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Indledning 
Ledelseslitteraturen har længe betonet vigtigheden af ledelse af udvikling, både 

organisatorisk, fagligt og personligt, og det er blevet et udbredt bonmot at ”det eneste 

konstante er forandring”. Som jeg skal komme tilbage til, kan der være forskellige grunde til 

det udviklings- og forandringspres, som gør sig gældende i ledelse, men ofte fremhæves det 

helt oplagte forhold, at den løbende udvikling af ny viden, nye teknologier, nye 

samarbejdsformer, osv., kan give anledning til såvel organisatorisk som faglig og personlig 

udvikling. På denne baggrund er begreber om OD (Organizational Development), UDI (User-

Driven Innovation), EBP (Evidence-Based Practice), og lignende blevet stadigt mere 

udbredte og centrale i ledelseslitteraturen, hvor de bruges til at understrege, at konstruktive 

udviklingsprocesser ofte ikke udfolder sig af sig selv – i hvert fald ikke uden problemer. 

Derfor kan der være brug for ledelse af udviklingstiltag, eksempelvis i forhold til at 

igangsætte, understøtte eller evaluere dem.  

Interessen for ledelse af udvikling gælder også udvikling af ledelsen selv, dvs. ledelse af 

udvikling af ledelse. En stor og stadigt voksende mængde af ledelseskonsulenter, -koncepter 

og -kurser betoner vigtigheden af ledelsesudvikling (McKenna, 2006). Det har betydet, at 

ledelsesudvikling i dag er blevet big business og præget af en markeds- og modelogik, der 

oversvømmes af en strøm af nye tilgange og teknikker, nye modeller og metoder, som 

præsenteres som the latest and greatest inden for ledelse (Jackson, 2001). Hver sæson har 

sine modeord og metoder. Mange præsenteres med esoteriske termer som lean og leadership 

pipeline, abstrakte bogstavlege som teori X, teori Y, teori Z, teori U eller indforståede 

forkortelser som TQM, TPM, 4-D, 5-F, 6-S, hvilket desværre bidrager til at hæmme snarere 

end fremme klarheden og overskueligheden (Lystbæk, 2011, 2019).  

Ledelse af udvikling er således blevet et komplekst felt, hvor det meningsfulde, det 

målbare og det, der kan markedsføres, kæmper om opmærksomheden. Det kan gøre det svært 

at overskue og navigere i de udfordringer og muligheder, der knytter sig til ledelse af 

udvikling (Lystbæk, 2017, 2018). 

I det følgende vil jeg hæve perspektivet på udvikling i og af ledelse op over strømmen 

af ledelses- og konsulentlitteratur og præsentere to analyserammer, der kan bruges til at 

identificere de udviklingspres og udfordringer, der knytter sig til udvikling i og af ledelse.  

Først vil jeg præsentere en analyseramme, der kan bruges til at identificere nogle af de 

kilder til udviklingspres, der gør sig gældende i organisationer og ledelse. Denne 
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analyseramme er inspireret af såkaldt neo-institutionel teori, der betoner, at institutionelle 

logikker og normer sætter rammerne for, hvad og hvordan man i forskellige sammenhænge 

kan legitimere udviklingstiltag (Durand, Szostak, Jourdan, & Thornton, 2013).  

Herefter vil jeg præsentere en analyseramme, der kan bruges til at identificere nogle af 

de ledelsesmæssige udfordringer, der kan præge ledelse af udviklingstiltag. Denne 

analyseramme er inspireret af Staceys matrix for strategisk ledelse, der betoner, at ledelse af 

udvikling kan være kompleks og præget af forskellige grader af sikkerhed hhv. enighed om 

udviklingstiltagene (Stacey, 1993, 2011).  

De to. analyserammer kan bruges hver især eller samlet til at belyse nogle af de 

muligheder og udfordringer, der knytter sig til udvikling i og af ledelse. 

 

 

Kilder til udviklingspres i ledelse 
Som nævnt indledningsvist er ledelse udsat for et stort udviklingspres, hvor det meningsfulde, 

det målbare og det, der umiddelbart kan markedsføres, kæmper om opmærksomheden. 

Udviklingspresset kan komme forskellige steder fra. Med sociologiske begreber kan det være 

relevant at skelne mellem udviklingspres på mikro- og makroniveau, dvs. på 

organisationsniveau hhv. samfundsniveau. 

Udviklingspres på mikro-niveau er det udviklingspres, der kommer fra de specifikke 

ønsker, som kunder, ansatte og andre interessenter, har til en virksomhed eller organisation. 

Disse ønsker kan rette sig imod de produkter og services, som virksomheden eller 

organisationen leverer, men de kan også rette sig imod de samarbejdsformer og -relationer 

eller de organisations- og ledelsesformer, der gør sig gældende i virksomheden eller 

organisationen. Når ønsker til produkter og services, samarbejdsformer og -relationer eller 

organisations- og ledelsesformer ændrer sig, skyldes det ofte udviklingen af ny og specifik 

viden og teknologi, der kan ændre vores forventninger og behov, både som kunder og 

forbrugere, borgere og brugere, ansatte og kolleger, ledere og chefer, osv.  

Udviklingspres på makro-niveau er det udviklingspres, der kommer fra generelle 

samfundsmæssige tendenser som globalisering, digitalisering, bæredygtighed, samskabelse 

med kunder og brugere, osv. Sådanne samfundsmæssige tendenser kan ændre vores 

forventninger og behov, både som kunder og forbrugere, borgere og brugere, ansatte og 

kolleger, ledere og chefer, osv. og på denne baggrund give anledning til et ønske om 
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udvikling af generelle produkter og services men også af de samarbejdsformer og -relationer 

eller organisations- og ledelsesformer, der gør sig gældende i en virksomhed eller 

organisation.  

De sociologiske begreber om udviklingspres på mikro- og makroniveau er analytiske 

begreber, dvs. begreber som vi kan bruge til at forstå forskellige aspekter ved det 

udviklingspres, der kan opleves i ledelse. I praksis er udviklingspres på mikro- og 

makroniveau ofte forbundet og vanskeligt at adskille, men det er heller ikke det afgørende. 

Det afgørende er, at analyserammen kan bruges til at belyse kilderne til forskellige 

udviklingspres og -tiltag. Eksempelvis kan udviklingstiltag med henblik på at styrke 

kunderelationerne i en virksomhed både have rod i virksomhedens ønske om kundepleje eller 

kundernes ønske om indflydelse (udviklingspres på mikroniveau) men også have rod i en 

generel samfundsudvikling i retning af samskabelse med kunder og brugere (udviklingspres 

på makroniveau). Tilsvarende kan et ønske om at indføre ny teknologi i en organisation både 

have rod i en forventning om at den nye teknologi kan forbedre virksomhedens produkt eller 

produktion (udviklingspres på mikroniveau) men også have rod i en generel 

samfundsudvikling i retning af øget digitalisering (udviklingspres på makroniveau). En 

analyseramme med både mikro- og makroperspektiv kan give en bedre forståelse for den 

kompleksitet, der ofte er på spil i forhold til udviklingsprocesser.  

 I ledelseslitteraturen er denne pointe blevet videreudviklet, særligt inden for såkaldt 

neo-institutionel teori, der har peget på, at udviklingstiltag typisk bliver begrundet med en 

forventning om øget kvalitet eller effektivitet i opgaveløsningen, men ligeså vigtigt er det, at 

udviklingstiltag anerkendes som sådan, dvs. deres legitimitet (Friedland & Alford, 1991). Det 

betyder, at en række institutionelle logikker og normer sætter rammerne for, hvilke 

udviklingstiltag der i forskellige kontekster kan legitimeres og hvordan de kan legitimeres 

(Durand et al., 2013). Det rækker ud over formålet med denne artikel at redegøre mere 

indgående for neo-institutionel teori. Her bruger jeg blot inspiration herfra til at pege på, at 

udviklingspres kan analyseres som et komplekst fænomen, der udfolder sig i et krydspres af 

hensyn til både kvalitet og legitimitet. Lægger man hertil, at disse hensyn både kan være 

interne og eksterne, kan man analysere udviklingspres i organisationer og ledelse med 

følgende to-dimensionelle analyseramme (figur 1).  
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Figur 1. Udviklingspres i ledelse 
 

 
 

Analyserammen illustrerer, at udviklingspres kan komme fra forskellige sider, dvs. have 

forskellige kilder. Mere specifikt beskriver analyserammen fire væsentlige kilder til 

udviklingspres. Ledelseslitteraturen har traditionelt beskrevet ledelse af udvikling med 

udgangspunkt i private virksomheder, der er afhængige af at kunne sælge sine produkter og 

services på et marked. For at være konkurrencedygtig på et marked skal en virksomhed kunne 

møde efterspørgslen på et marked (Porter, 1985). Det giver et udviklingspres i forhold til at 

imødekomme kundernes ønsker, dvs. tilpasse sig det eksterne pres på kvaliteten af produkter 

og services på markedet (det nederste venstre hjørne i figur 1). Det er en vigtig 

ledelsesopgave at sættes fokus på, om kvaliteten af produkter og services er tilpasset 

kundernes ønsker, og målinger af kundetilfredshed kan i den sammenhæng være et vigtigt 

ledelsesredskab (Latu & Everett, 2000). Anerkendelsen af dette udviklingspres har ført til 

velkendte slogans som ”kunden har altid ret” og en stigende interesse for key account 

management (Bjerre, Refshøj, & Ulrich, 29008), som i mange sammenhænge har bidraget til 

at udvikle nye produkter og services, nye samarbejdsformer og -relationer samt nye 

organisations- og ledelsesformer. Men i et udviklingsperspektiv har kunden ikke altid ret. 

Henry Ford skulle angiveligt have sagt, at ”hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad de ville 

have, havde de sagt en hurtige hest”. Denne pointe understreger, at virksomheder og 

organisationer ikke bare skal tilpasse sig kundernes ønsker, men også forsøge at forme eller 

skabe dem med de produkter og services, de tilbyder. Med andre ord kan udvikling ikke kun 

være efterspørgselsdrevet, da efterspørgslen ofte begrænser sig til de allerede eksisterende og 

velkendte produkter og services. Hvis man kun baserer udviklingstiltag på efterspørgslen 

risikerer man at forfalde til faglig ignorance og overse nogle faglige og teknologiske 
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muligheder. Lige som det en vigtig ledelsesopgave at sætte fokus på, om kvaliteten af 

produkter og services er tilpasset kundernes ønsker, er det også en vigtig ledelsesopgave at 

sættes fokus på om kundernes ønsker og behov kan formes og skabes. 

De faglige og teknologiske muligheder udgør et selvstændigt udviklingspres, der 

kommer fra et internt pres for faglig specialisering i form af ny viden eller teknologi (det 

øverste venstre hjørne i figur 1). Det er en vigtig ledelsesopgave at sættes fokus på, om den 

faglige kvalitet i opgaveløsningen kan styrkes med ny viden eller teknologi. Ny viden eller 

teknologi kan bidrage til at udvikle nye produkter og services, nye samarbejdsformer og -

relationer samt nye organisations- og ledelsesformer. Ny viden eller teknologi skulle gerne 

bidrage til at kvalificere opgaveløsningen, men det gør den desværre ikke med garanti. Hvis 

man har specialiseret sig i at bruge en hammer, er man tilbøjelig til at anskue alle problemer 

som søm. Alle fag har en tendens til at lukke sig om sig selv, så fagfolk ikke længere kan se 

sagen for det faglige billede, men har af den. Med andre ord er der i alle fag en risiko for 

fagnørderi eller decideret fagidioti, hvor det faglige perspektiv så at sige bliver blindt for 

andre relevante sider af sagen. Eksempelvis er mange kunder ikke interesseret i de fagligt og 

teknisk mest avancerede produkter og services, men er interesseret i produkter og services, 

som er brugervenlige og pålidelige i hverdagen. Lige som det en vigtig ledelsesopgave at 

sætte fokus på, om den faglige kvalitet i opgaveløsningen kan styrkes, er det også en vigtig 

ledelsesopgave at sætte fokus på, at faglige specialisering ikke fører til uhensigtsmæssig 

fagnørderi og decideret fagidioti. 

Et tredje og beslægtet udviklingspres, der ligeledes rummer en risiko for, at et fag 

lukker sig om sig selv, er et internt pres for at styrke den faglige legitimitet gennem faglig 

profilering (det øverste højre hjørne i figur 1). Et fag er ikke bare et interesseområde men også 

et indtægts- og identitetsgrundlag, hvor der er såvel stillinger og status som penge og prestige 

på spil. Med andre ord har vi som fagfolk mere og andet på spil end hensynet til den faglige 

kvalitet. Det er der ikke noget odiøst i. Tværtimod kan konkurrence mellem fag eller faglige 

retninger være en konstruktiv og produktiv drivkraft for udvikling af nye produkter og 

services, nye samarbejdsformer og -relationer eller nye organisations- og ledelsesformer. 

Det gælder i allerhøjeste grad også for ledelse. Ledelse er ofte direkte involveret i tildeling af 

stillinger og status og fordeling af penge og prestige – og som fag er ledelse i høj grad 

kendetegnet ved konkurrence og kamp om stillinger og status. Det er derfor en vigtig 

ledelsesopgave at have fokus på, om konkurrencen om penge og prestige er konstruktiv, idet 
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der er en risiko for at konkurrencen mellem fag og faglige retninger bliver til uhensigtsmæssig 

fagpolitik, hvor fagfolk bliver mere optaget af at profilere sig selv eller bestemte faglige 

pointer end på at bidrage til reel udvikling.   

Presset på profilering kan imidlertid ikke kun komme indefra, men kan også komme 

udefra, fra et eksternt pres på at legitimere produkter og services, samarbejdsformer og -

relationer eller nye organisations- og ledelsesformer som moderne og tidssvarende (det 

nederste højre hjørne i figur 1). Mens de tre øvrige udviklingspres beskriver forskellige 

udviklingspres på mikroniveau, udgør udviklingspresset på at legitimere sig som moderne og 

tidssvarende et udviklingspres på makroniveau. Det er et udviklingspres for at legitimitet i 

forhold til generelle samfundsmæssige tendenser som globalisering, digitalisering, 

bæredygtighed, samskabelse med kunder og brugere, osv. En virksomhed eller organisation er 

ikke bare en selvstændig, atomistisk enhed, men er også del af en samfundsmæssig kontekst, 

hvor der er socio-politiske normer for, hvilke udviklingstiltag, der kan legitimeres og hvordan 

de kan legitimeres. Det gælder i allerhøjeste grad også for ledelse. Ledelse er ofte direkte 

involveret i virksomheders og organisationers bestræbelser på at præsentere sine produkter og 

services, samarbejdsformer og relationer samt organisations- og ledelsesformer som moderne 

og tidssvarende. Som nævnt indledningsvist er ledelsesudvikling i dag er blevet big business 

og præget af en markeds- og modelogik, der oversvømmes af buzzwords og andre forsøg på at 

fremstå som the latest and greatest (Jackson, 2001). Det er derfor en vigtig ledelsesopgave at 

have fokus på, om udviklingspresset fra generelle samfundsmæssige tendenser er konstruktiv, 

idet der er en risiko for at udviklingspresset fra trends bliver til uhensigtsmæssig buzzwords 

bingo eller fad surfing, hvor ledere og andre med ansvar for udviklingstiltag bliver mere 

optaget af at surfe med på skiftende modebølger end på at bidrage til reel udvikling (Shapiro, 

1995). 

Sammenfattende kan figur 1 altså bruges til at identificere nogle af de kilder til 

udviklingspres, der gør sig gældende i organisationer og ledelse. Analyserammen illustrerer, 

at der kan være forskellige grunde til konkrete udviklingstiltag, og ofte kan det være 

vanskeligt at afgøre, hvad der er den reelle grund til specifikke udviklingstiltag. 

Udviklingstiltag begrundes typisk med at de forbedrer kvaliteten af produkter eller services, 

enten fra kundens eller et fagligt perspektiv, men det er velkendt, at det kan være svært at 

skelne retorik fra realitet – og det kan være særligt svært på ledelsesfeltet, der præget af en 

mode- og markedslogik og en strøm af buzzwords og trends. Derfor er der grund til at 
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forholde sig undersøgende og analyserende til det udviklingspres, som kan opleves i ledelse, 

for at kunne vurdere om udviklingspresset fører til reelle forbedringer eller risikerer at 

forfalde til faglig ignorance, fagnørderi, fagpolitik eller fad sufing. 

 

 

Udfordringer i ledelse af udvikling 
Ovenfor præsenterede jeg en analyseramme, der kan bruges til at identificere nogle af de 

kilder til udviklingspres, der gør sig gældende i organisationer og ledelse. I det følgende vil 

jeg zoome ind på de nogle af de ledelsesmæssige udfordringer, der kan præge ledelse af 

udviklingstiltag. Analyserammen er inspireret af den såkaldte Staceys matrix.  

 Ralph Stacey er berømt for at problematisere den meget udbredte forestilling i 

ledelseslitteraturen, at ledelse af udvikling handler om rational planlægning og styring. 

Særligt ledelseslitteraturen om strategisk ledelse er gennemsyret af denne forestilling om 

udvikling, som en rationel, lineært fremadskridende proces, der kan planlægges og styres af 

ledelsen og herefter implementeres som planlagt i en virksomhed eller organisation  (Stacey, 

1993). Denne forestilling er i bedste fald naiv og romantisk naiv og i værste fald arrogant og 

forfejlet, for udvikling er ikke forudsigelig og lader sig ikke kontrollere gennem planlægning 

og styring. Tværtimod er udvikling præget af de relationer og interaktioner mellem 

mennesker, som indgår i dem, hvad Stacey kalder ”komplekse responsive processer” (Stacey, 

2001). Det rækker ud over formålet med denne artikel at redegøre mere indgående for Staceys 

teori. Her bruger jeg den blot den vigtige pointe fra Stacey, at der kan være mere eller mindre 

enighed om udviklingstiltag i organisationer og mere eller mindre sikkerhed om 

konsekvenserne af dem. Lægger man disse to dimensioner sammen, kan man analysere 

ledelse af udvikling med nedenstående analyseramme, der betegnes Staceys matrix (figur 2). 
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Figur 2. Udviklingspres i ledelse 
 

 
 
 
Analyserammen illustrerer, at der kan være forskellige ledelsesmæssige udfordringer 

forbundet med ledelse af udviklingstiltag. Ifølge Stacey er ledelse af udvikling ofte kompleks 

i den forstand, at det involverer en vis grad af uenighed og usikkerhed (det midterste felt i 

figur 2). Det betyder, at der i modsætning til, hvad ledelseslitteraturen typisk foreslår, ikke 

grundlag for rationel planlægning og styring. Tværtimod kan kompleksiteten opleves som om 

at ledelse af udvikling balancerer på randen af kaos, dvs. med en risiko for at situationen 

ender i anarki og opløsning (det øverste højre hjørne i figur 2). Ledelse af udvikling handler 

derfor i første omgang om at anerkende og bestræbe sig på at håndtere den kompleksitet, som 

ledelse af udvikling involverer. Først derefter kan man forsøge at reducere den ved at tilstræbe 

enighed om målene eller sikkerhed om midlerne – eller begge dele. 

 Hvis ledelse af udvikling kan skabe både enighed om målene og sikkerhed om midlerne 

til at nå dem, er det relevant at betragte ledelse af udvikling som et spørgsmål om rationel 

planlægning (det nederste venstre hjørne i figur 2). Som nævnt har ledelseslitteraturen 

traditionelt beskrevet ledelse af udvikling som en rationel, lineært fremadskridende proces, 

der kan planlægges og styres af ledelsen, men rationel planlægning og styring er kun relevant 

i forbindelse med ledelse af udviklingstiltag, hvor der er en høj grad af enighed om målene, 

dvs. hvad man gerne vil udvikle, og samtidig er en høj grad af sikkerhed om midlerne til at nå 

dem, dvs. hvad man præcis kan gøre få at nå udviklingsmålene. I sådanne situationer kan man 

lægge detaljerede handleplaner, fordele opgaver og monitorere implementeringen af planer og 

opgaver med henblik på at styre og styrke processen og sikre en effektiv implementering og 

opfølgning. Men ledelse af udvikling kan hverken forudsætte enighed om målene eller 
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sikkerhed om midlerne. Tværtimod er det en centrale del af ledelse af udvikling at forsøge at 

skabe en væsentlig grad af enighed om målene og en væsentlig grad af sikkerhed om midlerne 

til at nå dem – og der er altid en risiko for, at enigheden eller sikkerheden blot er midlertidig, 

så uenighed eller usikkerhed kan opstå. Ifølge Stacey er det i stigende grad et vilkår, at 

enighed og sikkerhed ikke kan fastholdes i organisationer – særligt sikkerhed er vanskeligt at 

fastholde, da alle facetter af udviklingsprocesser sjældent kan forudsiges og derfor heller ikke 

kan kontrolleres gennem planlægning og styring (Stacey, 2001). 

Ofte er det ikke er muligt at reducere den usikkerhed, der er forbundet med 

udviklingsprocesser i organisationer, men det er heller ikke nødvendigt, da ledelse af 

udvikling i sådanne tilfælde kan betragtes som et spørgsmål om visionær retning (det nederste 

højre hjørne i figur 2). Ledelseslitteraturen har i flere år betonet vigtigheden af, at have en 

værdifuld mission og en motiverende vision (Johnson, Scholes, & Whittington, 2005). En 

virksomheds mission og vision tjener ikke bare til at brande virksomheden overfor kunder, 

medarbejdere og andre interessenter, men tjener først og fremmest som pejlemærker for 

prioriteringer og beslutninger, hvilket er særligt vigtigt at have i forbindelse med 

udviklingsprocesser, der ikke kan forudsiges og kontrolleres, og derfor kræver at deltagerne 

en engagerede i processerne og inspirerede til at finde nye veje, hvis (eller når) 

udviklingsprocesserne ikke forløber som forventet. I sådanne tilfælde er der brug for, at 

deltagerne kan prioritere og træffe beslutninger om målsætninger og opgaver, når det er 

nødvendigt, på et klart grundlag, så prioriteringer og beslutninger ikke fremstår retningsløse 

og vilkårlige, men tværtimod har en retning mod en fælles mission og vision. 

Men enighed om udviklingstiltag – og de værdier og idéer, der knytter sig hertil – kan 

ikke altid forudsættes. Specielt ikke når man tager fortolkning af den mening, de tillægges i 

(Røvik, 2007). Det gælder særligt hvis mission og vision berører den konkurrence mellem 

forskellige faglige retninger, der som nævnt ovenfor er en del af mange udviklingsprocesser. I 

sådanne tilfælde kan uenighed om udviklingstiltag omfatte den konkurrence om såvel 

stillinger og status som penge og prestige, der ofte er på spil i udviklingsprocesser, og derfor 

kan politisk forhandling være relevant i forbindelse med ledelse af udvikling (det øverste 

venstre hjørne i figur 2). Konkurrencen mellem forskellige retninger risikerer som nævnt at 

være en destruktiv og destabiliserende kraft i udviklingsprocesser, da den kan give anledning 

til faglige og personlige konflikter og magtkampe, men konkurrencen kan også være en 

konstruktiv drivkraft for udviklingsprocesser i organisationer, hvis den bliver håndteret 
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ledelsesmæssigt gennem forhandling og drøftelse af mulige fortolkninger (og misforståelser) 

af udviklingstiltag. Det er baggrunden for, at der de seneste år har været en stigende 

anerkendelse af vigtigheden af at inddrage de involverede parter i udviklingsprocesser med 

udbredelsen af slogans som ”if it is about them, don´t do it without them”. 

Sammenfattende kan figur 2 altså bruges til at identificere nogle af de ledelsesmæssige 

udfordringer, der kan præge ledelse af udviklingstiltag. Analyserammen illustrerer, at der kan 

være forskellige ledelsesmæssige udfordringer forbundet med ledelse af udviklingstiltag i 

forhold til om der er mere eller mindre enighed om målene med udviklingsprocessen og mere 

eller mindre sikkerhed om midlerne for at nå dem. Ledelse af udvikling er ofte kompleks i den 

forstand, at det involverer en vis grad af uenighed og usikkerhed. Som sådan kan ledelse af 

udvikling både involvere politisk forhandling, visionær retning og rationel planlægning – og 

en balancering på randen af kaos, hvis uenigheden eller usikkerheden er for høj til at gøre 

disse ledelsesformer relevante. Det er vigtigt, at anerkende denne kompleksitet for at kunne 

håndtere og måske reducere den – og der er altid en risiko for, at enigheden eller sikkerheden 

blot er midlertidig, så uenighed eller usikkerhed kan opstå. 

 

 

Afslutning 
I de seneste årtier har vi set en stadigt stigende interesse for ledelse af udvikling. Vi har set en 

række udviklingstiltag, der har rod i koncepter, kurser og andre tilbud om 

kompetenceudvikling fra en voksende konsulentbranche. På denne baggrund er ledelse af 

udvikling er blevet et komplekst felt, hvor det meningsfulde, det målbare og det, der kan 

markedsføres, kæmper om opmærksomheden. Derfor er det vigtigt at have fokus på, hvilke 

udviklingspres, der skal forfølges, og hvilke ledelsesmæssige udfordringer og muligheder, der 

kan give anledning til.  

Jeg har præsenteret to analyserammer, som kan bruges til at identificere de 

udviklingspres og udfordringer, der knytter sig til udvikling i og af ledelse. Først præsenterede 

jeg en analyseramme, der kan bruges til at identificere nogle af de kilder til udviklingspres, 

der gør sig gældende i organisationer og ledelse. Denne analyseramme illustrerer, at kan være 

forskellige kilder til udviklingspres, som ofte kan være sammenvævede og svære at adskille i 

praksis. Derfor kan det ofte være vanskeligt at afgøre, hvad der er det primære mål med 

specifikke udviklingstiltag.  
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Herefter præsenterede jeg en analyseramme, der kan bruges til at identificere nogle af de 

ledelsesmæssige udfordringer, der kan præge ledelse af udviklingstiltag. Denne analyseramme 

illustrerer at ledelse af udvikling kan være kompleks og præget af forskellige grader af 

sikkerhed hhv. enighed om udviklingstiltagene.  

De to. analyserammer kan bruges hver især eller samlet til at belyse de muligheder og 

udfordringer, der knytter sig til udvikling i og af ledelse. 
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