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Kommende artikler
Få et smugkig i nogle af de artikler, som udkommer i de næste numre af
Samfundslederskab i Skandinavien.

Effektbaseret økonomistyring: Perspektiver og erfaringer
I de senere år er fokus øget både på den effekt, der opnås af de offentlige indsatser og på de
ressourcer, der medgår til produktionen. Det har betydet ændringer i den økonomiske
styring, og i den måde ressourcetildelingsmodellerne fungerer på. I artiklen argumenters
for, at der skal tildeleles bevillinger og budgetter til forløb fremfor til enkelte ydelser – og
at der skal øget fokus på effektafhængige bevillinger. Artiklen diskuterer desuden danske
erfaringer med anvendelse af effektbaseret økonomisk styring.

Effektivitet som ide og konsekvenser for udøvelsen af professionsudviklingen - En
undersøgelse af effekten af omkostningsdrevet effektivisering i Forsvaret
Artiklen undersøger, hvilke måder der tænkes om effektivitet på i offentlige
effektiviseringsprocesser, og hvad det gør ved de handlerum, som de professionelle aktører får til
professionsudvikling. Ideen om hvad organisatorisk effektivitet er, indrammes i tidens
omkostningsdrevne effektiviseringsreformer. Disse reformer har konsekvenser ikke blot for
økonomiske rationaler, men også for de handlerum, som de professionelle aktører får. Det er
budskabet i denne artikel, der beskæftiger sig med, hvordan omkostningsdrevne
effektiviseringstiltag i Forsvaret former ikke bare en økonomisk effektivitetsdiskurs, men også det
professionelle raison d’etre og selve udøvelsen og udviklingen af den militære profession.

Leg i organisationer
Leg som interventionsform tillægges i stadig højere grad betydning i forbindelse med
organisationsudviklende aktiviteter. Flere organisationer refererer eksplicit til legen som en
positiv ressource, hvilket medfører forventning om at fremstå innovative og fremadrettede. Der er
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en strøm af forskning vedrørende leg i organisationer, men vi efterlyser en viden om, hvilke
psykologiske processer, der er til stede, når voksne sættes til at lege.

Tildelingsmodeller og effektbaserede styringsprincipper i den offentlige sektor
I de senere år er fokus øget både på den effekt, der opnås af de offentlige indsatser, og på de
ressourcer, der medgår. Det nødvendiggør ændringer i den økonomiske styring og i den måde,
ressourcetildelingsmodellerne fungerer på. I artiklen sættes fokus på budgettildelingsmodellens
rolle i konstruktionen af ledelsesrummet. Der argumenteres for, at der skal tildeles bevillinger og
budgetter til forløb fremfor til enkeltydelser, og det diskuteres, hvad omkostningseffektivitet samt
horisontal og vertikal lighed indebærer, samt hvordan disse hensyn afspejles i en tildelingsmodel.
Herudover indkredses det, hvad der kan forstås ved effektbaseret økonomistyring, og det
skitseres, hvad perspektiverne for at anvende direkte effektbaseret styring, der indebærer
effektafhængige bevillinger, er.

Et anvendelsesorienteret perspektiv på medarbejderengagementsundersøgelser som
præstationsmålingsinformation
I artiklen undersøges og beskrives brugen af information fra medarbejderengagements (EE)
modeller i organisationer, med henblik på at forbedre medarbejderengagement og organisationens
præstation. Undersøgelsen er et case studie i brugen af medarbejderengagement-modeller.
Interviews med ledere fra organisationer og to eksperter fra den organisation, der leverer EEundersøgelsen, analyseres. Undersøgelsen viser, at information fra
medarbejderengagementsmodeller bruges som et resultatstyringsværktøj med det formål at 1)
evaluere engagementets præstationer og 2) give nyttige oplysninger til beslutningstagning
vedrørende forbedringer af medarbejderengagement. Begge dele understøtter formålet med at
gennemføre medarbejderengagementsundersøgelser, som handler om at forbedre organisationens
præstation gennem præstations-drivere.

Husk, at du kan abonnere på Samfundslederskab i Skandinavien ved at sende en mail til
SiS@cbs.dk eller registrere dig på tidsskriftets hjemmeside. Abonnementet er gratis, og du vil
også få invitationer til debatmøder mm.
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