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Hvorfor spørge om lederens kontekst? 

I forskningslitteraturen, såvel som i den offentlige debat, er der ingen tvivl om, at lede-

rens kontekst betyder noget for lederens rum for at lede, og for hvordan ledelse bliver 

udøvet (fx Fielder 1967, Andersen et al., 2017a).  

Også i policy-litteraturen er lederens kontekst blevet betonet. ”Du afklarer dit ledelses-

rum med den politiske leder” var første bud, da et kodeks for god offentlig topledelse 

blev lanceret i 2005 (Kodeks for god offentlig topledelse, 2005). Sidenhen har ledel-

sesrum- og relationer været bredt diskuteret i praksis (fx Poulsen og Bjerregaard, 2015).  

Interessen for ledelsesrum og ledernes egen opfattelse af deres ledelsesmæssige kon-

tekst var også fremtrædende i Ledelseskommissionens rapport (Ledelseskommissio-

nen, 2018). Her bliver betydningen af ledelsesrummet understreget gentagne gange, 

ligesom Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse undersøgte, hvilke barri-

erer lederne selv oplevede for deres ledelse (Ledelseskommissionen, 2017).  

Dertil kommer, at litteraturen om ledelsesevalueringer også påpeger, at det er centralt 

at fortolke en evaluering med et blik for lederens egen ledelsesmæssige kontekst 

(Bracken og Rose, 2011: 185). Traditionelt spørger ledelsesevalueringer ikke eksplicit 

til lederens oplevelse af egen kontekst men baseret på litteraturen om ledelsesevalu-

eringer, input fra et forskerseminar med internationale forskere i efteråret 2019 og lø-

bende dialog med pilotorganisationer, er det blevet besluttet at inkludere denne di-

mension i den fællesoffentlige ledelsesevaluering.  

Hvad forstås ved lederens kontekst? 

 

I den klassiske ledelseslitteratur ses interessen for lederens kontekst fx inden for con-

tingency-traditionen (Fielder, 1967 jf. oversigt i Andersen et al., 2017a). Her er argu-

mentet grundlæggende, at ledelsesadfærden skal tilpasses til den ledelsesopgave, 

der skal løses. Som i resten af den situationsbetingede organisationsteori anskues til-

pasning både som noget, der handler om den interne opgaveløsning, men også som 

noget, der handler om tilpasning til organisationens omgivelser i bredeste forstand 

(Mintzberg, 1980; Tannenbaum og Schmidt, 1973). 
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Også i nyere forskning, der belyser, hvordan ledelse hænger sammen med styring 

(Grøn, Kristiansen og Hansen, 2014), og i den danske forskningslitteratur om styrings-

paradigmer (fx Andersen et al., 2017b) genfindes betoningen af, at lederens styrings-

mæssige kontekst spiller en væsentlig rolle for, hvordan ledelsesopgaven kan gribes 

an. På samme vis betoner Leisink et al. (2021) lederens kulturelle, værdimæssige og 

institutionelle kontekst som afgørende for, hvordan og hvornår lederen leverer resulta-

ter til organisationen og samfundet.  

Det er altså veletableret, at den ledelsesmæssige kontekst betyder noget for lederens 

mulighed for at lede, og for hvordan og hvornår lederen lykkes med sin ledelsesop-

gave. 

En del af diskussionen om betydningen af lederens ledelsesmæssige kontekst er bl.a. 

foregået med reference til lederens ledelsesrum (jf. Ledelseskommissionen, 2018). I 

forskningslitteraturen er begrebet også diskuteret som fx ledelsesrum (Brødsgaard et 

al., 2016; Hambrick and Finkelstein, 1987) eller lederautonomi (Nielsen, 2014). Ander-

sen et al. (2021) forstår ledelsesmæssig autonomi som “the extent to which a manager 

can decide independently from political and administrative principals on the choice 

and use of resources” (Andersen et al. 2021: 86). Litteraturen påpeger, at lederen har 

brug for et vist råderum for at kunne indfri de forventninger, der er til hvilken forskel, 

ledelse kan gøre (Andersen et al., 2021: 86).  

Tilsammen viser litteraturen altså, at der er gode grunde til at interessere sig for lede-

rens ledelsesmæssige kontekst og lederens oplevelse af at have et vist råderum.  

 

Hvordan er lederens kontekst blevet undersøgt?  

Lederens kontekst er jo per definition kontekstuel, og derfor vil forskellige kontekstva-

riable spille en forskellig rolle for forskellige ledere.  

Litteraturen tydeliggør også behovet for at spørge til lederens oplevelse af egen auto-

nomi. Dertil kommer, at ledelse oftest sker i en samarbejdskontekst, hvor egen nærme-

ste leder og lederkolleger spiller en væsentlig rolle; særligt fordi det ofte er i disse re-

lationer, at lederens egen autonomi kan udfordres.  

Til disse dimensioner – kontekstvariable og samarbejdet med andre – skal lægges en 

række mere strukturelle variable. I Ledelseskommissionens spørgeskemaundersø-

gelse blev lederne spurgt til deres oplevelse af en lang række kontekstvariable (Le-

delseskommissionen, 2017).  

Lederne blev spurgt i hvilket omfang faktorerne oplevedes ”som understøttende 

eller begrænsende for at du kan opnå resultater med din enhed”. 

Den lovgivningsmæssige ramme 

Politisk interesse 

Samarbejde med personaleorganisationer 
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Resultat- og effektmål 

Proces- og aktivitetsmål 

Dokumentationsprocedurer   

 

Med udgangspunkt i disse dimensioner valgte vi at afprøve spørgsmålene ved at stille 

dem til ledere i pilotorganisationer. På den baggrund har vi identificeret følgende di-

mensioner, der afdækkes i temaet:  

 Samarbejde med lederkolleger 

 Samarbejde med eksterne parter 

 Intern organisering  

 Mulighed for prioritering i enheden (lederautonomi)   

 Rekruttering  

 Arbejdsmængde 

 Samarbejde med nærmeste leder 

 Personlig udvikling  

 

Hvilke spørgsmål anvender vi?  

På baggrund af dette arbejde ender vi med at anvende nedenstående spørgsmål.  

Det er kun lederne selv, der bliver spurgt til deres kontekst. Nedenstående tabel viser 

de spørgsmål, der indgår som et tema, der kan tilvælges i den fællesoffentlige ledel-

sesevaluering. 

Til lederne (selvevaluering) 

De næste spørgsmål handler om, hvordan du selv oplever dine muligheder for at 

kunne varetage din ledelsesopgaver. 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 

Jeg har et godt samarbejde med mine lederkolleger i organisationen.  

Jeg har et godt samarbejde med andre parter, der er vigtige for, at vi kan levere 

de resultater, vi skal.  

Den interne organisering understøtter mig i at varetage min ledelsesopgave.  

Jeg har gode muligheder for at prioritere opgaverne i vores enhed inden for ram-

men af de ressourcer, vi har til rådighed.  
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Jeg har gode muligheder for at rekruttere og fastholde de rette kompetencer i 

medarbejdergruppen.  

Jeg har mulighed for at skabe balance mellem mit arbejds- og privatliv.  

Min nærmeste leder understøtter mig, så jeg kan varetage min ledelsesopgave.  

Jeg har mulighed for at udvikle mig som leder.  

Jeg har alt i alt gode rammer for at kunne varetage mine ledelsesopgaver. 
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