Ledelseskvaliteten – kan den måles…
Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor

Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede resultater er et
eksempel på Excellent Ledelseskvalitet
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Ledelseskvalitet – hvad er det?
Vore erfaringer som
virksomhedskonsulenter har lært os, at
forudsætningen for al kvalitet i en
organisation er ledelseskvaliteten – en
kvalitet som sikrer de bedst mulige
resultater via et samspil mellem strategier,
kompetencer og ressourcer.
 Bestyrelsens ledelseskvalitet har
stor indflydelse på samarbejdet
med og ledelsen af direktionen.
 Direktionens ledelseskvalitet har
stor indflydelse på samarbejdet
med og ledelsen af de øvrige
ledere.

samarbejdet med og ledelsen af
den daglige drift – og dermed
kvaliteten af de beslutninger der
træffes, og de planer, der
gennemføres.
I samarbejde med flere virksomheder har vi
erfaret stor værdi i at
 afstemme ledelsesfilosofien i
virksomheden på basis af måling
 afdække behov for ændret
lederadfærd
 udvikle, planlægge og
gennemføre værdiskabende
lederudviklingsprogrammer med
fokus på opgaver fra dagligdagen

 Øvrige lederes ledelseskvalitet
har stor indflydelse på
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 måle om de gennemførte
programmer har medført den
ønskede adfærdsændring.
Vigtigst af alt – næsten – er opfattelsen af
ledelse som et af de væsentligste
indsatsområder i forhold til at opnå de
ønskede resultater for virksomheden.
Vore erfaringer viser samtidig, at mange
lederudviklingsaktiviteter efterfølgende har
vanskeligt ved at blive integreret i
dagligdagen – derfor er det af stor
vigtighed, at lederudviklingsaktiviteter er
funderet i opgaveløsninger, der tager
udgangspunkt i virksomhedens aktuelle
situation og kultur for på denne måde at
sikre, at der reelt bliver tale om en
adfærdsregulering.
Metoderne til udvikling af ledelseskvaliteten
er mange – hos Bülow Management
anvender vi de metoder, der på en
nødvendig og enkel måde sikrer en
udvikling af virksomhedens ledelseskvalitet
– for den enkelte, for teamet og hele
organisationen – metoder der tager
udgangs-punkt i virksomhedens kultur og
situation i øvrigt – og såfremt det er muligt;
helst baseret på konkrete målinger.
Kan ledelseskvalitet måles..…

summen af lederens egen-vurdering krydret
med lederens objektive – og til tider
subjektive – opfattelse af de
tilbagemeldinger, lederen modtager om
egen ledelseskvalitet – direkte eller
indirekte, verbale eller nonverbale osv.
Af disse årsager kan det ofte være en god
idé mere systematisk at indsamle relevante
interessenters vurdering af
ledelsens/lederens ledelseskvalitet.
En vurdering der ikke blot er en reaktiv
vurdering, men en vurdering, der som
udgangspunkt iværksættes som et proaktivt
element i virksomhedens samlede sæt af
velvalgte balancerede indsatser, der alle er
valgt med udgangspunkt i de resultater,
virksomheden ønsker at opnå.
Lederadfærden i en virksomhed er den
adfærd, der skaber grundlaget for den
samlede ledelses-kvalitet – og dermed det
indsatskriterium, der har den største
resultatafsmittende effekt.
Alene af denne årsag vil en systematisk og
tilbagevendende vurdering af den enkeltes
og den samlede ledelseskvalitet være
særdeles nyttig i virksomhedens valg af de
mest effektfulde forandrings- og
udviklingsmæssige tiltag.

Den vurdering, der vel nok bør betyde mest
for en leder – er lederens egen.
Dette forudsætter naturligvis en ledertype
med højt selvværd, stor selvindsigt og en
god portion selvkritik.
Ofte befinder ledere sig imidlertid i en
såkaldt redigeret virkelighed – en
virkelighedsopfattelse, der er sammensat af
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Og jo – ledelseskvalitet kan og bør måles –
når
 virksomheden har defineret,
hvilken ledelseskvalitet der er
strategisk nødvendig
 virksomheden erkender, at
alle vurderinger af
ledelseskvaliteten er
subjektive – uanset
antallet af decimaler.
Ofte skyldes en umiddelbar positiv
vurdering af ledelseskvaliteten, at
virksomheden ikke har defineret, hvilken
ledelseskvalitet, der er strategisk
nødvendig, hvilket alt andet lige må
besværliggøre en knapt så subjektiv
vurdering.

Vurdering af ledelseskvaliteten i
virksomheden kan – udover at omhandle
medarbejdernes oplevelse af den
praktiserede lederadfærd, også omfatte
eksempelvis bestyrelsens eller topledelsens
egen-vurdering af sig selv som ledergruppe,
ligesom der også kan gennemføres en
vurdering af ledelseskvaliteten blandt den
samlede ledelsesgruppe.
På trods af at ledervurderinger er behæftet
med en del subjektivitet, er det vores
erfaring, at ledervurderinger, der foretages
blandt samtlige ansatte, giver nogle
særdeles brugbare pejlinger i
virksomhedens valg af indsatser inden for
ledelse, strategi og politik, medarbejdere,
ressourcer eller processer – ikke mindst
fordi ledelsesindsatsen har stor indflydelse
på samtlige øvrige indsatsområder:

Virksomhedens valg af indsatser inden for:

Så jo – ledelseskvalitet kan og bør måles –
såvel systematisk som en gentagen aktivitet
– og der er mindst to årsager til dette:
ikke bare måleresultatet er en drivkraft for
virksomhedens fortsatte udvikling
den viden, som ledergruppen er i besiddelse
af om at målingen kommer, er utvivlsomt af
stor betydning for resultaterne af allerede
igangsatte aktiviteter for at udvikle
ledelseskvaliteten.

Hvad kan der være god grund til at huske
ved gennemførelse af en
ledelseskvalitetsmåling?
Forud for gennemførelsen af
ledelseskvalitetsmålingen kan det være af
stor betydning at gøre sig nogle overvejelser
om følgende:
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Hvilke barrierer er der
erfaringsmæssigt forbundet med
denne slags vurderinger
Hvad karakteriseres som god
ledelse
Hvilke spørgsmål er relevante at
stille
Skal der også måles på
respondenternes vurdering af
vigtigheden af udsagnet
Hvilket mål skal nås
Hvilken kapacitet råder
virksomheden over i forhold til
gennemførelse af nødvendige
ændringer
Hvilke konsekvenser vil
virksomheden drage af
måleresultatet
Den efterfølgende proces

modstand, der erfaringsmæssigt viser sig at
være til stede i mange virksomheder.
 Manglende kendskab til
baggrunden for målingen
 Manglende kendskab til hvad
resultatet af målingen skal
anvendes til
 Manglende kendskab til metoden
 Manglende kendskab til hvem der
får hvad at vide efter målingen
 Angsten for at få at vide ”jeg er
ikke god nok”
 Angsten for at blive udsat for
æreskrænkelse
 Angsten for at miste sit job
 Angsten for at skulle ændre sig
 Angsten for at miste prestige
2. Hvilken form for God Ledelse ønskes?

I de efterfølgende afsnit vil jeg komme med
vores erfaringsbaserede bud på mulige
forhold, der kan indgå under de enkelte
punkter.
1. Barrierer mod ledervurderinger
På trods af at ledere – ofte dagligt –
anvender mange gode kræfter på at
måle/vurdere medarbejdernes indsatser og
resultater, er der mange ledere, der er imod
det selv at blive vurderet.
I denne forbindelse kan man stille sig det
spørgsmål: ”Hvilken ledelseskvalitet har de,
der er imod systematisk vurdering?”
Årsagerne til denne modstand mod
systematisk vurdering af ledelseskvaliteten
kan være mange – jeg har efterfølgende
oplistet en række af de årsager til denne

En tilsyneladende daglig positiv vurdering af
ledelseskvaliteten – måske baseret på
baggrund af en ledelseskvalitetsmåling –
kan ofte skyldes uvidenhed om hvilken
ledelseskvalitet, der er den strategisk mest
nødvendige.
Mange virksomheder har ikke etableret et
egentligt ledelsesgrundlag, som danner
rammerne for ”god ledelse her hos os”.
Manglen på et egentligt ledelsesgrundlag
kan ofte medføre en uensartet adfærd hos
de enkelte ledere, og dermed endvidere
resultere i udviklingen af til tider vidt
forskellige kulturer i virksomheden.
Lederadfærden er vel nok den mest
normdannende adfærd i virksomheden –
alene af denne årsag kan det at definere og
implementere et egentligt ledelsesgrundlag
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vise sig at være særdeles nyttigt for
virksomhedens resultatskabelse.
Det at have etableret dette grundlag, vil
også give ledelsen mulighed for løbende at
evaluere såvel den samlede som den
individuelle ledelseskvalitet, og samtidig
anvende denne evaluering som et element i
benchmarking- aktiviteterne blandt lederne.
3. Hvilke spørgsmål er de rigtige?
Ved gennemførelse af
ledelseskvalitetsmålinger er det naturligvis

af stor betydning for valget af de
efterfølgende indsatser, at der spørges ind
til det, der vurderes som det mest relevante
i forhold til virksomhedens resultatskabelse.
Samtidig skal det med i valget af den
endelige spørgeramme, at det at stille et
spørgsmål i sig selv er normpåvirkende/dannende i virksomheden.
Det endelige spørgeskema bør tage
udgangspunkt i det ledelsesgrundlag/den
ledelsespolitik, der er gældende for
virksomheden.

MÅLING af: Ledelseskvalitet og niveau for Implementering af Medledende-grupper (skema 1 af 5)
Din grad af oplevelse
I ringe
grad

1.

Min nærmeste leder er altid til rådighed

2.

I vores gruppe(r) er Optimator, Gruppeudvikler og Overblikker på plads

3.

I vores gruppe(r) har vi et godt overblik over de nødvendige kompetencer

4.

Min nærmeste leder går altid forrest

5.

Min nærmeste leder fokuserer lige meget på resultater og samspil

6.

I vores gruppe(r) kender vi vores mål

Rækken af spørgsmål evt. opdelt i en række
hovedgrupper udgør grundlaget for et
output, der giver et billede af såvel den
samlede ledelseskvalitet i virksomheden,
ledergruppen, afdelingen etc. som af den
enkeltes ledelseskvalitet – altså lederens
adfærd, som den opleves af andre, i forhold
til ledelsesgrundlaget.
4. Respondenternes syn på vigtigheden…
Vore erfaringer viser, at en kombination af
respondenternes grad af oplevelse og
respondenternes syn på vigtigheden af de

Nogen
grad

Hvor stor betydning har det for dig
I høj
grad

Ingen
betydning

Nogen
betydning

Afgørende
betydning

enkelte udsagn, gør det samlede output af
analysen endnu mere værdifuldt.
Ud over at denne metode kan afdække evt.
”gaps” mellem det oplevede og graden af
betydning, er det også værdifuldt for hele
organisationen at få belyst, i hvilket omfang
respondenterne tillægger de enkelte udsagn
betydning, hvilket blandt andet fortæller
om nogle grundlæggende holdninger i
virksomheden, og ikke mindst i hvor stor
udstrækning ledelsen er lykkes med at
kommunikere – og skabe accept af –
forskellige elementer i eksempelvis det
samlede ledelsesgrundlag. I forbindelse
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med opbygningen af spørgerammen kan det
være nyttigt at tage hensyn til følgende
”lovmæssighed”:

arbejdes videre med de opnåede
resultater.

 spørgekapaciteten er større end
svarkapaciteten

6. Råder vi over den nødvendige kapacitet?

 svarkapaciteten er større end
beslutningskapaciteten

Ud over at der skal henvises til den tidligere
nævnte ”lovmæssighed”, er det en
afgørende forudsætning for resultatet af
ledelseskvalitets-målingen, at virksomheden
er indstillet på at afsætte den kapacitet, der
er nødvendig for at gennemføre de
forskellige indsatser, der følger efter
gennemførelsen af målingen.

 beslutningskapaciteten er større
end handlingskapaciteten.

5. Hvem skal vide hvad, hvornår – og
hvordan?
Én af forudsætningerne for en succesfuld
gennemførelse af en
ledelseskvalitetsmåling, der sikrer en
kontinuerlig udvikling af ledelseskvaliteten,
er, at de involverede er velinformerede om:

Hvis ikke dette er tilfældet, risikerer
virksomheden at gøre mere skade end gavn
ved gennemførelse af målingen – ligesom
risikoen for meget lave svar-% ved evt.
efterfølgende målinger er meget stor.
7. Hvad med konsekvenserne?

 baggrund
 formål
 metode
 hvad resultaterne skal anvendes
til
 hvem der får info om
resultaterne
 hvordan og hvornår resultaterne
formidles
 og ikke mindst hvordan, der
Hvor gode er vore
indsatser
Niveau

Vi anser det for meget vigtigt, at den første
måling, der gennemføres i virksomheden,
opfattes som en slags ”åbningsbalance”.
Denne åbningsbalance har til formål at
kortlægge den øjeblikkelige ledelseskvalitet,
som efterfølgende danner udgangspunkt for
såvel valg af værdiskabende indsatser som
sammenlignings-grundlag for efterfølgende
målinger.
Hvor gode er vore
resultater
Niveau

Udbredelse

Relevans
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Den væsentligste konsekvens af en
gennemført ledelseskvalitetsmåling er
udpegning af de væsentligste indsatser.
8. En mulig proces ….
En god proces giver oftest det bedste
resultat – dette gælder også i forbindelse
med gennemførelse af
ledelseskvalitetsmålinger.

målinger, vi har gennemført for flere
virksomheder, vist sig at være særdeles
nyttige. Ikke blot fordi en
ledelseskvalitetsmåling jo er subjektiv, men
også begrundet i det forhold, at lederen via
disse dialogmøder oftest opnår både en
højere grad af objektiv viden omkring egen
adfærd etc. og samtidig opnår stor effekt af
at inddrage sine medarbejdere i opgaven
med at udvikle ledelseskvaliteten.

Dialogmøder mellem lederen og
respondenterne har gennem de mange
Proces for Ledelseskvalitetsmåling

Dialog med
Medarbejderne

Gennemføre
måling

Beslutte
ledelsesgrundlag

Coaching af
leder

Evaluere
resultat

Dialog i
Medledende
Grupper

Drøftelse
af
udviklingsmål

Igangsætte
udviklingsaktiviteter

Dialog med
Sitemanager
Dialog i
Ledergruppen
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