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Den nye syntese for offentlig 
værdiskabelse - hvordan skal vi 
lede den offentlige sektor?
Ny Syntese er et udvidet tankesæt til arbejdet med of-

fentlig velfærd. Syntesen samler kendte elementer og 

dimensioner på en ny måde, som bidrager til at gen-

tænke den offentlige velfærd – med nye roller, perspek-

tiver og ideer på tværs af de nuværende strukturer og 

grænser.

 
Af chefkonsulent Jan Bartram

 
Der strømmer en ny tænkning ind over lande i hele ver-
den, som handler om, hvordan vi fremadrettet kan skabe 
velfærd i en tid med faldende ressourcer, øget sam-
fundsmæssig kompleksitet og med nye, stigende for-
ventninger fra borgerne. En global udfordring, som politi-
kere, embedsfolk og forskere prøver at tackle, og som de 
har fået hjælp af i en begrebsmæssig rammeteori med 
betegnelsen: Ny Syntese.

Jeg var for nylig i en kommune, hvor jeg arbejdede med 
lederudvikling. Indledningsvist spurgte jeg om, hvad folk 
arbejdede med og hvordan situationen så ud indenfor 
deres område. 

Svarene, hvoraf her kommer et udpluk var ret nedslåen-
de: ’Vi får flere demente – og de bliver yngre, når de ram-
mes af sygdommen’, ’Mange unge har sværere ved at 
tackle livet og er fyldt op med angst og mismod, og der 
bliver flere og flere som skal have hjælp’, ’De unge bliver 
mere overvægtige og dyrker for lidt motion’, ’Vi har på 
alle områder langt flere indberetninger end nogensinde’ 
... osv. i den dur. Tendenser, som taler lige ind i statisti-
kerne, der kan berette at:
 ∆ 20 % af den danske befolkning vil i løbet af 1 år have pro-

blemer med mental sundhed. Det svarer til 700.000-
800.000 voksne danskere. (Kilde: Folkesundhedsrappor-
ten Danmark, 2007, Statens Institut for Folkesundhed).
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 ∆ 2 ud af 3 danskere over 16 år lider af én eller flere kro-
niske sygdomme. (Kilde: Michael Falk Hvidberg, ph.d. 
og forsker ved Danish Center for Healthcare Improve-
ments ved Aalborg Universitet).

 ∆ Hver 10. dansker har en psykisk sygdom. Det svarer til 
580.000 danskere. (Kilde: Psykiatrifonden).

 ∆ Hver 6. unge (ca. 190.000) mellem 15 og 29 år er hver-
ken i job eller under uddannelse. For den enkelte unge 
kan det betyde stor risiko for langtidsledighed, social 
udstødelse og kriminel adfærd. (Kilde: VIVE – Det Na-
tionale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

 ∆ En 1/3 af alle unge føler sig ensomme indimellem. (Kilde 
SFI).

 ∆ I 2017 modtog kommunerne samlet 117.400 underret-
ninger, som indeholdt en bekymring for et barns eller 
en ungs trivsel og udvikling. Det er en stigning på 12 % 
i forhold til 2016. (Kilde Danmarks Statistik).

Én ting er, at vi kan spørge os selv, hvad der driver disse 
negative tendenser, i det der bliver kaldt for et af verdens 

lykkeligste lande. Noget andet er, hvad vi skal gøre ved 
det? Skal vi blive ved med at bruge den samme ’ham-
mer’, når det ikke længere er et ’søm’, vi skal slå på? 

Hvis det så bare drejede sig om flere penge, men det gør 
det ikke alene. Der vil i stigende grad komme til at mang-
le ’velfærdshænder’ til at udfylde rollen og levere den 

Hvis det så bare drejede sig om flere 

penge, men det gør det ikke alene. 

Der vil i stigende grad komme til at 

mangle ’velfærdshænder’ til at ud-

fylde rollen og levere den krævede 

service

Citat
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krævede service. Demografien taler sit tydelige sprog 
med en større og større ældrebyrde og færre arbejdsdyg-
tige i fremtiden. Situationen skaber et gab i forårsaget af 
færre penge, færre medarbejdere samtidig med stigende 
krav fra du og jeg, der er borgere og som vil have bedre, 
hurtigere og højere kvalitet af fx sundhedsydelser.

Kerneopgaven på et hospital vil fremover stadig være at 
behandle syge borgere, og i en socialforvaltning at be-
skytte udsatte børn ved at anbringe dem uden for hjem-
met, men vi kan passende spørge os selv, om vi fremover 
kan drive et hospital, hvor succeskriteriet er at behandle 
alle de patienter, som kommer ind ad døren indenfor en 
vis tidshorisont? Kan vi beskytte børn mod svigt og over-
greb ved at tvangsfjerne dem fra hjemmet? Kan vi redu-
cere ventetiden for borgere med akutte lidelser ved at få 
medarbejdere til at arbejde endnu mere effektivt og løbe 
endnu stærkere? Hvem skal have, og hvem skal ikke have 
fremover, og hvor meget skal de have?

Det 21. århundrede byder ikke bare på svære eller kom-
plicerede problemer. Vi står med komplekse udfordringer 
og et forandringstempo så højt, at vi ikke har tid eller råd 
til fortsat at betjene os af de løsninger, vi brugte i det 19. 
og 20. århundrede. Og som vel at mærke har tjent os rig-
tig godt. At ’hammeren’ hedder: ’effektiviseringer’, er for 
primitivt alene. 

Tiden er inde til at reframe både formål og løsninger ved 
at udforske nye veje at gå, som videre kalder på nye 
forståelser af ledelse, samt at vi kan geare vores organi-
sationer til at omstille sig, skabe forandringer og samar-
bejde med verden omkring os på nye måder.  

De samfundsmæssige problemer kalder i dag på et nyt 
tankesæt, et langt bredere perspektiv og ikke mindst nye, 
bæredygtige og holistiske løsninger, hvilket taler lige ind i 
kernen af Ny Syntese.
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Ny Syntese 

Ny Syntese er en rammeteori, eller et nyt landkort, der 
beskriver, hvorledes offentlige intuitioner strategisk skal 
lede og positionere sig til at kunne skabe velfærd i det 21. 
århundrede. Tænkningen er fremkommet gennem et 
forskningsprojekt som den canadiske forsker og topem-
bedskvinde Joycelyn Bourgogne siden 2005 har stået i 
spidsen for, og som har involveret mere end 200 forskere 

og embedsfolk. Der er altså ikke tale om en pludselig op-
stået modefænomen, men om nogle gennemafprøvede 
tanker, som har været længe undervejs.

Praksisteorien består af 4 indsatsområder til at styre, 
positionere og optimere den offentlig sektors skabelse af 
velfærd, som illustreret i ovenstående figur.

Performance

Compliance Resiliens

Emergens

Civile 
resultater

Offentlige 
policy-resultater
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og faciliterende ramme 

(© 2011 Jocelyne Bourgon.  

Tilpasset og gengivet med tilladelse)

Fra Den nye syntese fra offentlige 

værdiskabelse, Bourgon i samar-

bejde med Dahl, 2017.
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Compliance
I feltet mellem det borgernære resultat og den offentlige 
autoritet befinder sig hele den offentlige sektors regule-
ring og styring via love og regler og myndighedsudøvelse, 
retskrav og ubestikkelige offentligt ansatte, færdselsreg-
ler og skatteindbetalinger. Det er samfundets og organi-
sationernes solide grundinstrumenter – orden og styr på 
tingene, de klassiske embedsmandsdyder, som i Ny Syn-
tese kaldes Compliance. 

Performance
De offentlige organisationers evne til at udøve deres 
funktioner, økonomistyre, nå deres målsætninger, handle 
produktivt, effektivt og ansvarligt har stor betydning for 
den offentlige sektors performance. I Ny Syntese ligger 
dette felt i området mellem den offentlige autoritet og de 
offentlige resultater. 

Emergence
Nye løsninger bliver i stigende grad nødvendige for at 
løse mange af samfundets udfordringer, og i den forbin-
delse er begrænsningen i det offentliges innovationska-
pacitet en udfordring. For mange af ressourceproble-
merne kan kun løses gennem ny teknologi. Det offentlige 
kan ikke selv udvikle disse avancerede løsninger. 

Det offentlige må åbne sig op mod omverdenen og gøre 
sig tilgængelige og invitere det private marked indenfor 
til at drive den teknologiske udvikling, ligesom man må 
trække på civilsamfundets kapaciteter. Emergence hæn-
ger tæt sammen med den offentlige sektors evne til at 

involvere, facilitere, samarbejde og samskabe med bor-
gere og andre aktører med henblik på at levere velfærds-
ydelser.

Resilience
Borgere, fællesskaber og samfund har brug for en vis 
modstandskraft og tilpasningsevne, der sikrer levedyg-
tighed på langt sigt. Det ligger i Ny Synteses felt Resili-
ence. Og i Ny Syntese er det en væsentlig del af det fokus, 
som den offentlige sektor også skal have: Hvordan gør vi 
som ledelse samfundet, dets institutioner og dets ind-
byggere gode til at håndtere kriser og udfordringer på 
både kort og langt sigt?  

Her ligger også en opmærksomhed på, at organisatio-
nerne med alle deres medarbejdere og ledere har et ar-
bejdsliv og arbejdsmiljø, der gør dem i stand til at lykkes 
med kerneopgaverne og kunne tage nye skridt, når for-
andringer er nødvendige. 

Det kræver en evne til at samarbejde og gå i dialog, for 
problematikken går på tværs af pengekasser, og de før-
ste resultater viser sig først mange år senere. Det ligger i 
Resiliens, at man tænker langsigtet. Det er også nyt i en 
kommunal kontekst, hvor man er vant til at tænke i 
4-årige cyklusser. Flere steder er man nu begyndt at tale 
om, hvordan kommunen skal se ud om 50 og 100 år. 

Problemerne kan ikke løses uafhængigt af hinanden

Det overordnede budskab med Ny Syntese er, at moderne 
samfund og - offentlige organisationer skal kunne me-



68 FOA  |  FRA LEDER TIL LEDELSE

stre alle 4 fokusområder samtidigt for fremadrettet at 
være i stand til at levere velfærd og håndtere komplekse 
samfundsmæssige udfordringer til borgene. Dette udfor-
drer organisationerne og skaber et spændingsfelt mel-
lem de gamle og de nye forvaltningsdyder. 

Vi kan ikke løse væksten i kroniske sygdomme, fedme, 
flygtningestrømme eller klimaforandringerne alene ved 
at fokuserer på venstresiden i figuren: gennem lovgivning 
eller ved at præstere mere for mindre. Den tid er forbi. 
Problemernes kompleksitet betyder, at vi er nødt til at 
tænke i et langt bredere perspektiv, som også omfatter 
at inddrage og bygge på samfundets og borgernes res-
sourcer og bidrage til at skabe bæredygtige og robuste 
løsninger hos individer, i organisationer og samfundet 
som sådan.

Hospitalet skal derfor evne at samarbejde på tværs om at 
forbedre folkesundheden, forebygge livsstilssygdomme 
osv. Ligesom arbejdet med de udsatte børn skal ske gen-
nem samarbejde med sundhedsplejerske, skole, politi for 
at kunne sætte forebyggende og tidligt ind. Mange af de 
problemer, vi står over for, kan ikke forstås og løses isole-
ret og uafhængigt af hinanden. Derfor er vi nødt til at 
tænke anderledes. 

Case

Hvidovrevejen

Med afsæt i Ny Syntese har Hvidovre Kommune for-
muleret et nyt grundlag for sine ledere og medarbej-
dere. For at få tankerne i Hvidovrevejen ud at leve på 
de enkelte arbejdspladser har kommunen lavet 6 sæt 
dialogkort med dilemmaer og spørgsmål til hhv. le-
dere, medarbejdere og begge parter. Formålet er, at de 
får talt med hinanden, om hvordan de sammen og 
hver for sig kan være med til at udvikle de daglige op-
gaver og arbejdsgange. 

Dialogkortene kan bruges til at introducere Hvidovre-
vejen for medarbejderne i fx en daginstitution eller 
skole. Kortene er gode, fordi man holder diskussionen 
på et praktisk plan, og fordi spørgsmål og dilemmaer 
giver en forståelse af, hvad det nye grundlag går ud på.

Også LUS-, GRUS- og MUS- samtalerne knyttes op på 
Hvidovrevejen. Det sker med spørgsmål som: ’Hvordan 
bidrager du særligt til at skabe gode resultater, der har 
den rette effekt for borgerne?’ og “hvordan bidrager 
du med at skabe kvalitet og innovation i løsningen af 
opgaverne?”  
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Modet til at fejle

Med Ny Syntese tænkningen skal ledere, såvel som med-
arbejde ikke kun tænke i ‘egen butik’, men også på, hvor-
dan de er en del af et større formål med ansvar for at fin-
de fælles løsninger og sætte borgeren i centrum.

Dette kan være svært, for,hvordan forklarer man sin orga-
nisation det, når fx økonomiafdelingen for alt i verden vil 
have, at der skal styres efter at overholde budgetterne? 
Juridisk afdeling har et kæmpe fokus på enhver juridisk 
detalje som det vigtigste i verden, alt imens fagpersonalet 
kæmper om at redde liv eller lave forebyggende indsatser.
 
Det bliver tale om en stor omstilling, hvor risikoen for at 
begå fejl måske også vil være mere tilstede. Venstresiden 
i Ny Syntese-figuren: Compliance og Performance re-
præsenterer de klassiske forvaltningsdyder, mens højre-
siden: Emergens og Resiliens repræsenterer den nyere 
tilgang. Med højresidens ’indtog’ bevæger vi os over på 
en bane, hvor de gængse styringslogikker ikke virker på 
samme måde som hidtil. 

Eksempelvis kan vi ikke styre civilsamfundet på samme 
vis, som vi styrer de interne medarbejdere, og derfor vil de 
offentlige institutioner i højere grad opleve et styringstab. 
Som en direktør i Park og Vej i en kommune fortalte mig, 
så var det lidt svært at navigere imellem hendes faste an-
satte og de frivillige, når sidstnævnte påberåbte sig retten 
til både at ryge og drikke en øl på ’arbejdet’ samt have 
hunden med. Havde hun forbudt det, var de frivillige gået 
hjem, uden hun kunne gøre noget. 

Mange idrætsorganisationer udfører forebyggende sam-
fundsmæssige opgaver baseret på frivillige. Men begynder 
det offentlige at øremærke hvad penge skal gå til, fx reha-
bilitering af kriminelle eller integration af indvandrere, risi-
kerer man, at de frivillige siger fra, for så forsvinder hele 
missionen – deres raison d’etre med at være frivillig. 

Vi bliver derfor nødt til at lægge nogle af de gamle dyder 
på hylden for at få regnestykket til at gå op og give plads 
til, at eksempelvis ikke alt kan styres efter en manual el-
ler efter en ansættelseskontrakt.

Netop Emergens-feltet, der kalder på mere innovation og 
nytænkning og samskabelse med marked og civilsam-
fundet, kan være angst provokerende i en offentlig nul-
fejlskultur som Compliance kalder på, og som alle med-
arbejdere i den offentlige sektor er blevet opdraget i fra 
dag ét. 

Vi bliver derfor nødt til at lægge nogle 

af de gamle dyder på hylden for at 

få regnestykket til at gå op og give 

plads til at eksempelvis at ikke alt kan 

styres efter en manual eller efter en 

ansættelseskontrakt

Citat
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At der er ved at ske opbrud med nul-fejls-kulturen ses 
blandt andet indenfor kræftbehandlingen, hvor man i dag 
i højere grad eksperimenterer med præparater, som sta-
dig er i test. Man kan ikke vente 10 år på, at de er gen-
nemprøvede i 8 faser med evidens. Der er selvsagt klart, 
at risikoen for fejl dermed også stiger, men i forhold til 
hvad man vinder (i tid og helbredelse), giver det mening. 
Og lægen, som har det bedst med den personlige kontakt 
med patienten, får måske ikke mulighed for det i fremti-
den. Om 10 år vil man måske helst have dig hjemme 
fremfor på hospitalet og lade dig overvåge via teknologi-
ske løsninger. 

Sosu-assistenten skal ikke længere give fru Hansen sine 
piller, men det gør en robot eller måske naboen. Og hvem 
havde troet, at almindelige borgere en dag ville være 
dem, som stod til at assistere ved hjertestop, hvilket er 
tilfældet med Hjerteløberne, som er frivillige, der træder 
til ved akutte hjertestop. 

Alt sammen eksempler på nye måder at prioritere res-
sourcerne på i bestræbelserne på først og fremmest at 
spare penge og tid, men måske også øge kvaliteten af 
servicen i flere tilfælde. 

Ny Syntese fungerer som en øjenåbner i at se balancen 
mellem Compliance og Performance på den ene side og 
Emergens og Resiliens på den anden side. Det at nå hele 
kompasset rundt giver mod på at se prioriteringerne i et 
nyt lys, hvor flere har måttet erkende, at de ‘gamle dyder’ 
(Compliance og Performance) har været og er overdi-
mensionerede på nogle områder, fx som resultat af de-
taljeret lovgivning, stram økonomi, eller måden vi måler 
på, om der er ’value for money’ i den offentlige sektors 
ressourceforvaltning (hvem sagde New Public Manage-
ment?). 

Sidstnævnte område er også kommet i opbrud, fordi man 
har fundet ud af, at man med den traditionelle måde at 
måle ressourceanvendelsen på skabte nogle uhensigts-
mæssigheder. Som en politimand ved en selskabelig 
sammenkomst lakonisk sagde til mig for nogle år siden: 
”Husk at låse dørene derhjemme, for sker der indbrud, 
har vi ikke noget mandskab til at hjælpe dig. Til gengæld 

Som en politimand ved en selskabe-

lig sammenkomst lakonisk sagde til 

mig for nogle år siden: ’Husk at låse 

dørene derhjemme for sker der ind-

brud har vi ikke noget mandskab til at 

hjælpe dig. Til gengæld skal du passe 

på med at køre for stærkt på vejene 

for hele indsatsstyrken er sat til at 

holde øje med det’
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skal du passe på med at køre for stærkt på vejene for 
hele indsatsstyrken er sat til at holde øje med det!” 

Grunden var den simple, at politidirektøren havde en re-
sultatkontrakt, der bestod i, at han såfremt politikredsen 
årligt fangede et bestemt antal fartbilister, udløste det en 
bonus til ham! Sådanne absurditeter er talrige i bestræ-
belserne på at måle i det offentlige, hvilket heldigvis er 
ved at vende, da man har fået øjnene op for at se mere 
på de samlede effekter, fremfor kun at måle på resouce-
anvendelse eller aktiviteter.

Fremtidige kompetencekrav

Tænkningen i Ny Syntese giver mening i forhold til den 
hverdag medarbejderne oplever – at de skal kunne man-
ge ting på én gang, og den giver både en håndterbar 
forståelse af vores vilkår som offentlig institution og et 
andet perspektiv på ledelse og styring. Man har i mange 
år haft en stram økonomisk styringsdagsorden, og den er 
kommet for at blive. 

Men ledelse kommer før styring, for ledelse afgør, hvad vi 
skal have styr på. Derfor giver Ny Syntese en god ramme 
for arbejdet, som er til at formidle ud i organisationen, 
fordi modellen både italesætter en stor respekt for 
driftsorganisationen, og for at vi skaber den nødvendige 
fornyelse. Det er ikke et enten-eller med de 4 perspekti-
ver i Ny Syntese, og de skal ikke altid optræde ligeligt, 
men man skal være bevidst om at balancere dem.

Med Ny Syntese-tilgangen skal ledere såvel som medar-
bejde som nævnt ikke kun tænke i ‘egen butik’, men også 
på, hvordan de er en del af et større formål med ansvar 
for at finde fælles løsninger på tværs og sætte borgeren i 
centrum.

Dette stiller anderledes krav til de ansattes fremtidige 
kompetencer, som skal kunne ’holde flere bolde i luften’ 
med indbyggede dilemmaer. Man kan heller ikke påregne 
kun at arbejde indenfor en strategisk position eller in-
denfor én forvaltning isoleret set. 

Ansatte skal kunne hoppe ind og ud af siloerne og arbej-
de på tværs. Det kræver ’T-kompetencer’ som er et ud-
tryk eller billede på, at man har nogle specifikke dybde-
kompetencer indenfor ét felt, men samtidig kan arbejde 
ud fra en tværgående helhedsorientering.

Som en leder udtaler: ”Det er ikke længere nok at have 
sin fagfaglighed på plads – at kende alt til korrekt syge-
pleje, grundig jobformidling eller effektiv medicinsk af-
rusning. Det at være god til mennesker – at kunne sam-
arbejde, engagere og lytte – bliver vigtigere og vigtigere, 
når vi skal være sammen om at skabe velfærd frem for at 
’levere’ velfærd.”
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Tværfaglige kompetencer
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Figur: Krav om fremtidige kompetencer


