
Sæt fokus på rammerne for ledelse i den offentlige sektor

Der er behov for at sætte fokus på rammerne for offentlig ledelse, da løbende forandringer er et grundvilkår i den offentlige sektor. Det er 
nødvendigt at sikre en offentlig sektor, der udvikler sig i takt med resten af samfundet. Den offentlige sektor er en politisk styret 
organisation, der gennem de sidste 30 – 40 år har været udsat for et politisk ønske om, at den skulle drives mere effektivt. Fremadrettet vil 
der fortsat være fokus på effektivisering af den offentlige sektor, hvilket stiller yderligere krav til både ledere og medarbejdere på den 
enkelte arbejdsplads, hvad enten der er tale om et sygehus, rådhus eller en uddannelsesinstitution.  

• Vilkårene for ledelse i offentlige virksomheder er anderledes end i private virksomheder. 7 ud af 10 offentlige virksomheder oplever et 
betydeligt omstillingspres som følge af politiske og forvaltningsmæssige forandringer, der ligger udover at håndtere kerneopgaver som fx 
personaleledelse, den daglige drift og udvikling af arbejdspladsen.

• Knap 9 ud af 10 akademiske mellemledere har oplevet, at der er gennemført forandringer på deres arbejdsplads af politiske og 
forvaltningsmæssige grunde. Hver femte leder oplever, at flere forandringer iværksættes på samme tid.

• Et stort omstillingspres som følge af politisk og forvaltningsmæssig forandring mindsker den tid, der til at udøve ledelse på
kerneområder som fx personaleledelse, den daglige drift og udvikling af arbejdspladsen.

• Mindskes ledelsestiden til kerneområderne opleves, at medarbejdertrivslen falder, at jobomsætningen stiger og, at tilliden mellem 
ledere og medarbejdere mindskes. Endvidere falder produktiviteten og kvaliteten.

• Et ledelsesklima baseret på høj tillid mellem medarbejdere og ledelse fremmer produktive arbejdspladser, hvor der leveres kvalitet, og 
hvor medarbejderne trives. Det giver god grund til at drøfte, om ledelse baseret på tillid ikke leverer bedre resultater end ledelse, der 
alene bygger på kontrol og dokumentation.

Undersøgelsen er afrapporteret i notatet ”Sæt fokus på rammer for ledelse i den offentlige sektor” , og består af to delundersøgelser: Den 
første delundersøgelse er ikke tidligere offentliggjorte tal fra MEADOWS-undersøgelsen, der blev gennemført ved Ålborg Universitet i 2012. 
Den anden delundersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt 628 akademiske mellemledere i den offentlige sektor i 
oktober 2017



Den offentlige sektor er underlagt et markant omstillingspres fra politisk side

Politiske og forvaltningsmæssige forandringer fylder meget  i den offentlige 
sektor

Ændringer grundet politiske forandringer

Ændringer grundet ny teknologiÆndringer grundet ændret efterspørgsel

• Vilkår for ledelse i politisk styrede offentlige 
organisationer er anderledes end i private virksomheder.

• Ca. 70 pct. af de adspurgte offentlige virksomheder 
oplevede et betydeligt omstillingspres som følge af 
politiske og forvaltningsmæssige forandringer.

• Der er ikke den store forskel på det omstillingspres, der 
tilskrives enten ny teknologi eller forskydninger i 
efterspørgslen, mellem den offentlige og den private 
sektor.
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Politiske og forvaltningsmæssige forandringer mindsker tiden til  ledelse på andre område i den offentlige sektor

Stort omstillingspres mindsker tiden til den daglige ledelse

9 ud af 10 akademiske ledere har det seneste år oplevet 
forandringer. Ca. hver fjerde ledere bruger mere end 40 pct. af 
deres arbejdstid på at håndtere forandringer, svarende til mere 
end to arbejdsdage om ugen. 

Næsten halvdelen af de ledere, som skal håndtere mere end tre 
forandringer, bruger mere end to arbejdsdage om ugen herpå. 
Skal der håndteres to forandringer, bruger ca. hver fjerde leder 
mere end to arbejdsdage om ugen på at håndtere disse. 

Forandringer lægger også beslag på medarbejdernes tid, 4 ud af 
10 medarbejdere bruger mindst en arbejdsdag om ugen herpå, 
og ca. hver tiende bruger mere end to arbejdsdage om ugen.
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Mindre ledelsestid til andre områder reducerer produktivitet, kvalitet og trivsel i den offentlige sektor

Akademiske mellemledere oplever, at på de 
arbejdspladser, hvor ledelsestiden reduceres, 
falder medarbejdertrivslen, jobomsætningen 
stiger, og tilliden mellem ledere og medarbejdere 
mindskes, produktiviteten og kvaliteten falder.

Blandt de ledere, der bruger mindst 40 procent af 
deres tid på forandringer, oplever 37 procent 
faldende medarbejdertrivsel, 40 procent en øget 
personaleomsætning, 20 procent en faldende 
kvalitet i opgaveløsningen og 15 procent en 
faldende produktivitet. Tallene er lavere blandt 
dem, der højst bruger 20 procent af deres tid til 
opgaver, der stammer fra forandringer.

Tallene for ”tillid” er lavet som et indeks ud fra en 
række spørgsmål  om tillidsbaseret ledelse – de 
angivne procenter viser andelen, hvor der udøves 
en lav grad af tillidsbaseret ledelse.
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Høj grad af tillid mellem ledere og medarbejdere løfter resultater og medarbejdertrivsel

De akademiske mellemledere peger på, at et ledelsesklima baseret på tillid mellem ledere og medarbejdere styrker resultaterne på
arbejdspladsen gennem en højere kvalitet og produktivitet. Endvidere styrkes trivslen også gennem højere medarbejdertilfredshed og 
mindre jobomsætning. Sygefraværet bliver også mindre.

Lavere grad af tillid fører til større fald i produktivitet, kvalitet og trivsel
Højere grad af tillid fører til større stigning i produktivitet, kvalitet og 
trivsel
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