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KAPITEL 1
aK tUeLLe UDFORDRINGeR FOR 
SOCIaLFaGL IGe LeDeRe I  De t 
KOMMUNaLe MY NDIGHeDSOMR ÅDe

K ARIN K ILDEDAL OG RANDI RI IS MICHELSEN

Offentlige organisationer i Danmark er befolket af en lang række 
stærke professioner og fagprofessionelle ledere og medarbejdere, der 
dagligt bestræber sig på at levere høj faglig kvalitet i det sociale ar-
bejde med udsatte børn og unge. De offentlige organisationer er, li-
gesom det øvrige samfund, under pres for at levere så høj kvalitet for 
så lille en udgift som muligt. Dette kræves, samtidig med at opga-
verne bliver mere og mere komplekse. På denne baggrund er der de 
senere år kommet øget fokus på ledelse som en afgørende faktor i of-
fentlige organisationers bestræbelser på at imødekomme samfun-
dets forventninger til sammenhængen mellem kvalitet og kvantitet. 
God eller dårlig ledelse anses for at være afgørende for, om en offent-
lig arbejdsplads fungerer, og for om borgerne får god service. Der-
med står offentlige ledere overfor udfordringer, der stiller store krav 
til ikke alene faglig, men også personalemæssig og strategisk ledelse. 
Indsatsen i forhold til udsatte børn og unge og deres familier udfø-
res af mange faggrupper i både offentligt og privat regi, og dermed 
er der også mange faglige ledere, der har ansvar for den faglige kva-
litet. Socialt arbejde med udsatte børn og familier udøves altid med 
ansvar for overordnede politiske beslutninger, intentioner, vejled-
ninger og håndbøger, herunder også det menneskesyn, der ligger 
bag disse bestemmelser. Hertil kommer de sidste års skærpede fokus 
på, at det sociale arbejde skal udføres på baggrund af den for tiden 
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”bedst tilgængelige viden”. Især det sidste er et krav, der har været 
meget politisk opmærksomhed omkring de senere år. 

Denne bog fokuserer på den del af ledelsesopgaven, der har til op-
gave at skabe og sikre faglig kvalitet og løbende udvikling i den dag-
lige praksis under de vilkår, der er for offentlige organisationer og 
dermed for faglig ledelse. Den handler om faglig ledelse på udsatte 
børne- og ungeområdet i offentlige og private organisationer. Bogen 
sætter især fokus på socialfaglig ledelse i kommunernes myndig-
hedsområde, men mange af de udfordringer, der er her, gælder også 
organisationer, der arbejder tæt sammen med myndighedsområdet. 
Som det vil fremgå, er socialfaglighed og ledelsen heraf, yderst kom-
pliceret, og der er pres på den faglige leder fra mange sider. Det har 
jævnligt vist sig at være et område med mange udfordringer i prak-
sis, og der er særdeles god grund til at sætte fokus på faglig ledelse 
og kvalitet i kommunerne. Det sociale arbejde med udsatte børn og 
unge har altid haft pressens bevågenhed. Også mens vi har arbejdet 
med denne bog, har der været en del sager fremme i pressen, der har 
vist alvorlige problemer med grundlæggende socialfaglige aspekter i 
det kommunale myndighedsarbejde. De undersøgelser, der er gen-
nemført i anledning af disse kommuners sagsbehandling, peger bl.a. 
på manglende faglig ledelse som en af årsagerne til, at det er gået så 
galt. I det følgende vil vi udfolde, hvilke socialfaglige aspekter der 
har vist sig at ligge bag de faglige svigt, der er sket i de pågældende 
kommuner, og hvilke politiske strømninger der er i disse år for at 
hæve kvaliteten af det sociale arbejde på børne- og ungeområdet. Til 
sidst i kapitlet gives en oversigt over bogens indhold/kapitler.

De MeSt OMtaLte SaGeR De S IDSte ÅR

Som nævnt har der været adskillige sager, hvor både pressen og de 
undersøgelser, der er foregået i de enkelte kommuner, har påvist 
særdeles fejlfyldt sagsbehandling. Nogle af de mest omtalte sager er 
følgende: 
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Tønder Kommune (april 2013): Allerede i 2009 fik kommunen brev 
fra Statsforvaltningen om fejl i forvaltningen. Tønder Kommune 
gennemgik 900 sager, hvor der viste sig mange fejl. Efterfølgende 
blev en række topdirektører fyret, og kommunen afsatte ti mio. kr. 
til at forbedre sagsbehandlingen på børneområdet 
(Altinget 15. April 2013).

Hjørring Kommune (marts 2013): En stikprøve viste, at forvaltnin-
gen havde begået mange fejl i børne- og familiesager. Bl.a. havde 
kommunen kun i otte af 41 tilfælde udarbejdet en såkaldt børnefag-
lig undersøgelse (jf. § 50), som loven ellers kræver. Deloitte, der gen-
nemførte undersøgelsen, kalder det ”særdeles kritisabelt”. Fem fag-
lige ledere blev sendt hjem (Altinget 15. april 2013). 

Esbjerg Kommune (oktober 2012): En far havde i flere år misbrugt sin 
datter, uden at Esbjerg Kommune – trods viden derom – havde rea-
geret. Ankestyrelsens efterfølgende undersøgelse viste, at der i 100 af 
de mest komplekse børnesager i kommunen var stærkt kritiske for-
hold i 33 af sagerne, mens 44 sager blev vurderet som kritiske. Kom-
munen har efter sagen ansat konsulenter og givet seks mio. kr. eks-
tra til området (Altinget 15. April 2013).

Rebild Kommune (april 2012): Sexmisbrug af børn, hvor kommunen 
ikke havde reageret kvalificeret på underretninger, fik Rebild Kom-
mune til at bestille en uvildig undersøgelse hos Ankestyrelsen. Un-
dersøgelsen blev præsenteret for offentligheden i april 2012 og viste, 
at der i 82 procent af forvaltningens børnesager var begået fejl (Al-
tinget 15. april 2013).

Problemerne i de nævnte kommuner var således af en meget alvorlig 
karakter og gav anledning til, at socialministeren bad Ankestyrelsen 
undersøge et udsnit af de seneste års alvorlige sager ud fra følgende 
karakteristika: 
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Hvor det er kommet til offentlighedens kendskab, at børn og unge er 
blevet udsat for massivt omsorgssvigt, vold og/eller seksuelle over-
greb. (Rapport 2012: 1)

Ankestyrelsen kulegravede på denne baggrund ti sager, og resultatet 
blev en rapport, der pegede på mange alvorlige problemer i sagsbe-
handlingen i de involverede kommuner. Det viste sig, at de fleste af 
sagerne bar præg af en udtalt mangel på systematik, hvilket bl.a. 
havde betydet, at ikke alle tilgængelige informationer, der lå i sagen, 
indgik i det samlede beslutningsgrundlag. Det blev også påpeget, at 
børnene ikke i tilstrækkelig grad var blevet inddraget i sagsbehand-
lingen, hvilket kunne ses af, at der enten ikke var afholdt børnesam-
taler, eller at der kun var afholdt samtaler under overværelse af for-
ældrene. Ankestyrelsen fandt desuden, at kommunerne i flere af sa-
gerne havde lagt alt for stor vægt på forældresamarbejdet, på trods 
af at forældrene ikke havde udvist reel vilje til at samarbejde. Det 
viste sig også, at kommunerne i flere af sagerne ikke havde reageret 
med relevante undersøgelser og indgreb/handling på baggrund af 
modtagne underretninger, og at der i flere sager var underrettet om 
mistanke om seksuelle overgreb, hvor pågældende kommune ikke 
havde foretaget en faglig vurdering af, om der skulle iværksættes 
undersøgelser. Familiernes flytninger mellem flere kommuner havde 
været med til at forsinke sagsbehandlingen, og det viste sig, at det i 
flere tilfælde var lykkedes for forældrene at afholde sagsbehandlerne 
fra at få et reelt indblik i børnenes problemer ved konsekvent at 
modarbejde samarbejdet. Endelig peges der på, at kommunerne i for 
høj grad havde fokuseret på de synlige og håndgribelige problemer 
omkring skolefravær, boligforhold mv., men at de havde forsømt at 
foretage en samlet vurdering af årsagen til, at børnene havde mas-
sive problemer. Desuden pegede undersøgelsen på, at det tværfaglige 
samarbejde i mange af kommunerne var for dårligt (Ankestyrelsens 
kulegravning 2012).

Det er ikke bare denne kulegravning, der har vist, at der er pro-
blemer. Det fremgår også af en praksisundersøgelse gennemført af 
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Ankestyrelsen i 2011, hvor der blev konstateret nogle af de samme 
typer problemer som ovennævnte. Denne undersøgelse var baseret 
på en vurdering af 121 sager fra 15 kommuner. Den viste, at kun 38 
% af sagerne (46 sager) var behandlet i overensstemmelse med regler 
og praksis, hvilket omvendt betød, at en ikke uvæsentlig del af sa-
gerne ikke var i fuld overensstemmelse med lovgivningens krav 
(Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2011). Der er således i en år-
række med jævne mellemrum fundet fejl i sagsbehandlingen i kom-
munernes arbejde med udsatte familier og børn, og der er med 
jævne mellemrum fra politisk side krævet handling for at løse pro-
blemerne. 

aK tUeLLe pOL I t ISKe BeStR ÆBeLSeR pÅ at  LØSe 
pROBLeMeRNe

Disse medieeksponerede sager og undersøgelser sætter fokus på re-
elle og vigtige problemer, som nemt kommer til at skygge for det 
faktum, at der i mange forvaltninger foregår seriøst og kvalificeret 
arbejde på børne- og ungeområdet. Der er eksempler på, at politi-
kere har handlet på mediernes fremstilling af enkeltsager. Dette blev 
også tilfældet denne gang i form af en række grundige undersøgel-
ser med efterfølgende handlinger. De mange og alvorlige faglige 
svagheder og fejl, der blev rapporteret om, fik således efterfølgende 
den siddende socialminister til at nedsætte et ekspertpanel, der 
skulle drøfte de problemstillinger, som var blevet påvist. Drøftel-
serne skulle munde ud i anbefalinger om, hvordan indsatsen kan 
styrkes. Socialministeriet udkom med en rapport fra ekspertpanelet 
i juni 2012 (Socialministeriet 2012). Her er oplistet en lang række 
anbefalinger til, hvordan man, if. panelet, kan forbedre indsatsen i 
kommunerne, og en del af disse forslag handler netop om opkvalifi-
cering på flere områder.

Der peges på nødvendigheden af generel faglig oprustning, og det 
foreslås, at der udarbejdes en national faglig kompetenceplan, der 
skal medføre ændringer i uddannelsessystemet, således at der etab-
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leres obligatoriske tværfaglige forløb omkring de udsatte børn og 
unge på lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelserne samt re-
levante sundhedsfaglige uddannelser. 

Endvidere anbefales det, at der skal fokuseres på brobygning i 
kommunerne for at styrke disses tværfaglige samarbejde om udsatte 
børn, herunder bl.a. i forhold til sundhedspleje, skoler, dagtilbud og 
tandpleje. I loven findes dog allerede et krav til kommunerne om 
dette, nemlig kravet om at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en 
sammenhængende børnepolitik. Således står der i § 19, stk. 2: 

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børne-
politik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det gene-
relle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn 
og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børne-
politik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og 
offentliggøres. 

Den sammenhængende børnepolitik skal netop bidrage til, at det 
tværfaglige samarbejde fungerer optimalt, og dermed er der allerede 
en konstruktion, som i mange kommuner kunne være med til at op-
gradere det tværfaglige samarbejde. 

På baggrund af ekspertpanelets forslag anbefales det nu, at der i 
alle kommuner etableres en central enhed, der skal modtage og be-
handle alle underretninger, for at bidrage til at sikre en hurtig og 
professionel håndtering. Samtidig kræves, at alle kommuner skal 
have klare procedurer for håndteringen af sager om overgreb (be-
redskaber), herunder at de skal samarbejde med politiet og børne-
huse. De omtalte børnehuse er oprettet i Odense, Næstved, Aalborg, 
Aarhus og Københavns Kommune. Her skal børn, der har været ud-
sat for overgreb, kunne få professionel hjælp. 

I forhold til opkvalificering af de fagprofessionelle, der arbejder 
indenfor området, er der i 2013 sat et udredningsarbejde i gang, som 
skal kortlægge kommunernes vurdering af de nuværende efter- og 
videreuddannelsestilbud, der udbydes i regi af Social- og Integrati-
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onsministeriet. Formålet er at nå frem til at revidere efter- og videre-
uddannelsestilbuddene, så de i videst muligt omfang understøtter 
kommunernes behov og opgaveløsning. Det skal sikres, at der ud-
vikles uddannelser, der understøtter, at viden og kompetencer om-
sættes i det daglige arbejde. Endelig er der sat fokus på faglig ledelse. 
Et EU-udbud fra Socialstyrelsen har således til formål at sikre en til-
budsgiver, der vil udvikle redskaber til faglig ledelse.

Der er dermed taget adskillige politiske beslutninger, som skal 
medvirke til at hæve kvaliteten i det faglige arbejde med udsatte 
børn og unge. Dels arbejdes der på en opkvalificering af de faggrup-
per, der arbejder med udsatte børn og unge. Dels ser der ud til at 
være en politisk erkendelse af, at det er nødvendigt med specialviden 
på visse områder. Det ses f.eks. gennem oprettelsen af de ovenfor 
nævnte børnehuse, der skal hjælpe børn, som har været udsat for 
vold og andre former for overgreb. Et andet eksempel er det politiske 
initiativ omkring oprettelsen af fem tilsynsenheder, der fremover 
skal varetage den generelle godkendelse af og tilsyn med bosteder. 
Baggrunden var også her en række skandaler, der viste, at kommu-
nerne ikke magtede opgaven med godkendelser og det generelle til-
syn. Det førte til, at Folketinget i oktober 2012 indgik forlig om et 
Nyt Socialtilsyn (Socialministeriet 2013), hvor der blev udvalgt fem 
kommuner, som skal oprette centre, der fremover skal stå for god-
kendelses- og socialtilsyn. Det blev samtidig besluttet, at Socialsty-
relsen skal understøtte udviklingen af de fem socialtilsynscentre. 
Dette udviklingsarbejde skal resultere i en kvalitetsmodel for de nye 
socialtilsyn, der skal danne grundlag for bedømmelsen af de sociale 
tilbud i forbindelse med godkendelsen og det driftsorienterede til-
syn. 

Som det fremgår, er der fokus på opkvalificering af området både 
på det brede niveau og indenfor specielle områder. De faglige ledere 
vil således i fremtiden få ansvar for at agere under disse nye tiltag, 
der er på vej. 
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HVaD K aN ÅRSaGeRNe VÆRe –  OG K aN FaGL IGe LeDeRe 
GØRe NOGe t VeD DISSe

Årsagerne til de vanskeligheder, der er i nogle socialfaglige praksis-
ser i kommunerne, er formentlig mangfoldige og forskellige fra 
kommune til kommune. Sandsynligvis er der ofte et sammenfald af 
forskellige årsager til problemerne. Der er dog alligevel nogle gene-
relle spørgsmål, man kan reflektere over i forhold til, hvordan de 
faglige ledere kan medvirke til at løse problemerne eller til at sørge 
for, at problemerne ikke opstår. 

Årsagen til vanskelighederne kan eksempelvis være at finde i ar-
bejdsvilkårene, altså at socialrådgiverne har for mange sager og der-
for ikke kan overskue eller overkomme at udføre et kvalificeret ar-
bejde i alle sager. I sådanne tilfælde er det den faglige leders opgave 
at arbejde med at prioritere opgaverne. Dette må nødvendigvis 
foregå i samarbejde med de øverste ansvarlige ledere og ikke mindst 
det politiske led, der har ansvaret for at beslutte, hvad serviceni-
veauet skal være. I disse tilfælde ligger ansvaret i høj grad på det po-
litiske, organisatoriske og ledelsesmæssige niveau, dvs. hos de folk, 
som har ansvar for at sikre rimelige arbejdsvilkår og faglig opdate-
ring. Her kan det være den faglige leders opgave at medvirke i en 
dialog med den administrative, økonomiske og strategiske ledelse 
samt at diskutere eller foreslå kreative måder, hvorpå faglighed, mål 
og økonomi bedst muligt kan hænge sammen.

Det kan også handle om, at der ikke er tilstrækkeligt klare krav, 
hverken til indhold i eller niveau for faglighed, således at der ikke er 
en tilstrækkelig fælles og klar kurs, som den enkelte rådgiver kan 
læne sig op ad. Eller det kan handle om, at personalet ikke er opda-
teret videns- eller metodemæssigt. I sådanne tilfælde er de faglige le-
deres opgave at igangsætte en læreproces, der opkvalificerer perso-
nalet og gennem forskellige tiltag sikrer et opdateret fælles grundlag 
for praksis. 

Problemerne kan i nogle kommuner findes i manglende faglig le-
delse og dermed i, at det er overladt til socialarbejderne selv at skabe 
det faglige fundament. Som det har vist sig, ser det ud til, at der kan 
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være problemer med grundlæggende håndsværksmæssige kompe-
tencer i at arbejde systematisk hos de udøvende socialarbejdere. En 
af de meget alvorlige fejl, som kulegravningen af de omtalte sager vi-
ste, var mangel på systematik og dokumentation i sagsbehandlin-
gen. Dette er alvorlige fejl, fordi det dels kan betyde manglende rets-
sikkerhed for familierne, dels at der ikke findes tilstrækkeligt gen-
nemtænkte foranstaltninger. 

Det sidste giver anledning til refleksioner over, hvorfor dette pro-
blem tilsyneladende er så stort. Som faggruppe skulle socialrådgi-
verne have disse kvalifikationer, der anses for at være en faglig 
grundkompetence i fagudøvelsen. Det fremgår bl.a. af de opstillede 
kompetencemål for fagets grunduddannelse, hvor et af kompetence-
målene er: ”Anvendelse af fagets grundelementer etik, helhedssyn, 
systematik, kommunikation og formidling i socialt arbejdes prak-
sis.” Arbejdsgiverne har således grund til at forvente, at socialrådgi-
verne er i besiddelse af kvalifikationer til at arbejde med systematik 
og dokumentation. Når det viser sig ikke at være tilfældet, kan man 
fundere over, hvilke årsager der kan være. Er der for lidt fokus på 
disse elementer i undervisningen? Er det mangel på samspil mellem 
socialrådgiveruddannelserne og praksis? Endelig kan det også 
handle om, at der i nogle kommuner ikke er en tilstrækkelig kvalifi-
ceret praksis, hvor nye socialrådgivere automatisk bliver introduce-
ret til en faglig stringent dokumentationskultur. Uddannelses- og 
læringsmæssigt kan der således være flere ting på spil omkring lige 
netop dette problem. Enten er undervisningen på socialrådgiverud-
dannelsen ikke tilstrækkeligt kvalificerende, eller også er der tale 
om et transferproblem. Altså at socialrådgiverne – eller nogle social-
rådgivere – ikke er i stand til at omsætte det, de har lært, til praktisk 
handling, når de kommer ud i de kommunale forvaltninger. Uanset 
hvordan det hænger sammen, har de faglige ledere her og nu en vig-
tig opgave i form af at sikre kvalitet i rådgivernes arbejde, når det 
handler om systematik og dokumentation. 

Som det fremgår, er der god grund til at sætte fokus på grundla-
get for det socialfaglige arbejde og den socialfaglige ledelse i forhold 
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til denne. Indholdet i denne bog taler direkte ind i nogle af de social-
faglige problemer, der ser ud til at være i praksis, herunder nødven-
digheden af at den socialfaglige leder helt ned på det meget konkrete 
sagsbehandlingsplan må sikre, at loven overholdes, og at der arbej-
des med underretninger, undersøgelser og kvalificeret, systematisk 
sagsbehandling i det skriftlige arbejde, samt sikre, at der gennemfø-
res børnesamtaler og relevant samarbejde med forældrene ud fra de 
etiske fordringer, der ligger i kravene til at sætte barnet i centrum 
for eget liv. 

De politiske tiltag, der pt. er i gang, løser forhåbentlig mange pro-
blemer generelt og på tværs af kommunerne. Tilbage står dog stadig 
nogle mere håndværksmæssige problemer omkring det grundlæg-
gende sagsbehandlingsarbejde i den enkelte kommune, såsom 
mangel på systematik og dokumentation, manglende konklusioner 
på færdiggjorte § 50-undersøgelser, manglende overblik i sagerne og 
manglende reel inddragelse af forældre og børn. Dette grundlæg-
gende sagsarbejde er fundamentet for, om et barn får den rigtige 
hjælp, og derfor er der en særlig problematik omkring, hvordan man 
får hævet kvaliteten af disse undersøgelser. Den faglige leder står så-
ledes overfor rigtig mange udfordringer. 

L ÆSe Ve JLeDNING

Del  1.  Rammerne fo r  de t  soc ia l f ag l ige  arbe jde

I bogens første del præsenteres rammerne for den socialfaglige le-
delsesopgave. Socialfagligt lederskab bør altid relateres til de aktu-
elle udfordringer, der er indenfor det kommunale myndighedsom-
råde. Der tages udgangspunkt i faglige lederes opfattelse af deres op-
gave som, netop, faglige ledere. Derudover behandles de juridiske, 
etiske og økonomiske rammer samt ikke mindst det socialfaglige ar-
bejdes faglige fundament. Her følger en kort præsentation af kapit-
lerne 2-6, som omhandler disse rammer.
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Kapitel 2 Faglig ledelse i socialt arbejde – et praksisperspektiv

Kapitlet præsenterer og diskuterer resultatet af en interviewunder-
søgelse af faglige ledere og fagkonsulenter på børne- og ungeområ-
det, som alle er eller har været studerende på Master i udsatte børn 
og unge. Interviewundersøgelsen relateres til forskning på sund-
hedsområdet, hvor ekspert- og generalistledelse og hybridledelse 
præsenteres og sættes i spil. De interviewede lederes fortælling om 
den kontekst, de agerer i, præsenteres og sættes i relation til ledelses-
tendenser i offentlig ledelse. Der fokuseres på, hvad de interviewede 
ledere forstår ved faglig ledelse, særligt deres opfattelse af faglig ind-
sigt. Kapitlet diskuterer nødvendigheden af at ”have faglig indsigt”. 
Der fokuseres på kompleksiteten i forståelser, oplevelser af dilem-
maer og forskellige reaktioner, som faglige ledere har ved at agere i 
en dilemmafyldt virkelighed, hvor de konstant oplever at være udsat 
for krydspres. Afslutningsvis præsenteres en model, som lederen 
kan gøre brug af for at skærpe bevidstheden om hensigtsmæssige 
positioner i konkrete situationer – både som refleksions- og samtale-
redskab.  

Kapitel 3 Kommunernes almindelige tilsynsforpligtelse – de juridiske rammer 

Kapitlet præsenterer og diskuterer regler og retsanvendelse i forhold 
til udsatte børne- og ungeområdet, med udgangspunkt i dele af de 
komplekse retlige krav til sagsbehandling i myndighedsarbejdet, f.
eks. barnets rettigheder, forældreansvar, sektoransvar, indhentelse 
og videregivelse af oplysninger. Hovedfokus vil være på kommuner-
nes generelle tilsynsforpligtelse i forhold til udsatte børn, unge og 
familier – et område, som i de senere år er blevet stadigt mere cen-
tralt for den socialfaglige ledelse. Desuden peges der i kapitlet på 
vigtigheden af, at den socialfaglige leder forholder sig til samspillet 
mellem den juridiske ramme og de socialfaglige vurderinger. Afslut-
ningsvis i kapitlet er der et særskilt afsnit med lovhenvisninger, såle-
des at man kan dykke yderligere ned i de enkelte lovtekster, som er 
præsenteret.
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Kapitel 4 Etisk bevidsthed i ledelse af socialt arbejde med udsatte børn og unge

Kapitlet tager udgangspunkt i socialfaglige lederes grundfæstelse i 
etikken. En række centrale etiske fokuspunkter i ledelse af arbejdet 
med udsatte børn og unge bringes på banen, såsom Hvad er ønsk-
værdigt, og hvad er ikke? Hvad er det gode liv? Der fremstilles fire eti-
ske traditioner, som hver især relateres til konsekvenserne for den 
socialfaglige ledelse af arbejdet med udsatte børn og unge. I forlæn-
gelse af gennemgangen af hver tradition perspektiveres denne til føl-
gende to spørgsmål: hvorfor hjælper vi udsatte børn og unge; og 
hvordan hjælper vi bedst, når vi følger den pågældende etiske tradi-
tion. Kapitlet peger afslutningsvis på, at socialfaglige ledere i kon-
krete valgsituationer og dilemmaer kan prøve at anlægge de forskel-
lige etiske traditioners syn på sagen, reflektere dem igennem og lytte 
til de svar, der kommer. Et helhedsperspektiv skal netop bruges som 
et kritisk – også selvkritisk – refleksionsværkstøj og dermed bidrage 
til at undgå for snævre perspektiver i de ofte vanskelige ledelses-
mæssige beslutninger, der kendetegner det sociale arbejde med ud-
satte børn og unge.

Kapitel 5 Barnets reform – økonomi og kvalitet i kommunernes tilbud

Der bliver i kapitlet anlagt et overordnet perspektiv på den sociale 
investeringskalkule. Ud fra et økonomisk perspektiv er omdrej-
ningspunktet, hvorledes serviceniveauet for det sociale område fast-
lægges, hvilket på den ene side vil sige de overordnede kommunal-
politiske mål og rammer, og på den anden side indholdet og omfan-
get af de tilbud og ydelser, der som udgangspunkt tilbydes. Der ind-
ledes med en diskussion af, hvorvidt man overhovedet kan tillade 
sig – og om det i det hele taget kan lade sig gøre – at sætte kroner og 
øre på noget så kompliceret og menneskeligt afgørende som de for-
hold, som udsatte børn og unge er bragt ud i. Der sættes i kapitlet 
fokus på forholdet mellem økonomi og kvalitet, og der fremstilles en 
lang række konkrete værktøjer, gode råd og vejledninger vedrørende 
styring, kvalitet og økonomi, når det gælder udsatte børn og unge. 
Ligeledes præsenteres forskellige resultater af de indsatser, der be-
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slut tes, og som kan aflæses i økonomisk baserede effektanalyser, 
men også i de tilsynsrapporter, der f.eks. laves i Ankestyrelsens regi. 
Der argumenteres for, at – uanset om der tales om tidlig forebyg-
gende indsats, senere initiativer som f.eks. anbringelser eller egentlig 
rehabilitering – må fokus være rettet mod effekterne af indsatserne 
og konsekvenserne på langt sigt. Kapitlet problematiserer afslut-
ningsvist, at en række kommuner ikke har fastlagt, beskrevet og ud-
møntet serviceniveauer.

Kapitel 6 Kvalitet i socialfagligt arbejde

Kapitlet er afslutning på første del af bogen, hvor de øvrige kapitler 
har omhandlet nogle af de rammer, der er for at bedrive ledelse af 
socialt arbejde, og hermed en del af grundlaget for faglig ledelse. 
Dette kapitel udfolder flere aspekter, der må understreges for at ty-
deliggøre ”faget” socialt arbejde med udsatte børn og unge og ledel-
sen af dette. Kapitlet beskriver betydningen af menneskesynet i rela-
tion til de lovgivningsmæssige krav om at inddrage både barn og 
forældre i deres egen sag. Herefter kommer en gennemgang af fagets 
øvrige vidensformer, med fokus på både teoretisk viden og praksis-
viden samt fokus på de grundlæggende krav til systematik i arbej-
det. Kapitlet afsluttes med en argumentation for, at faglige ledere af 
socialt arbejde har en vigtig opgave med at sikre skabelsen af en fag-
ligt funderet praksis.

Del  2 .  Fag l ig  eksper t  e l le r  s tø t tende konsulen t  og 
pe r spek t i ve r  på fag l ig  lær ing  og udv ik l ing

Bogens anden del har fokus på forskellige aspekter af socialfaglig le-
delse, herunder hvordan viden organiseres og spredes i organisatio-
nen, samt hvordan den faglige oplæring finder sted. Ledelses- og læ-
ringsaspekterne diskuteres ud fra begreber som ”kundskabsledelse”, 
”vidensledelse”, ”faglig ledelse” og ”lederens didaktiske ansvar” 
samt opgaver i forbindelse med individuel og social læring. Endvi-
dere inddrages en række professionsorienterede perspektiver. For-
målet med denne del er at give faglige ledere mulighed for at reflek-
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tere over en række centrale aspekter af deres lederskab samt an-
vende refleksionerne i deres faglige ledelse. Her følger en kort præ-
sentation af kapitlerne 7-10, som omhandler disse aspekter.

Kapitel 7 Kampen for jurisdiktion og socialfaglige lederes sikring af kundskab

Anden del af bogen indledes med dette kapitel, som bidrager med en 
indsigt i professionssociologiske pointer, som kan være centrale at 
tænke ind i forhold til socialfaglig ledelse. Det starter med at præ-
sentere overordnede professionsteoretiske pointer og indeholder en 
historisk introduktion til professionssociologien samt en anvendel-
sesorienteret præsentation af professionsteoretikeren Andrew Ab-
botts pointer omkring det professionelle arbejde. Derefter gennem-
gås de udfordringer, som kan gøre sig gældende for semiprofessioner 
– og mere specifikt for det sociale arbejde – i kampen for at opnå an-
erkendelse som profession. Begrebet ”jurisdiktion” introduceres og 
diskuteres. Afslutningsvist inddrages oplevelser fra praksis ved at ci-
tere interviewudsagn fra socialfaglige ledere (fra interviewundersø-
gelsen præsenteret i kapitel 2). Disse interviewudsagn holdes op 
imod de professionssociologiske pointer præsenteret i starten af ka-
pitlet og perspektiveres derved i forhold til ledelse af socialt arbejde.

Kapitel 8 Mellem mesterlære og vidensledelse

Kapitlet tager udgangspunkt i de krav, Barnets reform stiller til 
medarbejderledere af socialt arbejde indenfor myndighedsområdet. 
Udgangspunktet er de opgaver og problemer, som faglige ledere in-
denfor området oplever, og de måder, de forsøger at løse dem på, set 
i relation til den organisatoriske kontekst, herunder hvordan medar-
bejderlederen kan bidrage til skabelse af bedre kvalitet og bedre re-
sultater under de komplekse organisatoriske rammer, der er for den 
arbejdsproces, som indgår i det socialfaglige arbejde. Faglig ledelse i 
et krydspres bliver diskuteret i forhold til ledelse generelt i offentlige 
institutioner, og hvilket vidensgrundlag der drives faglig ledelse ud 
fra, herunder hvordan dette krydspres kan forstås. Begrebet ”kund-
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skabsledelse” præsenteres – her forstået som to beslægtede, men for-
skellige tilgange: faglig ledelse og vidensledelse. Faglig ledelse er ret-
tet mod udvikling af fagets udøvere, og vidensledelse er rettet mod 
udvikling af organisationen. Kapitlet diskuterer endvidere niveauer 
for ledelse ud fra en formodning om, at det lederniveau, der har 
størst relevans indenfor dette område, er medarbejderledere, der har 
fokus på at støtte frontlinjemedarbejderne. De nævnte perspektiver 
diskuteres og perspektiveres med uddrag fra den interviewundersø-
gelse, der er præsenteret i kapitel 2. 

Kapitel 9 Lederen som udforsker af socialfagligt myndighedsarbejde – videns-

former og kompetencer

I dette kapitel skelnes der ikke mellem faglig ledelse og vidensle-
delse, ekspert- og konsultativ ledelsesposition (kapitel 2 og 8). Kapit-
let inviterer læseren til at udforske og reflektere over, hvordan le-
delse er forbundet med viden. Det sker konkret ved, at kapitlet un-
dersøger og fremanalyserer, hvilke former for viden der indgår i den 
socialfaglige ledelsesopgave? Kapitlet indledes med en kort refleksion 
over vidensledelse og vidensbaseret socialt arbejde/socialfaglig le-
delse, herunder evidensbaseret viden. På baggrund af den inter-
viewundersøgelse, der er behandlet i kapitel 2, præsenteres dernæst 
en empirisk analyse af vidensformer i socialfaglig ledelse. Efter ana-
lysen opstilles en oversigt/model over de specifikke former for vi-
den, som forekommer, og der reflekteres over, hvad det betyder for 
udviklingen af vidensbaseret socialfaglig ledelse. Centrale pointer 
er, 1) at der indgår mange forskellige former for viden i den social-
faglige ledelsesopgave, 2) at disse vidensformer samlet set er tæt 
knyttet til den socialfaglige opgave og udviklingen af kvalitet i ar-
bejdet med børn og unge, og 3) at anvendelsen af viden har karakter 
af, at den faglige leder – ikke forsker – men udforsker socialfagligt 
arbejde på en måde, der er forbundet med og forudsætter forsk-
ningsakademiske analytiske kompetencer. Disse pointer reflekteres 
afslutningsvist, dels i lyset af den socialfaglige leders (i nogen grad 
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oversete) selvforståelse som ”vidensperson”, dels i forhold til omver-
denens forventninger til vidensbaseret socialfaglig ledelse/evidens-
baseret socialt arbejde. 

Kapitel 10 Socialfaglig ledelse og social læring på arbejdspladsen

I dette kapitel tematiseres forbindelsen mellem socialfaglig ledelse 
og social læring. Formålet er at bidrage til en forståelse og en viden, 
som er relevant for socialfaglige ledere, der ønsker at arbejde med 
læring i deres personalegruppe med henblik på at forbedre og ud-
vikle praksis. Det er en grundantagelse i dette kapitel, at der er en 
ubrydelig forbindelse mellem udviklingen af en praksisform og ud-
viklingen af en særlig form for viden om, hvordan noget gøres. Der-
for diskuteres det i kapitlet, hvordan socialfaglige ledere indenfor 
udsatte børne- og ungeområdet, kan være med til at udvikle medar-
bejdernes knowhow gennem social læring, med henblik på at kvalifi-
cere deres praksisform. Kapitlet bygger dels på interview med so-
cialfaglige ledere, dels på fire måneders deltagerobservation på en 
socialforvaltning, og på baggrund af dette undersøges det, hvad 
socialfaglige ledere gør i forhold til at skabe social læring på 
arbejdspladsen, og hvordan de gør det. Således er det hensigten at 
formidle en række indsigter, som kan bidrage til at skabe og 
stimulere social læring på socialforvaltninger og i andre kontekster, 
der beskæftiger sig med socialt arbejde. De analytiske hovedtemaer, 
der behandles, er følgende: Det lederstyrede møde som rum for so-
cial læring; lederen som facilitator for kollegial sparring; lederen 
som sparringspartner.



DeL 1
Rammerne for  de t 

soc ia l fag l ige  arbejde 

I bogens første del præsenteres rammerne for den 
socialfaglige ledelsesopgave. Socialfagligt lederskab 
bør altid relateres til de aktuelle udfordringer, der stil-
les til det kommunale myndighedsområde. Der tages 
udgangspunkt i faglige lederes opfattelse af deres 
opgave som faglige ledere. Derudover behandles de 
juridiske, etiske og økonomiske rammer samt ikke 
mindst det socialfaglige arbejdes faglige fundament.
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KAPITEL 2
FaGL IG LeDeLSe I  SOCIaLt  aRBe JDe 
–  e t  pR aKSISpeRSpeK t IV

RANDI RI IS MICHELSEN

I dette kapitel præsenteres og diskuteres resultatet af en række inter-
view af masterstuderende på Master i udsatte børn og unge (MBU). 
Interviewundersøgelsens formål er at blive klogere på, hvordan fag-
lige ledere og fagudviklere på børne- og ungeområdet oplever udfor-
dringerne i deres arbejde. De interviewede er faglige ledere, medar-
bejdere (pædagoger og socialrådgivere) og faglige konsulenter, der 
arbejder i socialforvaltningernes myndighedsafdelinger, samt et 
mindre antal fagudviklere, der arbejder på områder som eksempel-
vis døgninstitutioner og døgnbehandlingsafdelinger. Gennem 22 
interview ud fra et henholdsvis leder-, medarbejder- og konsulent-
perspektiv indfanges beskrivelser og fortællinger, der omhandler de 
interviewedes forståelse af deres position som faglige ledere og deres 
relationer i organisationen, deres opfattelser af ledelsesopgaven, og 
hvordan de arbejder med læring og udvikling, udfordringer, 
drømme og håb, opfattelser af faglig ledelse, samt hvordan der ar-
bejdes med meningsskabende processer. Interviewene er foretaget 
på de interviewedes arbejdspladser, som geografisk er spredt over 
hele landet. Interviewundersøgelsen udgør også det empiriske 
grundlag for kapitel 7-10 (bogens anden del). Visse steder er cita-
terne sprogligt bearbejdet, så de er mere læsevenlige, samtidig med 
at den oprindelige mening bevares.

De interviewede ledere har forskellige ledelsesfunktioner og der-
med stillingsbetegnelser. Nogle er ledere for en myndighedsafdeling 
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eller en institution og har dermed også andre ledelsesopgaver end 
faglig ledelse, f.eks. personaleledelse og strategisk ledelse. Andre an-
giver, at de udelukkende agerer som faglige ledere for en eller flere 
grupper af medarbejdere, hvor de øvrige ledelsesopgaver hører til på 
højere ledelsesniveauer. Det gør sig gældende for samtlige intervie-
wede ledere, at de arbejder med faglig ledelse eller fagudvikling i en 
eller anden form. Ligeledes gælder det, at nogle ledere har den 
samme uddannelse som den faggruppe, de er ledere for, mens andre 
har en anden uddannelse – f.eks. er en læreruddannet leder af en so-
cialafdeling. Andre igen er ledere for flere fagprofessioner, typisk en 
kombination af pædagoger, psykologer og socialrådgivere. Intervie-
wene er gennemført som led i mit ph.d.–projekt, der har til formål at 
sætte fokus på faglig ledelse af socialt arbejde. 

I dette kapitel vil jeg med afsæt i et udsnit af interviewundersø-
gelsen diskutere, hvordan faglig ledelse af socialt arbejde kan forstås 
ud fra faglige lederes fortællinger. Hvilke udfordringer, muligheder, 
dilemmaer og for den sags skyld glæder og frustrationer forbindes 
med faglig ledelse? Derudover præsenteres en række forskningsba-
serede praksisperspektiver på det at bedrive faglig ledelse, ligesom 
der gives en række bud på, hvordan det er muligt for den faglige le-
der at navigere i en dilemmafyldt virkelighed, hvor en række mod-
satrettede faktorer påvirker den enkelte faglige leders ledelsesrum. 
Praksisperspektivet i dette kapitel er dermed dobbelt.

Gennem analysen af de udvalgte interview og den kontekst, de 
faglige ledere agerer i, træder det frem, at det ikke giver mening for 
de interviewede ledere at skille faglig ledelse ud fra den samlede le-
delsesopgave. En af de interviewede ledere formulerer det således: 

Jeg kan ikke sige: nu er jeg faglig leder, og nu er jeg personaleleder – 
jeg er det hele hele tiden. 

I analysen fremkommer to kontinuummer, indenfor hvilke fortæl-
lingerne placerer sig: 
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• Ekspertinspireret ledelsestilgang vs. konsultativt inspireret ledel-
sestilgang

• Lederen som kraftfelt vs. lederen som marionet.

Begreberne ”ekspert-” og ”konsultativt inspireret ledelsestilgang” og 
deres fremkomst uddybes senere i kapitlet i afsnittet Kontekstualise-
ring og udfordringer på det sociale område. Begreberne ”kraftfelt” 
og ”marionet” er mine sammenfattende betegnelser for de reakti-
onsmønstre, der beskrives i interviewene. Polerne i de to kontinu-
ummer fremkommer i de faglige lederes beskrivelser af overvejelser 
over tilgange til at skabe læreprocesser og i deres beskrivelser af de-
res reaktionsmønstre i forskellige situationer, som er knyttet til den 
faglige ledelsesopgave. De kan dermed siges at være karakteristiske 
reaktioner og handlinger i faglig ledelse af socialt arbejde. Kapitlet 
giver afslutningsvis et bud på en refleksionsmodel, som kan anven-
des til at opnå større bevidsthed om, hvilke tilgange til skabelse af 
læreprocesser der er mulighed for at fremme ved at indtage forskel-
lige positioner i bestræbelserne på at bedrive faglig ledelse.

De interviewede lederes udsagn om faglig ledelse viser, at der er 
visse lederkompetencer, der træder frem som særligt vigtige. En op-
summering af disse udsagn kan lyde således:

• Faglig ledelse handler om, at lederen dels må have faglig indsigt, 
dels må være i stand til at skabe læreprocesser i organisationen, 
kombineret med hele tiden at have et strategisk/organisatorisk 
perspektiv på den faglige udvikling og omsætning i praksis. 

Den del af faglig ledelse, som omhandler lederens faglige indsigt, vil 
være omdrejningspunktet i dette kapitel. Den faglige leders faglige 
indsigt betragtes her som forudsætning for skabelse af læreproces-
ser og det at have et strategisk/organisatorisk ledelsesperspektiv. Ka-
pitel 6 redegør for forskellige elementer, der indgår i socialfaglig 
praksis, og kapitel 8 udforsker ligeledes faglige lederes faglige ind-
sigt, men med specifikt fokus på vidensformer.
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Men lad os nu allerførst vende os mod den kontekst, faglig ledelse 
af socialt arbejde foregår i.

KONteKStUaL ISeRING –  UDFORDRINGeR  
pÅ De t  SOCIaLe OMR ÅDe 

De seneste årtier har ledelse i fagprofessionelle organisationer stået 
højt på dagsordenen både i Danmark og internationalt. Dette hæn-
ger bl.a. sammen med New Public Management (NPM)-bølgens 
indtog på offentlige arbejdspladser. Behovet for en professionalise-
ring af ledelse skal ses i lyset af den generelle samfundsmæssige ud-
vikling og det økonomiske pres, som den offentlige sektor er under-
lagt (bl.a. Andersen 2000, Digmann 2004, Greve og Ejersbo (red.) 
2005, Klausen 2001, Pedersen (red.) 2004, Pedersen, Greve og 
Højlund (red.) 2008, Madsen og Tetzschner (red.) 2003, Søderberg 
2008, Sørensen 2008, Voxted 2010). De interviewede ledere repræ-
senterer en virkelighed, som er præget af moderniseringen af den 
offentlige sektor. Udfordringen er at producere mere for færre penge 
og samtidig skabe bedre kvalitet. Denne udfordring har de social-
faglige arbejdspladser til fælles med de fleste andre virksomheder – 
private såvel som offentlige.1

I kølvandet på NPM-bølgen er der opstået divergens mellem to 
forskellige ledelsesverdener, som stiller forskellige krav til det at 
være leder af medarbejdere. Der er her tale om dels den fagprofessio-
nelle ledelsesverden, som er præget af faglig viden og ekspertise som 
kilde til autoritet samt med fagteknisk kompetence som et vigtigt 
mål; dels den generelle ledelsesverden, som derimod er præget af hie-
rarki som kilde til autoritet, og med økonomisk effektivitet som mål 
(Flynn 1999). I NPM anføres som ideal, at ledere på alle niveauer bør 
være professionelle ledere med en faglighed forskellig fra deres an-
satte. Der er særligt indenfor sundheds- og sygehusområdet lavet en 

1 http://www.docstoc.com/docs/120248942/2020-planen.
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række forskningsbaserede undersøgelser indenfor emnet (bl.a. 
Klausen 2001 og 2003, Hildebrandt og Schultz 1997, Hildebrandt, 
Klausen og Friberg Nielsen 2003, Jespersen 2005; se også Andersen 
2000, Ferlie m.fl. 1996, Greve (red.) 2007, Hansen 1999, Hood 1991, 
Klausen 2001, Voxted 2010). 

Professor Kurt Klaudi Klausen har forsket i linjelederes position 
som det at befinde sig i et krydspres. Han argumenterer i den forbin-
delse for nødvendigheden af at gøre ledelse til en selvstændig profes-
sion. Argumenter for dette er bl.a., at man er nødt til at distancere 
sig fra selve faget for at være i stand til at træffe upopulære beslut-
ninger (Jespersen 2005, Klausen 2001, 2003) (for yderligere perspek-
tiver på ledere i krydspres, se kapitel 8). Blandt ledelsesteoretikere 
argumenteres endvidere for, at ledere af medarbejdere stilles overfor 
nye, anderledes og skærpede krav, fordi den enkelte leder ikke læn-
gere har den fulde viden, indsigt og overblik i de fagprofessionelle 
metoder, ej heller i egen organisation (Lind og Voxted 2010, Voxted 
2010). Dette gør, at ledere af medarbejdere får brug for at trække på 
teknologier fra den generelle ledelsesverden ud fra et behov, som 
Voxted beskriver således: 

[…] at lederrollen i større omfang sigter imod at motivere ansatte til 
brug af deres viden og appellere til deres commitment frem for at 
planlægge, tilrettelægge og kontrollere det daglige arbejde. (Voxted 
2010: 5) 

I denne forståelse af den generelle ledelsesverden hentes inspiration i 
forsknings- og konsulentverdenens tilgang til ledelse (Kelly og Alli-
son 1998, Jones m.fl. 2001, Larsen 2005, Yukl 2010, Schein 1999, 
Voxted 2010). I kølvandet på forståelsen af, at ledere af medarbejdere 
først og fremmest har brug for at trække på teknologier fra den ge-
nerelle ledelsesverden, er der de seneste år opstået nyere strømnin-
ger som f.eks. hybridledelse, hvor den fagprofessionelle leder har del 
i både den fagprofessionelle og den generelle ledelsesverden (Jesper-
sen 2005, Llewellyn 2001, Torjesen 2008, Voxted 2005, 2008, 2010). I 
denne forståelse har ledere af medarbejdere brug for teknologier fra 
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begge ledelsesverdener og beskrives som en hybrid. Hybridledelse 
defineres i denne sammenhæng som en sammensmeltning af gene-
ralist- og ekspertledelsespositioner (Jespersen 2005, Klausen 2001, 
2003, Voxted 2010). Professor Peter Kragh Jespersen har i et studie 
af sygehusledelse argumenteret for netop denne pointe. Han be-
grunder dette med, at ledelse som profession – der anbefales i NPM-
opskriften – har været utilstrækkelig i forhold til lederens mulighed 
for at opnå legitimitet i forhold til de faglige medarbejdere. Samtidig 
påpeger han, at den traditionelle fagprofessionelle leder med fokus 
på drift ikke længere har de tilstrækkelige kvalifikationer, som er 
nødvendige for at lede fagprofessionelle organisationer, hvis ydre 
vilkår og dermed indre lokale vilkår for de fagprofessionelle medar-
bejderes rolle har ændret sig. Han argumenterer for hybridledelse 
som en tredje vej: 

[…] hvor lederen har sit faglige fundament både i den professionelle 
verden og i den generelle ledelsesverden, og hvor ledelsesopgaven vil 
være at forbinde de to verdener og udvikle nye praksisformer præget 
af begge verdener. Det gælder især på det udførende ledelsesniveau, 
hvor lederen har direkte ledelsesansvar for professionelle med pa-
tientkontakt. (Jespersen 2005: 2) 

I analysen af interviewmaterialet fremgår det, at måden, faglige le-
dere forbinder de to ledelsesverdener på, er at vurdere fra situation 
til situation, hvilken ledelsesposition der er hensigtsmæssig og virk-
ningsfuld. Dette sker gennem en vekslen mellem teknologier, som 
kan spores tilbage til den fagprofessionelle ledelsesverden, hvor me-
toder og sprog udspringer af professionen og hverdagslivets tilgang 
til opgaven. I andre situationer trækkes på teknologier fra den gene-
relle ledelsesverden.

OpLe VeLSeN aF KRY DSpReS 

I analysen af interviewmaterialet træder det frem, at de faglige le-
dere oplever deres position som at stå i et krydspres, der opstår på 
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baggrund af forskellige dilemmafyldte virkeligheder i deres faglige 
lederopgave. Et dilemma beskrives som en identifikation af på den 
ene side socialarbejderens stærkt fagligt og menneskeligt baserede 
ønske om at gøre en forskel og skabe udviklingsmuligheder for kon-
krete udsatte børn og unge, og på den anden side at vedkommende 
er styret af en økonomisk ramme, politisk vedtagne indsatsområder, 
mulighederne indenfor lovgrundlag osv. 

Et andet dilemma opstår for den faglige leder, når hun oplever 
medarbejdernes forventning om, at hun på den ene side indtager en 
ekspertposition og leverer ekspertsvar på faglige spørgsmål – f.eks. 
overtager særligt vanskelige sager – og på den anden side skaber et 
læringsmiljø, hvor hun indtager en konsulentposition og faciliterer 
læreprocesser. 

Med udgangspunkt i interviewene beskrives gennem kapitlet en 
række eksempler på disse dilemmaer og oplevelsen af krydspres. I 
analysen indtager jeg en nysgerrig position i forhold til, hvordan de 
faglige ledere oplever at stå i dette krydspres, og hvilken betydning 
det har for deres mulighed for at positionere sig som faglige ledere. 
Der opstår et kontekstafhængigt billede af, hvordan dette opleves. 
Nogle gange opleves det at stå i krydspresset som noget, lederen næ-
res og får energi af, og krydspresset beskrives ligefrem som årsagen 
til, at den pågældende leder har valgt sit job: 

Jeg er ikke irriteret og frustreret over krydspresset, men næres af det 
[…] Det er der, der kræves noget af mig, og det er jo dét, der gør det 
spændende at være leder […] Det seneste eksempel var en spare-
runde, hvor jeg simpelthen blev nødt til at møde ind en søndag, fordi 
det var bare så vigtigt, så jeg slet ikke kunne lade være. 

Krydspresset kan således opleves som en tilstand, hvorfra kraften til 
at gøre arbejdet endnu bedre udspringer. Flere af lederne beskriver 
deres position som et mulighedsrum, hvor de kan arbejde med ud-
vikling, læring, innovation, samarbejdsstrategier, opgaveløsnings-
strategier m.m. En konkret refleksion, jeg er stødt på flere gange i in-
terviewene, når lederne ser deres position som et kraftfelt, er f.eks.: 
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”Hvordan skaber jeg størst mulig læring; ved at levere svar eller ved 
at udfordre og skabe en kontekst, hvor mine medarbejdere finder 
kreative løsninger og metoder?” 

I andre situationer oplever ledere, at krydspresset får dem til at 
føle sig som en marionet, hvor trådene føres af andre, som ikke har 
nogen fornemmelse af, hvad der er vigtigt for den faglige opgave. Et 
eksempel på, hvordan en leder beskriver denne fornemmelse, ses i 
dette citat: 

Jeg skal forsøge at lede noget drift, og det er jo ikke altid, jeg synes, 
det strategiske niveau overhovedet tager hensyn til, hvad det er for en 
virkelighed, vi rent faktisk sidder i. Nogle gange kan jeg blive sindssygt 
frustreret over, at vi bliver sat til at udmønte nogle ting, uden at der 
tages hensyn til, hvordan tingene ser ud fra vores stol. Hvis de gjorde 
det, kunne de jo ikke finde på at lave så dødssyge beslutninger […] 
Det er derfor, jeg nogle gange tænker, ”hold da kæft, hvor sjovt er det 
at få lov til at udføre det her lort, nogle andre har fundet på”. Samtidig 
bliver jeg jo også nødt til at sælge varen nogle gange. Jeg kan jo ikke 
gå ud og sige: ”Det her er bare fuldstændig vanvittigt. Nu skal vi bare 
gøre det, fordi det er der nogen, der har tænkt.” Man bliver nødt til at 
være loyal. 

Som den valgte benævnelse ”marionet” antyder, er der eksempler 
på, at ledere oplever sig selv som marionetdukker, der blot skal pa-
rere ordrer og undgå at tænke selv, fordi alt er besluttet oppefra, og 
de ser ikke selv mulighed for at påvirke og skabe udvikling. Samti-
dig beskriver lederne, at de oplever marionetfølelsen i forbindelse 
med pres fra medarbejderne om at levere svar på stort og småt, sam-
tidig med at medarbejderne forventer, at de som ledere skal beskytte 
dem mod borgeren, mod travlhed og mod indblanding oppefra.

Denne spredning i oplevelserne af krydspresset er interessant, 
fordi det er en oplevelse, der er knyttet til konkrete situationer – 
altså et vilkår i de interviewedes ledervirkelighed. Når lederne be-
skriver deres opfattelse af deres opgave og position som aktør i dette 
krydspres, opstår der en tydelig modsætningsfyldt forskellighed i, 
hvorledes de i en række givne situationer opfatter deres ledelsesrum, 
og hvordan de oplever deres muligheder for at agere i dette kryds-
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pres. Beskrivelsen af de to poler ”marionet” og ”kraftfelt” skal ses 
som et kontinuum, hvorimellem de mange lederfortællinger absolut 
ikke placerer sig entydigt. Desuden er fortællingerne primært kon-
tekstafhængige og dermed ikke personafhængige. Dvs. den leder, 
der fortæller om en konkret situation, hvor hun føler sig som en ma-
rionet, kan i en anden fortælling opleve sig som et kraftfelt. Ligele-
des er der fortællinger, hvor ledere i situationen oplever sig som en 
marionet, men retrospektivt oplever sig som et kraftfelt. Polerne in-
troduceres således ikke for at kunne klassificere og skelne mellem 
den gode leder og den dårlige leder. Forskellene kommer frem gen-
nem ledernes fortællinger, der viser situationsafhængige forskelle i, 
hvordan de opfatter deres opgave og mulighed for at agere som fag-
lige ledere.

FaGL IG LeDeLSe –  FaGL IG INDSIGt

At lederen har faglig indsigt som en nødvendighed for at bedrive 
faglig ledelse, er en fælles holdning for samtlige interviewede. Men 
hvad der ligger i at have faglig indsigt, og hvordan man bruger denne 
indsigt i praksis, er der straks mere delte meninger om. Der er ud-
sagn, der peger i retning af, at faglig ledelse primært drejer sig om at 
indtage en konsulentposition og sekundært have kendskab til fagets 
begreber. Her er målet at facilitere læreprocesser og commitment 
gennem meningsskabende og samskabende processer. Andre ud-
sagn peger mod, at den faglige leder forventer af sig selv at være i 
stand til at indtage en ekspertledelsesposition. Denne position inde-
bærer at have både uddannelsesmæssig og erfaringsbåret, fagligt 
funderet indsigt og ekspertise i faget. Flere af eksemplerne, som ka-
rakteriseres som ekspertledelsesposition, handler om, at lederen 
agerer handlingsanvisende på faglige opgaver og/eller overtager sær-
ligt vanskelige opgaver. Andre ledere kommer fra en anden uddan-
nelsesmæssig baggrund, og de beskriver, hvordan de derfor har an-
sat faglige konsulenter, der har mere fagspecifikke kompetencer. 
Disse ledere beskriver altså vigtigheden af, at der er faglig ekspertise 




