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Faglig ledelse 2.0? 

Frode Boye Andersen 

 

Der er efterspørgsel på faglig ledelse, men det er faktisk ikke helt klart, hvad det er, som dermed 

efterspørges: Er faglig ledelse en særlig betegnelse for faglige ledere? Er faglig ledelse en særlig 

måde at lede på? Er faglig ledelse dét at lede i et særligt genstandsfelt? Og hvilken forskel er der 

egentlig på faglig ledelse og ledelse? 

Sådanne grundlagsspørgsmål er både teoretisk og praktisk væsentlige, hvis vi skal bringe os forbi 

det flydende og besværgende i begrebet 'faglig ledelse'. Det er denne artikels afsæt, at hvis vi ikke 

kan svare på grundlagsspørgsmålene, så kan vi heller ikke svare på, hvad der kunne være det gode 

at gøre i en faglig ledelsespraksis. På denne baggrund giver artiklen et bud på, hvordan vi frugtbart 

kan forstå 'faglig ledelse' og peger på nogle opmærksomheder, som får relevans for udøvelse af 

faglig ledelse. 

 

Hvorfor Faglig Ledelse 2.0? 

Versioneringen af faglig ledelse kan begrundes i en tidligere og traditionel forestilling om faglig le-

delse, som derfor baglæns kan forstås som 1.0. Den klassiske værkfører inkarnerer billedet af en 

sådan faglig ledelse: den fagligt kompetente og direkte involverede figur, tæt på opgaveløsningen. 

I en meget kort udgave af udviklingshistorien kan vi beskrive, hvordan denne form for faglig ledel-

sesfigur er professionaliseret opad som ledelse (Voxted 2007, 2016) og således har forladt sin fag-

lige tyngde til fordel for et mere strategisk fokus. Denne udvikling kan både iagttages som et øget 

mellemlederlag og som en tilvækst af formelle førstelinjeledere. Forskydningen af ledelse opad 

har efterladt et fagligt vakuum, der har trukket et nyt lag af organisatoriske ressourcepersoner ind: 

koordinatorer, projektledere, superbrugere, vejledere mv. Disse organisatoriske ressourceperso-

ner har ikke formelle ledelsesbeføjelser men varetager faglige, organisatoriske opgaver - og vil ty-

pisk på denne måde alligevel fungere fagligt ledende i det kollegiale opgavefelt (Andersen 2018). 

På denne baggrund kan vi se bevægelser i billedet af faglig ledelse, bevægelser der nok bryder 



2 

 

med vers. 1.0, men som er foregået mere knopskydende og underbelyste end ud fra en eksplicit 

efterspørgsel på ny faglig ledelse.  

Hvordan kan vi så forstå en aktuel efterspørgsel på faglig ledelse? Uklarhed om ærindet i efter-

spørgslen vil skabe uklarhed om, hvad vi faktisk søger gennem faglig ledelse. I aktuelt udbredte 

publikationer om faglig ledelse i det offentlige er fokus analytisk på førstelinjelederen (Voxted 

2016) og mere normativt (Ejler 2017) på hvordan velfærdssamfundets styringsambitioner fordrer, 

at professionerne i højere grad må stemple ind i styringens dagsorden. Men inden vi kan slå fast, 

at det er førstelinjelederne-der-er-den, eller kan udpege medarbejdernes manglende styringsan-

svarlighed, må vi altså fange formålet med faglig ledelse.  

Sagt på en anden måde: Hvis svaret er 'faglig ledelse 2.0', hvad var så spørgsmålet? 

I denne artikel bliver spørgsmålet i første ombæring: Hvordan kan man lede til faglig, kvalificeret 

opgaveløsning? 

 

Hvad handler faglig ledelse om? 

Og hvorfor er det ikke tilstrækkeligt at forfølge dette spørgsmål inden for den vante forståelse af 

faglig ledelse? Den aktuelle efterspørgsel på faglig ledelse bliver (også) båret af et øget fokus på 

ledelse i relation til opgaveløsningens kvalitet. Dette fokus kommer til stede med forskellige per-

spektiver, eksempelvis både som mere udfordrende spørgsmål om substantiel ledelse (Kaspersen 

& Knudsen 2015) og mere typisk i det offentlige som det moderne velfærdsvilkårs fordring på flere 

og bedre ydelser for de samme ressourcer. I det sidste tilfælde kan man derfor tale om efter-

spørgslen som en skærpet opmærksomhed på 'den organisatoriske effekt': skolens betydning for 

læringen, dagtilbuddets løft af børns udvikling, styrken af aktiveringen på det sociale område mv. 

Den organisatoriske effekt er her illustreret i en offentlig sammenhæng men findes naturligvis pa-

rallelt i den private kontekst som fx effekter på produkter, marked og bundlinje. 

Opmærksomheden på den organisatoriske effekt giver en medfølgende opmærksomhed på effek-

ten af den ledelse, der forventes at lede den organisatoriske effekt i hus. Den umage kombination 

af ledelsesprofessionaliseringen væk fra det opgavenære og ambitionen om den formelle ledelse 

som garant for den ønskede organisatoriske effekt ser ud til at drive de fornyede forestillinger om 

og forventninger til 'faglig ledelse': Der bliver i stigende grad forventninger om, at ledelse har ræk-

kevidde og gennemslag til at kvalificere organisationernes konkrete (kerne)opgaveløsning. Disse 

forventninger kan siges at medføre efterspørgsel på en mere faglig ledelse, der rykker tættere på 

medarbejderne og deres håndtering af kerneopgaven. Vi kan med denne argumentation tage et 
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første tilløb mod en funktionel forståelse af faglig ledelse: Faglig ledelse 2.0 er et begreb om 'le-

delse på (effekten af) den kvalificerede opgaveløsning'. 

Det er i sammenhængen værd at bemærke, at efterspørgslen på faglig ledelse synes at vinde ge-

hør både oppefra og nedefra i organisationerne - i hvert fald som åbent begreb - mens der næppe 

tilsvarende er enighed om, hvad faglig ledelse bør indebære, eller om, hvilken effekt i opgaveløs-

ningen, det er er relevant at lede på.  

Et begreb om organisatorisk effekt risikerer da også at blive trivialiseret til simpel tænkning om år-

sag-virkning, at blive reduceret til kvantitative effektmål eller at blive spændt for en ensidig effek-

tivisering af diskutabel kvalitet. Vi kan derfor med fordel forskyde vores blik fra 'effekt' til 'output'. 

En faglig og kvalificeret opgaveløsning er ikke først og fremmest et input i organisatoriske proces-

ser, men derimod er der god grund til få en øget opmærksomhed på opgaveløsningen som output. 

Et output er en substans af både indhold og proces, af noget og af måden-noget-gøres-på. Og her-

med kan vi skærpe vores tilløb fra før: Faglig ledelse 2.0 er ledelse på en faglig, kvalificeret opgave-

løsning, som output.  

 

'Hvordan kan man lede til faglig, kvalificeret opgaveløsning?' 

Spørgsmålet om hvordan kan man lede til faglig, kvalificeret opgaveløsning må stilles åbent under-

søgende. Og ved at spørge undersøgende åbner vi eksempelvis for, at faglig ledelse ikke nødven-

digvis er bundet til førstelinjeledere eller ledere i det hele taget, ligesom vi åbner for, at en faglig 

ledelse kan komme til stede i både direkte og måske endda hyppigere i mere indirekte former.  

Ovenfor argumenterer jeg for at se opgaveløsningen snarere som output end som input, og den 

nævnte funktionelle tilgang til ledelse fører os i samme retning. Med 'ledelse som funktion' får vi 

ikke øje på hvem der leder, men i stedet øje for hvad der leder. Eller sagt med et tvist: Ikke øje på 

ledelse som input men blik for ledelse som output. Et funktionelt perspektiv på ledelse giver bog-

staveligt blik for hvad der fungerer ledende (Andersen 2014). Et funktionelt blik på ledelse neglige-

rer ikke ledere, men er i stedet et nøgternt blik på at ledere må realisere deres ledelse i en slags 

konkurrenceforhold med alt muligt andet, der leder allerede: kulturelle forhold, kollegiale relatio-

ner, strukturelle betingelser, personlige præferencer, faglige tolkninger, fortællinger, handletvang, 

erfaringer, meningshorisonter og allehånde tilbøjeligheder i øvrigt, der byder sig til som mulige 

præmisser for handlinger i organisationen. Der findes på denne måde altid allerede meget mere 

ledelse i organisationen, end vi kan adressere til organisationens ledere, og selv om ledere er sær-
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lige figurer, der netop kan siges at have ambition om at blive gjort til præmisser for de organisato-

riske handlinger, så er der ingen garanti for at en ledelses strategier, erklærede værdier, faglige 

prioriteringer eller kommunikation vil vinde ledelse i organisationen. Dette er ikke et specielt vilkår 

for faglig ledelse - og gælder i et funktionelt perspektiv al ledelse - men ved at tage denne lidt 

kringlede omvej får vi en pointe gjort meget tydelig: Når vi får blik for faglig ledelse som output, så 

bliver Faglig Ledelse 2.0 et spørgsmål om at få øje på alt dét, der i et fagligt perspektiv virker kvali-

ficerende på opgaveløsningen, alt dét som kan virke ledende i den ønskede retning. 

Hvis ikke vi på denne måde løfter blikket for faglig ledelse som funktionel ledelse med multiple kil-

der, så risikerer vi på uheldig vis at fastholde faglig ledelse i et snævert fokus på 'ledere' og at 

overse betydningen af 'faglig ledelse' på alle organisatoriske niveauer. At reservere faglig ledelse 

til førstelinjeledere er logistisk, kompetencemæssigt, ressourcemæssigt og begrebsmæssigt en 

blindgyde. Og på samme vis taber vi antrit, hvis vi eksempelvis overser, hvor megen indirekte men 

kraftfuld faglig ledelse, der kan ligge i direktionens meningsskabende kommunikation ud i organi-

sationen - eller hvis vi overser, hvordan direktionens styring i mange tilfælde ikke styrker men i 

stedet, kontraproduktivt, beslaglægger den faglige kapacitet ned i organisationen til styringsformål 

frem for til kvalificering af opgaveløsningen. 

Ved at få blik for Faglig Ledelse 2.0 tager vi den faglige fodlænke af førstelinjelederen og lægger i 

stedet op til, at denne og de øvrige ledere i organisationen fokuserer ledelsesfagligt på hvilke 

handlinger, der vil virke gunstigt ind på en faglig, kvalificeret opgaveløsning - på det ønskede out-

put. 

 

Hvordan får vi blik for faglig ledelse? 

Faglig ledelse kan således indløses på ganske forskellige måder: Kvalificering af skolens team eller 

ledelse gennem dagtilbuddets ressourcepersoner kan være faglig ledelse. Ledelse af virksomhedens 

specialister eller ledelse af de selvkørende montører i marken kan være faglig ledelse. Meningsska-

belse rundt om nye indsatser i sygeplejen eller samstemning af strategier og professionelle værdier 

på det sociale område kan være faglig ledelse. Og der finder faglig ledelse sted, uanset om menings-

skabelsen bæres af formelle ledere, af kollegiale ressourcepersoner, af organisatoriske strukturer 

eller af direktørens brandtale på ølkassen. 

Faglig ledelse bliver - som al anden ledelse - særligt sårbar i overgangene mellem organisatoriske 

niveauer og i mellemrummene mellem de organisatoriske aktører, og det er derfor væsentligt med 
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opmærksomhed på, hvordan faglig ledelse må skabe koblinger mellem perspektiver. Koblingen mel-

lem oppefraperspektivet nedefraperspektivet og opgaveløsningsperspektivet udgør eksempelvis en 

klassisk Bermuda-treklang for faglig ledelse. 

Med forståelsen af ledelse som funktionel og af faglig ledelse som output kan vi omsætte argumen-

tationen for Faglig Ledelse 2.0 til et praksisnært begreb om: 

 ledelse der influerer på den organisatoriske opgaveløsning til gavn for kerneopgaver eller 

kerneforretning 

 ledelse der samordner det strategiske perspektiv med medarbejderperspektivet i opgave-

løsningen 

 ledelse der styrker de organisatoriske relationer, både mellem niveauerne og i de kollegiale 

lag, der samarbejder om opgaveløsningen. 

 

Begrebet om faglig ledelse som output skelner således i udgangspunktet ikke mellem om det fag-

ligt ledende kan henføres til ledere, strukturelle forhold, medarbejdere mv. Ligesom der ikke skel-

nes mellem, om det fagligt ledende frembringes direkte, indirekte, intentionelt mv. 

Omvendt tilgodeser begrebet, at den formelle ledelse naturligvis har et ledelsesansvar for at Faglig 

Ledelse 2.0 finder sted. Dette kan eksempelvis betyde, at førstelinjeledere bliver udfordret på, 

hvordan der kan ledes fagligt gennem de (nye) organisatoriske ressourcepersoner. Og at direktio-

nen bliver udfordret på, hvordan det næste styringstiltag ikke bare styrer men styrer i samordning 

med det faglige nedefraperspektiv. 

Generelt betyder dette i praksis at Faglig Ledelse 2.0 må finde sig selv i et analytisk felt hvor den 

med outputopmærksomhed fokuserer på den faglige, kvalificerede opgaveløsning: Dels for konti-

nuert at reflektere, hvad der allerede virker fagligt ledende; dels for at reflektere på hvilke måder 

fagligt ledende tiltag sandsynligvis vil kunne bevæge opgaveløsningen i en ønsket retning. 

 

Det analytiske felt for Faglig ledelse 2.0 

Det analytiske felt for faglig ledelse er naturligvis lige så komplekst, som den organisatoriske kon-

tekst i øvrigt måtte være, men vi får et hensigtsmæssigt analytisk snit ved at koble to dimensioner: 

ledelse - leder og indirekte - direkte. Hermed differentieres det analytiske felt i fire, som i figuren 

nedenfor udgør et plan, hvori man kan reflektere, hvordan og hvor faglig ledelse kommer til stede 

for opgaveløsningen i en konkret organisatorisk sammenhæng. 
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A: I denne kvadrant finder vi den klassiske faglige ledelse, den intervenerende og instruerende 

leder, førstelinjelederen som ledelse-tæt-på-opgaveløsningen og ofte som 'spillende træner. Men 

hér finder vi også direktionsbeslutninger med direkte indvirkning på opgaveløsningen, fx 

dokumentationskrav. 

B: I dette felt finder vi særligt den ledelse, der bæres af personer uden ledelsesbeføjelser: 

projektledere, vejledere, koordinatorer og andre organisatoriske ressourcepersoner på det 

kollegiale niveau. Alle disse har formelle funktioner, som kan påvirke opgaveløsningen direkte.  

Men det er også her, vi finder det altafgørende massiv af faglig ledelse: medarbejdere som, 

individuelt eller i team, gennem refleksion og handling skaber det opgaveløsende output. 

C: Med denne del af optikken kan vi især få øje på alt det som ikke nødvendigvis er besluttet af 

nogen, eller som måske er besluttet eller opstået uden særlig tanke for opgaveløsningen. Meget af 

dette kan vi genkende som 'kultur', som vaner og forholdemåder, men heri ligger også strukturer 

og arbejdsgange som sætter sig igennem over for opgaveløsningen - fx digitale formater, 

ressourcetildelinger, hierarkier, samarbejdsorganiseringer, arbejdsmiljø mv. 

D: I denne sidste kvadrant får vi opmærksomhed på lederes indirekte påvirkning af 

opgaveløsningen. Denne form for faglig ledelse kan være strategisk i form af fx gunstige vilkår for 

samarbejdet om opgaveløsningen, kompetenceudvikling, meningsskabelse mv. Men en 

Direkte 

Indirekte 

Leder Ledelse Faglig, kvalificeret 
opgaveløsning 

C 

B 

D 

A 
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betydningsfuld del af denne faglige ledelse foregår også i mere symbolske registre og dimensioner 

af anerkendelse, legitimitet, kommunikation, læring mv. 

 

Greb og faldgruber 

Beskrivelsen af indholdet i de fire kvadranter i det analytiske felt yder langtfra retfærdighed til den 

organisatoriske kompleksitet for en Faglig Ledelse 2.0, men figuren skal først og fremmest 

fremkalde opmærksomheden på, hvordan den faglige ledelse kommer til stede i praksis. 

Det turde på denne måde være åbenlyst, at faglig ledelse version 2.0 ikke er nyt metodisk eller 

konceptuelt greb om ledelse men snarere udfordrer til at finde ind i de ledelsesforhold, der 

fungerer fagligt ledende i den konkrete organisatoriske praksis. På den baggrund bliver det et 

empirisk spørgsmål, hvordan faglig ledelse kan udfolde sig i forskellige organisatoriske 

sammenhænge, og de generelle handlemuligheder, vi kan udpege,  tager derfor i første omgang 

form som analytiske greb: 

I. Organisationen må undersøge, hvad der allerede influerer fagligt ledende på den organisatoriske 

opgaveløsning, hvad enten påvirkningen kommer fra ledere, kolleger, kultur eller organisering - og 

direkte eller indirekte. Strategiske ambitioner om bevægelse i opgaveløsningen i faglig, kvalificeret 

retning, kalder på analytisk undersøgelse af, hvordan det vil være muligt at 'skrue op for' det gun-

stigt fagligt ledende i konteksten. Og med en særlig opmærksomhed på hvornår faglig ledelse risi-

kerer at blive kontraproduktiv i forhold til det strategiske ærinde: Det er ingen kunst at udmelde 

nye strategiske mål for opgaveløsningen; det virtuose består i at lancere strategien, således at den 

reelt bliver fagligt ledende i den faktiske opgaveløsning. 

II. Organisationen må (derfor) analytisk undersøge hvad der skal til for at samordne det strategiske 

perspektiv med medarbejderperspektivet i opgaveløsningen, således at denne kobling slutter et 

kredsløb, der virker fagligt ledende. Også med et funktionelt perspektiv på ledelse bliver samord-

ningsbestræbelsen et formelt ledelsesansvar. Samordning mellem ledelsesniveauerne er i denne 

sammenhæng en vigtig organisatorisk opmærksomhed: Hvis direktionen ikke som faglig ledelse 

indtænker nedefraperspektivet i de strategiske beslutninger, kommer førstelinjeledere til at bruge 

tiden på at respondere på og kompensere for de strategiske beslutninger i stedet for at lede på 

den faglige opgaveløsning. På denne måde risikerer en klassisk pipelinetænkning at blive reelt kon-

traproduktiv for faglig ledelse. 
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III. Organisationen må undersøge, hvordan ledelse kan styrke de organisatoriske relationer, både 

mellem niveauerne og i de kollegiale lag, der samarbejder om opgaveløsningen. De (nye) organisa-

toriske ressourcepersoner (som er kendte som projektledere, koordinatorer, vejledere mv.) for-

drer en særlig opmærksomhed i deres centrale position for faglig ledelse version 2.0. Den formelle 

ledelse må analytisk lægge til rette for en sådan faglig ledelse pr. mellemmand, herunder hvilke 

udfordringer der ligger i at lede gennem andre, og hvordan de faglige, organisatoriske ressource-

personer undgår at komme på mellemhånd i den interkollegiale ledelse af opgaveløsningen. 

IV. Fælles for de tre analytiske greb må der være organisatorisk opmærksomhed på dimensio-

nerne tid og læring:  

Analytiske tilgange, samordningsbestræbelser og relationelle processer betyder at faglig, kvalifice-

ret opgaveløsning kræver sin tid - og at organisationen skal kunne skynde sig langsomt. 

Analytiske tilgange, samordningsperspektiver og relationelle øvebaner kalder på en forståelse af 

organisatorisk læring som refleksiv ramme - i modsat fald risikerer man trods alle gode viljer at 

vågne op i den gamle versionering. 

 

Afrunding 

Denne artikel tog sit afsæt i en fornyet efterspørgsel på faglig ledelse og i en ambition om at af-

hjælpe den uklare - og til tider næsten besværgende - dimension i den begrebslige efterspørgsel, 

og artiklen bidrager derfor til et mere operationelt greb om en aktualiseret version af faglig le-

delse. I et funktionelt perspektiv på ledelse bliver det analytiske argument i artiklen, at vi må gen-

tænke faglig ledelse i en 'vers. 2.0', hvor vi indregner de multiple kilder til det fagligt ledende, iagt-

tager faglig ledelse som output, styrer i samordning med det faglige nedefraperspektiv og ser 

hvordan ledere oftest må realisere den faglige ledelse gennem andre, fx de organisatoriske res-

sourcepersoner. 

På denne måde bliver et begreb om Faglig Ledelse 2.0 både abstrakt og praksisnært konkret: Faglig 

ledelse er ledelse, der influerer på den organisatoriske opgaveløsning til gavn for kerneopgaver el-

ler kerneforretning.  

Og derfor bliver første greb for ledere i denne sammenhæng at få analytisk øje for, hvordan faglig 

ledelse folder sig ud i den organisatoriske praksis?  

Belysningen eller undersøgelsen af dette vil have stor relevans for både faglige ledere på alle ni-

veauer og for forskningen i faglig ledelse. 
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