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Sæt retningen
for dit følgeskab

Hvordan kan du invitere medarbejderne til
at give følgeskab? Og hvordan tackler du det,
hvis du oplever en følelse af ’medarbejderresistens’, som modvirker dit følgeskab?
Tema om følgeskab side 10-17
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Drømmer du
om det gode
arbejdsmiljø?

Er du en

modig leder?

Debatten raser: Kræver et godt arbejdsmiljø robusthed?
Og er det så medarbejderne eller organisationen, som
skal være robust? Hør, hvad fire eksperter mener.
Side 12

Offentlige ledere er modige, mener forsker Karsten Mellon,
og tre offentlige ledere giver ham ret. dog kan deres mod
udfordres af svære dilemmaer og stor modstand.
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TEMA om mod i ledelse side 12-20
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Er du en

leder, der lykkes?
Økonomisk opfindsomhed, strategisk zoom og mangfoldig
mobilisering er kompetencer, som de dygtigste offentlige
ledere besidder, viser version 2.0 af undersøgelsen Ledere
der lykkes fra Væksthus for ledelse. Hør, hvad en forsker og
en praktiker mener om det.
Side 12
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OFFENTLIG
LEDELSE
Offentlig Ledelse er fagbladet for velfærdsledere
i kommuner, regioner og stat.
Bladet udkommer fire gange om året og sendes
til 5.000 modtagere, som alle er leder- eller chefmedlemmer i enten Dansk Socialrådgiverforening,
Socialpædagogisk Landsforbund eller HK Kommunal.
Derudover sendes bladet til forskere på landets højere
uddannelsesinstitutioner, bogforlag, kommunal
direktører, journalister på alle landsdækkende nyheds
medier, HK Kommunals afdelinger i hele landet
og samarbejdspartnere på den offentlige front: KL,
LO, FTF, en lang række fagforbund, som organiserer
offentligt ansatte, OAO, KTO, Danske Regioner m.fl.

Den typiske læser af
Offentlig Ledelse er ...
En kvinde (75 procent) i alderen 40-59 år (79 procent),
som arbejder i en kommune (88 procent) i et lederjob (90 procent) og med medarbejdere under sig
(69 procent). Mere end hver fjerde læser har både
ledere og medarbejdere under sig.

Læser du bladet Offentlig Ledelse?

Bladet følger den offentlige ledelsesdagsorden tæt
og bringer en blanding af journalistiske og ekspertskrevne artikler om nye strømninger, forskning,
projekter, litteratur osv.

Ja

98%

Nej

2%

Temaer som Tillidsreformen, ledelse af fagprofessionelle, robusthed som leder, effektive ledelsesgrupper,
ledelseskæder, der knækker og Leadership Pipeline er
blandt de emner, Offentlig Ledelse har behandlet.
93%

Medarbejderudvikling

Den
seneste
læserundersøgelse af bladet viser, at
Personlig
udvikling
læserne interesserer sig for disse stofområder:

Tema: Mod i ledelse

Offentlige
ledere
er modige

ekspert i oFFentLigt mod
Karsten Mellon er cand.mag. i pædagogik, master i
organisationspsykologi, lektor
ved University
College Sjælland og ph.d.stipendiat ved
Roskilde Universitet. Underviser og censor på diplomuddannelsen i ledelse og ekstern lektor på
masteruddannelsen i ledelse ved Syddansk Universitet.

Mod i ledelse er en efterspurgt vare i offentligt regi som
modsvar på stigende kompleksitet og pres. Men hvad er ’mod i
ledelse’ – og er du selv en modig leder?

90%

Ledelsesteori

93%

Nye styringsmodeller
Medarbejderudvikling

79%
93%

Stresshåndtering
Personlig
udvikling

84%
90%

Kommunikation
Ledelsesteori

91%
93%

Nye styringsmodeller

79%

Stresshåndtering

84%

Kommunikation

91%

Af Karsten Mellon • illustration: niels Poulsen

MAnge vil siKKeRt påstå, at store ledere
munaldirektør Stine Johansen er modtræksom Nelson Mandela, Mahatma Gandhi og
ket til retningslinjernes tyranni og nulfejlsvel også Jesus var i besiddelse af mod. Genkulturen nemlig ledere med mod – ledere,
nem modige handlinger ledte de andre på
der kan reflektere, trække på deres ledelsesvej under særdeles vanskelige vilkår. De satte
erfaringer og professionelle vurdering, men
sig selv i spil, med livet som indsats, for en
som også skal kunne udholde den tvivl, der
bestemt sag. I fortællingerne om dem fremfølger med friheden til at turde satse, afprøstår mod som en særlig energi, en dynamik
ve og til at fejle.
og ikke mindst en evne til at turde tage
Hvad er mod?
initiativ til at føre noget igennem på trods af
Der er ingen tvivl om, at mod overordnet set
modstand.
handler om at turde noget, hvilket indikeAt være i stand til at kæmpe for en given
rer, at der er ’noget på spil’, men hvad er de
sag kræver en form for mod, og det er min
tidligere forståpåstand, at
elser af ordet?
moderne offentIfølge filosof
lige ledere i en
Er mod i ledelse at forstå som en
og professor
eller anden grad
individuel egenskab hos lederen? Hans Fink er den
er i besiddelse af
mod, man kunne
Er det en universel dyd, man skal etymologiske
forklaring på det
kalde det en
stræbe efter, som Aristoteles
danske ord ’mod’
personlig komville sige? Eller er det, som den
fremkommet af
petence. Måske
amerikanske professor og far
det oldnordiske
ikke heltemod,
’móõr’, der bærer
hvor livet sættil socialkonstruktionismen,
betydningen
tes på spil, men
Kenneth Gergen, argumenterer
’sind’ og ’sindsledelseshandlinfor, relationelt konstrueret?
stemning(er)’.
ger, der udføres
Ordet har også
under forskellige
rod i det indoformer for pres
europæiske ’mo-’, der betyder noget i retning
og modstand, og som fordrer det, vi kan defiaf en stræben eller bestræbelse efter noget,
nere som mod.
og hvoraf det latinske ’mos’ er opstået, som
Mod er ligefrem blevet en efterspurgt
har to betydninger. Det ene er sæd og skik
vare i offentligt regi. Ifølge Helsingørs kom12

hos et folk, og det andet er karakter og
opførsel hos mennesket, hvoraf ordet ’moral’
er afledt.
Hos grækerne blev mod opfattet som
en af de allervæsentligste dyder. De græske
moralfilosofiske universelle dyder handler
om, at mennesket har en slags grundlæggende karakteregenskab, der skal udvikles
med henblik på at opnå ’det gode liv’ og på
samme tid være en god og givende samfundsborger. Mod går i denne optik ud på at
leve op til sit ansvar og samtidig undgå de
fristelser, der lurer om hjørnet. I Aristoteles’
lære er kujonen eller den feje modsætningen
til mennesket med mod. Ifølge den skotske
filosof og professor Alasdair MacIntyre kan
mod stadig være en dyd, men bør snarere
forstås i sin kontekstmæssige sammenhæng. Mod har forskellige betydninger, alt
efter hvor du er, så hvad er mod – og navnligt: Hvad er mod i ledelse?

er jeg en leder med mod?

Prøv at spørge dig selv: Er jeg en modig
leder? Tør jeg træffe modige beslutninger?
I givet fald, hvorfor ser jeg disse handlinger
som modige? De spørgsmål er langtfra
simple. Og når vi prøver at få greb om, hvad
’mod i ledelse’ er, har vi allerede skruet op for
kompleksiteten. For hvad er ledelse egentlig?
Ifølge den amerikanske ledelsesforsker og
professor Gary Yukl er begrebet ’ledelse’ i
sig selv særdeles uklart. Det eneste, der har

opnået bred tilslutning, er, at ledelse involverer processer, hvor han eller hun udøver sin
indflydelse over andre mennesker. Ligesom vi
tror, vi ved, hvad ledelse er, smutter det fra
os, og dermed synliggøres dets kompleksitet.
Derfor får vi ofte trang til at præcisere, ’hvad’
inden for ledelsesbegrebet vi vil beskæftige
os med, og kobler endnu et begreb på – fx
’mod i ledelse’. Det kunne såmænd også
være ledelse og ’autoritet’, ’kontrol’, ’magt’
eller ’anerkendelse’. Imidlertid gør det ikke
opgaven nemmere.

er mod individuelt, universelt
eller relationelt?

Er mod i ledelse at forstå som en individuel
egenskab hos lederen? Er det en universel
dyd, man skal stræbe efter, som Aristoteles
ville sige? Eller er det, som den amerikanske
professor og far til socialkonstruktionismen, Kenneth Gergen, argumenterer for,
relationelt konstrueret? Hvilket vil sige, at
mod i ledelse ikke er noget iboende hos den
enkelte leder, men noget vi sammen konstruerer; noget vi samskaber gennem sproglige handlinger. Mod kan betyde noget i én
sammenhæng og noget andet i en anden. I
denne forbindelse peger ledelsesforskeren
og professor Sheila McNamee på, at mod
i ledelse netop er noget, vi er fælles om at
skabe i organisationen. Intet individ, ingen
idé eller handling finder sted uden deltagelse af andre mennesker. I stedet for at se mod

Offentligledelse
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i ledelse som en person, der agerer frygtløst
eller heltemodigt, er McNamees fokus i
stedet på det relationelle aspekt, nemlig at
mod i ledelse må ses som noget flydende,
der gennem dialog i organisationen giver
begrebet liv. Spørg derfor medarbejderne,
hvad mod i ledelse er, hvornår har vi brug for
mod i ledelse, og hvordan skal lederen udvise
sit mod?

mod er at gøre det fornødne

Mod i ledelse kan fortolkes, diskuteres og
udøves ud fra en mangfoldig palet af forståelser og interesser, men noget, der synes
at stå klart, er, at mod i ledelse kan opfattes
som en særlig drivkraft, en stræben efter at
løse en given opgave og samtidig evne at
turde tage det nødvendige initiativ til at føre
en given aktivitet igennem. Simpelthen gøre
det fornødne.
Mod er at reflektere over sine egne
ledelseshandlinger, mod er at turde træffe
vanskelige beslutninger trods modstand.
Mod er også at være i tvivl, også efter en
beslutning er taget. Som kommunaldirektør
Stine Johansen siger, så er tvivlen ikke blot
en kilde til en vis form for ubehag, man må
leve med, men bør også anerkendes ’som en
ven’. Tvivlen giver anledning til fortsat refleksion over den opgave, vi har i den offentlige
sektor, og som er med til at udvikle den og
medvirke til innovation. Man kan sige, at når
ledelsesrummet for den enkelte leder bliver

større, mere autonomt, så er der flere veje
at gå, og det kan godt gøre, at opgaven føles
vanskeligere, men det er vejen frem i forhold
til udvikling og innovation, siger Johansen.
I bogen Offentlig styring fra 2014 peges der
på, at i undersøgelser af offentlig kodeks for
god ledelse fylder de funktionelle teorier
meget, dvs. mål-middel-tænkningen. Den
fortæller, hvor man skal hen og hvordan, og
initierer en præstationskultur. I bogen Ledelsespsykologi fra 2013 peger forskningen imidlertid på, at de ledere, der har en høj præstationsorientering, risikerer at blive for optaget
af sig selv og egen præstation, og de risikerer
at glemme, at det er igennem medarbejderne, de lykkes. Resultatet af præstationspresset betyder mistet mod i ledelse, mod
til selvkritik og mod til at reflektere over,
hvordan opgaven kan løses i samspil med
medarbejderne og omgivelserne i øvrigt.
Ikke desto mindre, når nu vi ved, at vilkårene for offentlige ledere er præget af en
øget fokusering på resultater og styringskrav,
så kunne man først og fremmest spørge sig
selv, om udøvelse af mod i ledelse er noget,
der skal initieres og gives plads til fra toppen
i forhold til at ’tilbyde’ et ledelsesrum for at
fejle og afprøve nyt, sådan som det fx sker
i Helsingør Kommune? Eller handler mod i
ledelse om, at du i højere grad selv skal tage
initiativ til at turde udfordre dig selv, dine
medarbejdere eller dine chefer i forhold til at
løse den opgave, du er stillet? n
Offentligledelse
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Redaktion
Offentlig Ledelse
c/o HK Kommunal
Weidekampsgade 8
0900 København C
www.offentligledelse.dk

Redaktør og annoncesalg
Journalist Tina Juul Rasmussen (DJ)
e-mail: tina@juul-kommunikation.com
web: juul-kommunikation.com
mobil: 2876 5654

I hvilken grad er du tilfreds med bladet Offentlig Ledelse?

18%

Meget tilfreds

57%

Overvejende tilfreds

19%

Hverken tilfreds eller utilfreds

1,7%
18%

Ved ikketilfreds
Meget

Overvejende tilfreds
57%
Kilde: Læserundersøgelse af Offentlig Ledelse, september 2015
Hverken tilfreds eller utilfreds
19%

1,7%

Ved ikke
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Annoncer i det trykte magasin

Annoncepriser og formater

Og det med småt …

Oplag

Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er ekskl. moms. Enhver annonce faktureres
umiddelbart efter udgivelsen. Betalingsfristen er netto
kontant 10 dage efter udgivelsesdato.

5.000 ex.

Priser (ekskl. moms)
1/4 side:		
1/2 side: 		
1 helside:		

Såfremt betalingsfristen overskrides, påregnes et
rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned.

kr. 4.500
kr. 8.500
kr. 15.000

Der sælges ikke annoncer til for- og bagside.

Udgivelsesplan
2017

Udkommer

Deadline for annoncemateriale

Nr. 1		

mandag den 20. marts

mandag den 20. februar

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

mandag den 12. juni

mandag den 11. september

mandag den 11. december

tirsdag den 16. maj

mandag den 14. august

mandag den 13. november

2 indrykninger
3 indrykninger
5 indrykninger
8 indrykninger

5% rabat
10% rabat
1 5 % rabat
20% rabat

Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at
annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.
Annonceformater
1/1 side
B: 210 x H: 297 mm
+ 3 mm til beskæring

1/2 side
B: 210 x H: 148 mm

1/2 side
B: 105 x H: 297 mm

1/2 side
B: 185 x H: 133 mm

1/2 side
B: 97 x H: 272 mm

1/4 side
B: 97 x H: 133 mm

1/4 side
B: 185 x H: 66 mm

Levering

For trykfejl, forkerte størrelser, tidspunkter osv., som
annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for,
ydes en reduktion efter Offentlig Ledelses skøn, der højst
kan beløbe sig til annoncens pris og for indrykninger i
mediet.
Reklamationer over trykfejl, fejl ved farven eller lignende
skal være Offentlig Ledelse i hænde senest fem dage
efter annoncens indrykning.

Rabatter

+ 3 mm til beskæring

Reklamation
Offentlig Ledelse påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens
angivelser. Det gælder også materiale modtaget fra andre
medier, materiale der ikke er i overensstemmelse med de
tekniske data, eller hvis materialefristen overskrides.

+ 3 mm til beskæring

Skal ske i trykklar pdf-fil med billeder i 300 dpi, cmyk til
tina@juul-kommunikation.com

Indrykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden
at Offentlig Ledelse modtager reklamation, ydes eventuel
dekort kun for den første indrykning. Erstatningskrav kan
ikke gøres gældende over for Offentlig Ledelse for fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte
annoncer eller eventuelle følger af sådanne fejl.
Annullering
Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt til Offentlig Ledelse senest fem hverdage før bestillingsfristen.
Annoncer, hvortil særplacering er bestilt, kan ikke annulleres uden forudgående aftale med Offentlig Ledelse. I
tilfælde af annullering af annoncering, hvortil der er ydet
rabat i sammenhæng med tidligere eller anden annoncering, vil den for meget givne rabat efterfaktureres.
Øvrige bestemmelser
Offentlig Ledelse forbeholder sig ret til at afvise annoncer,
der strider mod mediets retningslinjer eller imod gældende love og bestemmelser. Annonceordrer, til hvilke
der er knyttet betingelser om tekstomtale, afvises. Enhver
annonce, som kan forveksles med redaktionel tekst, skal
for annoncørens regning øverst forsynes med ordet
“annonce” oven over en streg i hele annoncens bredde.
Der tages forbehold for trykfejl.

OFFENTLIG
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Annoncer i elektronisk nyhedsbrev

Nyhedsbrev
Udgivelsesplan 2017:
10. januar

14. februar
14. marts
4. april
9. maj

6. juni

20. juni (særudgave fra Folketmødet på Bornholm)
15. august

5. september
3. oktober

7. november
5. december

Offentlig Ledelses nyhedsbrev
Antal modtagere: 4.000
Åbningsprocent:

37,2%

Priser:

Bannerannonce efter 1. nyhed:
Øvrige placeringer:

2.000 kr. ex. moms
1.750 kr. ex. moms

Rabatter:

2 indrykninger
3 indrykninger
5 indrykninger
8 indrykninger

5% rabat
10% rabat
1 5 % rabat
20% rabat

Rabat ved samtidig annoncering i magasinet Offentlig
Ledelse: 10% rabat

Format:
560 (b) x 175 (h) px.
Max. 45 KB. Leveres som JPG- eller GIF-fil med tilhørende
URL-link til hjemmeside for annoncøren.

Deadline:

5 dage før udsendelse af nyhedsbrevet.

Levering:

til redaktionen@offentligledelse.dk

Omkring 4.000 abonnenter
modtager Offentlig Ledelses
nyhedsbrev, som udkommer
en gang om måneden.

