolke deres livsverden og behov, så familien kan plejes og bestå som en stærk enhed. 

De forskellige logikker og deres dertilhørende konstruktioner skaber en mangfoldighed af 

ledelsesforståelser og meningshorisonter, som Region Hovedstadens kommunikation knytter an til. 

Denne polykodificering øger tilslutningsmuligheder for kommunikationen, således at 

ledelsesevalueringen fremstår relevant for forskellige delsystemer i organisationen, hvilket 

reducerer forventningskontingens om ledelse. På trods af disse funktionssystemers formindskelse af 

ledelseskompleksiteten, skaber deres forskellighed og gensidige lukkethed en ny kompleksitet, hvor 

der løbende skal overvejes hvilken logik, der er på spil i ledelseskommunikationen, og hvilket 

funktionssystem der skal ligge til grund for den videre kommunikation.  

 

Foucault og Luhmann analysen har med deres forskellige begrebsapparater belyst, hvordan 

ledelsesevalueringen skaber et mangfoldigt rum af forventninger, som lederen står overfor. 

 

Begge analyser har fremhævet pointen om, at de specifikke meningstillæggelser af ledelsesbegrebet 

hver især fikserer ledelseskontingens, men i deres flerhed skaber ny ledelseskompleksitet. Der er 

blevet fremhævet, hvordan disciplinærmagtens iagttagelse af lederen deler iagttagelsestræk med den 

økonomiske og politiske kodes iagttagelse af ledelsesevalueringen, og hvordan pastoralmagtens 

subjektivation af lederen ligeledes indeholder træk fra intimitetens kodes iagttagelse af lederen, og 

til sidst hvordan selvteknologiens subjektivation af lederen på samme måde indeholder træk fra den 

pædagogiske kodes iagttagelse af lederen. 

 

Ud fra opdelingen mellem første og anden ordens strategier, har afhandlingen kommet med et bud 

på, hvordan den fremhævede ledelseshorisont kan håndteres. Når ledelsesevalueringen iagttages ud 

fra en første ordens iagttagelse, kan det skabe grundlaget for en umulighed, hvor der løbende 

diskuteres hvilken meningshorisont, der skal være den dominerende. Derimod vil et andet ordens 

perspektiv iagttage flerheden af logikker som en mulig forhøjelse af ledelsesmulighederne, da den 

giver mulighed for, at ledelse kan blive relevant på flere måder.  

Afhandlingen har bidraget til en nuanceret iagttagelse af det positivt ladede begreb 

ledelsesudvikling ved at ”afselvfølgeliggøre” kausaliteten mellem ledelsesudvikling og oplevelsen 

af bedre ledelseskvalitet. Region Hovedstaden skaber et diffust billede af hvad den gode leder er, 

hvilket kan producere en tvivl om hvad man skal leve op til, hvad man bliver evalueret på, og hvad 

der forstås som ledelseskvalitet. Lederen kan have svært ved at vide, hvad der bliver evalueret, 

eftersom den genstand som evalueringen retter sig mod, hele tiden flytter sig. De logikker og 

subjektiverings rationaler lederen bliver evalueret på, understøtter ikke hinanden, og skaber 

forskellige meningsuniverser og horisonter for fremtidig ledelse. Med dette perspektiv er der blevet 

åbnet op for, at evalueringen ikke blot bliver iagttaget, som et værktøj der måler ledelse, men et 

værktøj som skaber ledelse. Derfor er evalueringen ikke en fast størrelse, som enten er en belastning 

eller en bestyrkelse for Region Hovedstaden, men derimod er det iagttagelsen af evalueringen som 

vil determinere, på hvilken må den opstår, og hvordan den skaber umuligheder og muligheder for 

ledelse.  
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7.3 Afhandlingens muligheder og begrænsninger 

I markeringen af de erkendelser som afhandlingen er nået frem til, vælges alle mulige alternative 

erkendelser fra, hvilket kalder på en refleksion over det, som afhandlingen ikke kan sige noget om. 

Blandt disse alternative erkendelser, som afhandlingen ikke kan iagttage, er spørgsmålet om, hvor 

generel afhandlingens konklusion er, og hvilke ledelsesproblematikker en anden 

videnskabsteoretisk iagttagelse kan fremhæve.  

 

Når afhandlingens evne til at konkludere noget mere generelt bliver reflekteret over, er du fra 

spørgsmålet om, hvorvidt andre organisationers arbejde med komplekse ledelsesevalueringer også 

producerer en mangfoldighed af logikker, og hvorvidt en komparativ analyse af disse 

organisationers arbejde med ledelsesevalueringer peger på en mere generel tendens af 

organisatorisk flerstemmighed. Afhandlingen når aldrig til denne erkendelse, da det ligger uden for 

den empiriske begrænsning til Region Hovedstadens ledelse som det primære genstandsfelt. Dog 

tilbyder afhandlingen et fundamentet til et bredere studie om evalueringens rolle som et kompleks 

ledelsesværktøj, der også kan producerer flerstemmighed, når der implementeres og kommunikeres 

om i andre organisationer. 

 

Et andet forskningsspørgsmål som ligger uden for afhandlingens erkendelsesramme, er spørgsmålet 

om, hvordan de forskellige semantikker eller diskurser har forandret sig gennem tiden. 

Afhandlingens synkrone analyse udelukker de erkendelser, som kunne afstedkomme af en den 

diakrone analyses mulighed for at undersøge, hvordan en bestemt logik over tiden er blevet 

fortrængt af en anden og mere dominerende logik, og hvordan de forskellige logikker former 

ledelse på forskellige måder over forskellige tidsperioder. Denne form for diakrone analyse ville 

eksempelvis kunne give en erkendelse om, hvordan ledelseshorisonten relaterer sig til den 

historiske udvikling af ledelsesdiskurser og -semantikker.  

 

Endvidere bevirker afhandlingens post-strukturalistiske udgangspunkt, at enhver erkendelse om der 

relaterer sig til lederen som et substanshavende subjekt, ikke inddrages som en betydelig faktor, når 

ledelseshorisonten diskuteres. Første og anden ordens ledelse introduceres, som måder at bedrive 

ledelse på, men afhandlingen diskuterer ikke, hvilke karaktertræk og kompetencer hos lederen de 

forskellige ledelsesformer kalder på. Endvidere siger afhandlingen heller ikke noget om, hvordan 

forskellen mellem første og anden ordens ledelse giver sig til udtryk i organisationen, og om denne 

adskillelse mellem de forskellige ledelsesstrategier, kan observeres ved konkrete ledelsessituationer 

i den daglige ledelse. Afhandlingens anden ordens erkendelse om Region Hovedstadens 

ledelseshorisont giver på første orden spørgsmål om, hvordan ledelseshorisonten skal arbejdes med 

på et praktisk niveau, og hvilke konkrete handlinger der skal til for at udnytte evalueringens 

ledelsespotentiale. Disse erkendelser bliver ikke diskuteret i afhandlingen, da det ligger uden for 

dens blik, hvilket kan få afhandlingens konklusioner til at virke lidt uhåndgribelige og abstrakte i 

forhold til de praktiske ledelsesudfordringer, som en organisation kan stå overfor. Afhandlingens 

valg om at analysere ledelse ud fra et post-strukturelt perspektiv har gjort opgaven blind for fysiske 

og psykiske forhold, som kan være medvirkende for ledelseshorisonten i Region Hovedstaden. Det 

skal dog understreges, at dette ikke er et udtryk for en akademisk mangel, men derimod er et udtryk 

for et akademisk valg. Den upraktiske vinkel får øje på det, som den praktiske vinkel ikke kan få øje 

på, og åbner op for en ren kommunikationsanalyse, der kan undersøge og iagttage evalueringens 
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ledelsesmæssige betingelser og styringsmuligheder.  

 

Baggrunden for at undersøge ledelsesudfordringerne i Region H, kommer fra en grundlæggende 

undren over hvordan Danmarks største region med 36.000 medarbejdere, og med ansvaret for at 

varetage sundhedsopgaver for 1,7 millioner mennesker, tackler den umulighed, at formulere og 

styre ledelse ud fra én samlet ledelsespolitik. 

Den nærværende afhandling har behandlet de ledelsesmæssige problematikker, som opstår, når 

Region Hovedstaden laver en samlet 360 graders evaluering af samtlige ledere i regionen. 

Perspektivet, som den analytiske interesse bygger på, kommer fra en iagttagelse af 

ledelsesevalueringen, som et komplekst og arbitrært styringsværktøj, der ikke kan reduceres til en 

bestemt kausalitet med et konkret resultat. 

 

Afhandlingen havde to grundlæggende erkendelsesinteresser. Den første var at beskrive og 

analysere, hvordan ledelsesevalueringen kommunikativt bliver til i interaktion med organisationen. 

Formålet var her at undersøge, hvordan ledelsesevalueringen, som et organisatorisk redskab, 

arbejder med den kompleksitet ledelsesbegrebet fører med sig på et kommunikativt plan. Den næste 

erkendelsesinteresse følger op på den første, og søger at beskrive hvilke tolkningsrammer, der 

kommer til syne, i arbejdet med ledelsesevalueringen, og hvilken mulighedshorisont det skaber for 

ledelse. 

 

Begge analyser har fremhævet pointen om, at de specifikke meningstillæggelser af ledelsesbegrebet 

hver især fikserer ledelseskontingens, men i deres flerhed skaber ny ledelseskompleksitet. Denne 

kompleksitet kan være forvirrende for en leder, som både forventes at give konkrete ordre og 

effektivisere sine medarbejdere, men også forventes at være lyttende og udvikle sig selv som leder. 

Ud fra en første ordens iagttagelse, kan dette skabe grundlaget for en umulighed, hvor der løbende 

diskuteres hvilken meningshorisont, der skal være den dominerende. Derimod vil et andet ordens 

perspektiv iagttage flerheden af logikker som en mulig forhøjelse af ledelsesmulighederne, da den 

giver mulighed for, at ledelse kan blive relevant på flere måder.  
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