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Forord 

Vi dedikerer dette projekt til vores mentor og vejleder ud i 

kompleksitetsteoriens kringlede kroge. Tak fordi du har taget os med 

på denne rejse med al dens forudsigelige uforudsigelighed 
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Dansk Abstract 

Dette speciale har til hensigt at tilvejebringe en nuanceret tilgang til offentlig ledelse i 

Danmark. Den offentlige sektor har de seneste to årtier været underlagt en markant strategisk 

og kulturel forandringsproces for at kunne leve op til de stigende krav om 

konkurrencedygtighed på det internationale marked. Det organisatoriske liv er som følge 

heraf  en arena for politiske, økonomiske og etiske problemstillinger, der er præget af  

usikkerhed, modsigelser og ambivalens - et vilkår offentlige ledere må forholde sig til i deres 

daglige beslutningstagning. Undervejs i vores studier er vi stødt på en stor mængde teoretiske 

og praktiske tilgange til ledelse, der efterlader ledere og akademikere med det indtryk, at de 

har mulighed for at forudsige og kontrollere begivenheder og ændre organisationers kulturer 

og værdier. Dette speciale argumenterer for, at ledelse af  organisatorisk liv er fuldt af  

paradokser og kræver en refleksiv forholdemåde, hvor kompleksitetsreducerende 

ledelseskoncepter ikke har deres gang. Specialet giver et procesontologisk perspektiv på 

organisatorisk liv med henblik på at tilbyde ledere en forståelsesramme for kompleksitet og 

paradokser og deres egen rolle som beslutningstagere. Den videnskabsteoretiske tilgang i dette 

speciale er en kombination af  teorier og metoder fra kompleksitetsteori, processociologi og 

pragmatisme. Vores forståelse af  det organisatoriske liv og empirien bygger på teorien om 

komplekse responsive processer som udlagt af  kompleksitetsteoretikerne Ralph Stacey og 

Chris Mowles samt eksplorative dialoger inspireret af  Patricia Shaws teorier og tanker. 

Sociologen Norbert Elias samt pragmatikerne John Dewey og George Herbert Mead har 

bidraget yderligere til vores teoretiske forståelsesramme. Vores undersøgelsesstrategi er 

abduktiv og drevet af  forståelsessammenbrud, hvilket betyder, at vi fremmaner vores indsigter 

ved at udfordre vores egne overbevisninger. Vores empiriske studier har taget form efter Chris 

Mowles’ metode, hvor vi bruger os selv som et redskab i forskningen ved at skrive 

autoetnografiske beskrivelser, som de fremstår på et bestemt tidspunkt. Denne viden har 

inspireret os til at anvende eksplorative dialoger med ledere fra forskellige niveauer i det 

organisatoriske spil. Opsummerende kan vi sige, at argumentet er bygget op fra en 

procesontologisk grundantagelse om dels at organisationer opstår fra dagligdagens erfaringer 

og handlinger og dels at paradokser er nøglen til at værdsætte kompleksitet frem for at 

reducere den. Vi viser, hvordan paradokser, gennem en række analyser af  empiriske 

narrativer, opstår på emergerende vis og hvordan disse paradokser udgør det organisatoriske 

spil. Specialet konkluderer, at professionel dømmekraft og en grundlæggende evne til at 

forholde sig refleksivt giver ledere mulighed for at navigere i paradokserne, som er iboende 

det organisatoriske spil præget af  usikkerhed. Det er vores forhåbning, at dette speciale kan 
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bidrage til forståelsen af  kompleksitetsteorien og paradokset som begreb i studierne af  

organisatorisk liv, som det udfolder sig i offentlige institutioner rundt omkring i Danmark. 
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English Abstract 

This master thesis aims at providing a nuanced approach to leadership in the public sector in 

a Danish cultural context. This sector has experienced a significant strategic and cultural 

development over the last two decades to meet the societal challenges of  international 

competitiveness. Thus public organizational life is characterized by uncertainty, contradiction 

and ambiguity as a result of  the political, economical and ethical aspects managers need to 

consider when making decisions in everyday organizational life. Throughout our studies we 

have come across a variety of  theoretical and practical approaches to management, many of  

which have invited scholars and managers to believe that they can predict and control events 

and transform organizational culture and values. This thesis argues that managing 

organizational life is a paradoxical experience which requires a reflective approach from 

managers and rules out management concepts aiming at simplifying matters. It provides a 

process ontological perspective on organizational life for managers to pause on complexity 

and paradox in order to comprehend and consider the implications of  their role as decision-

makers. The scientific theoretical approach of  the master thesis combines insights and 

methods from complexity theory and processual theories from sociology and pragmatic 

philosophy. Our understanding of  organizational life and empirical approach rely on the 

theoretical idea of  complex responsive processes of  relating drawn from the complexity 

theorists Ralph Stacey and Chris Mowles and explorative dialogues based on the thoughts of  

Patricia Shaw. Sociologist Norbert Elias and social pragmatists John Dewey and George 

Herbert Mead have provided the theoretical ground on which we stand. Our research 

method is abductive and driven by breakdowns meaning that we let our research arise and 

develop by challenging our own assumptions. Our empirical studies have departed from the 

method of  Chris Mowles where we are using our selves as an instrument of  research to write 

autoetnographic narratives as they appear in the moment in time. This knowledge has 

inspired our approach to the explorative dialogues with multiple managers in the 

organizational hierarchy engaged in the organizational game. In summary, the argument 

develops from the process ontological assumption that organizations arise from everyday 

experience and actions and that the paradoxical nature of  this is the key to embracing 

complexity instead of  reducing it. During analysis we show in a variety of  examples based on 

empirical narratives that paradoxes rise in an emerging manner and these paradoxes are the 

basis of  the organizational game. The master thesis concludes that practical judgment and 

the ability to be reflexive provide the ground to navigate through the paradoxes that is an 
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immanent part of  the uncertainty in the organizational game. It is our hope that this master 

thesis contributes to defamiliarizing and creates an understanding of  paradox and the 

complexity theory in the studies of  organizational life as it develops in public institutions in 

Denmark.  
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1 Indledning 

Dette speciale handler om kompleksiteten i offentlig ledelse - et begreb der i særlig grad er 

blevet debatteret på det seneste som følge af  Ledelseskommissionens anbefalinger . Vi har 1

valgt at dykke ned i dette emne med udgangspunkt i nogle af  de indsigter, vi har fået på vores 

vej gennem Masteruddannelsen i ledelses- og organisationspsykologi. Her har vi fået styrket 

vores ledelseskompetencer, forståelse af  praksis og skærpet vores verdenssyn. I forhold til 

sidstnævnte betyder det, at vores forståelse af  begrebet ledelse i bred forstand og de 

antagelser, der ligger til grund for dette, er blevet sat i spil i forhold til vores daglige praksis i 

det offentlige og de ledelseslogikker, der gør sig gældende her.  

1.1 Baggrund for valg af  specialeemne 

Meget af  den viden vi har tilegnet os, er blevet omsat i praksis på et reflekteret grundlag og er 

således blevet en del af  vores erfaring, der løbende udbygges. Hermed kan vi også redegøre 

for et af  målene med specialet, nemlig egen læring. Vi er interesserede i at undersøge nogle af  

de spørgsmål, vi endnu ikke har fået svar på i vores undersøgelser på studiet og i vores daglige 

praksis. Et centralt mål med specialet bliver derfor at forholde os refleksivt til vores egne 

forholdemåder og de ledelsesmæssige problemstillinger, vi finder interessante. Specialet tager 

form som en meningskondenserende proces, hvor vi ønsker at formulere os omkring den 

måde, empirien løbende stiller os spørgsmål og vores egen tænkning. Det betyder, at vores 

måde at arbejde på er abduktiv, hvilket vi kommer nærmere ind på senere i redegørelsen for 

undersøgelsesdesignet. Undervejs i studierne har vi indtaget forskellige videnskabsteoretiske 

positioner, men særligt en procesontologisk forståelse af  det organisatoriske liv har vakt vores 

interesse. Dette afføder det næste formål med specialet, som handler om at blive klogere på 

vores arbejdsliv i det offentlige på institutionelt niveau. Begge institutioner, som udgør 

rammen for vores arbejdsliv, kan defineres som mindre fællesskaber, som er en del af  et større 

kommunalt fællesskab, der så igen er en del af  fællesskabet Danmark, der bygger på 

velfærdsstatens værdier omkring demokrati, ligeværd og social ansvarlighed. Hvad enten vi 

snakker om det lille eller det store fællesskab, så gælder det, at de hele tiden er under 

forandring i en proces over tid. Tager vi det store fællesskab Danmark, kan vi argumentere 

for, at velfærdsstaten er blevet afløst af  konkurrencestaten, der bygger på andre værdier 

(Pedersen, 2011). Denne udvikling kommer vi ind på løbende gennem specialet, men for 

nuværende kan vi sige, at såvel store som små fællesskaber er præget af  både stabilitet og 

 file:///Users/astr3735/Downloads/Ledelseskommissionens%20anbefalinger_web.pdf1
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instabilitet på samme tid. Det er et paradoks ud af  flere, som står centrale for os, og som vi 

udfolder nærmere i de følgende kapitler.  

1.2 Indsigter fra tidligere projekter 

Vender vi tilbage til indsigterne fra vores tidligere akademiske arbejder, har vi valgt at 

fokusere på to. Den første har vi allerede løftet sløret for, og det er den procesontologiske 

tilgang. Denne position anlagde vi i et aktionsforskningsprojekt i en musikskole i en dansk 

kommune, der er en institution i et kommunalt fællesskab. Målet med 

aktionsforskningsprojektet var at afdække muligheder for at opnå organisatorisk læring. Det 

teoretiske afsæt tog vi i kompleksitetsteoriens grundbegreb om komplekse responsive processer og 

emergens i det organisatoriske liv. Hertil udfoldede vi en teori om, at dette liv kan kobles til 

den videnskabsteoretiske abstraktion i et landskab-/landkortperspektiv (Molly-Søholm et al., 

2014, p. 93-114). Dette resulterede i, at vi udviklede en taksonomi for det læringsfremmende 

potentiale, der blev brugt som metode til undersøgelse af  empirien. Taksonomien byggede vi 

læringsteoretisk på Chris Argyris og Donald Schöns single-loop og double-loop learning samt Søren 

Willerts En kompleksitetsinspireret to-lagsmodel for organisatorisk liv og bevægelse (Argyris & Schön, 

1996, Molly-Søholm et al., 2014). I dette teorikompleks står refleksion som et centralt begreb 

for, at læring og forandring kan finde sted. Det vi tager med fra aktionsforskningsprojektet, er 

dele af  teorikomplekset samt den måde, hvorpå vi oplevede det organisatoriske liv udfolde sig, 

og hvordan vores egen arbejdsproces blev en del af  denne emergens. I optakten til specialet 

har vi været refleksive omkring vores egen forholdemåde og tænkning i 

aktionsforskningsprojektet. Dette har skærpet vores nysgerrighed på at undersøge 

kompleksitetsteoriens muligheder yderligere for at bidrage til forståelsen af  ledelse i det 

offentlige. Centrale begreber vi bringer videre til specialet, er komplekse responsive processer samt 

abstraktionsniveauerne refleksion og refleksivitet. 

Den anden indsigt, vi har valgt at fokusere på, er hentet fra et mere teoretisk funderet projekt 

omhandlende improvisation i en organisatorisk kontekst. Med udgangspunkt i en artikel af  

Karl Weick fremsatte vi en kritik af  jazz-metaforen for at være en forsimplet måde at lade sig 

inspirere af  jazzens improvisationer på (Lewin, 1998). I undersøgelsen af  metaforens 

anvendelse bragte vi andre synsvinkler på improvisation på banen, hvor vi blev optagede af  

litteratur, der har et bredere syn på improvisation som begreb og dets praktiske anvendelse 

(bl.a. Kamoche et al., 2003; Cunha et al. 2014; Hatch, 1998; Pasmore, 1998). Ved at udvikle 

en mini-teori om organisering ud fra komplekse responsive processer, musiketnologisk forskning og 

kunstnerisk erfaring fra både musikken og billedkunsten argumenterede vi for, at friere former 
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for improvisation er anvendelige i en tid præget af  organisatorisk kompleksitet og krav om 

agilitet for både ledere og medarbejdere. Vores videnskabsteoretiske position i dette projekt 

var endnu engang procesontologisk og dette med et afsæt i kompleksitetsteori og 

pragmatisme. Fra vores kunstneriske baggrund og musiketnologien ved vi, at improvisation er 

et sprog, hvilket betyder, at det kan læres. Således indeholdt vores mini-teori også et 

læringsperspektiv, men vi hæftede os særligt ved jazz-teoriens begreb minimal structure, hvor vi 

argumenterede for, at en minimal struktur er forudsætningen for, at improvisation kan finde 

sted som organisering. Tanken om en minimal struktur som metafor for manøvrerum i 

offentlig ledelse har inspireret os i dette projekts indledende fase, men har ikke fundet sin vej 

videre ind i specialet. Inspirationen fra minimal struktur kan spores to steder. For det første 

har vi valgt at lade vores metode til indsamling af  de empiriske narrativer bygge på 

improvisation og spontanitet i eksplorative dialoger med ledere fra forskellige fagområder på flere 

niveauer. For det andet henter vi inspiration fra projektets perspektivering, hvori der blev 

redegjort for fire muligheder for yderligere undersøgelser af  nøglebegreberne. En af  disse 

muligheder har ‘Organisationer og improvisation’ som overskrift, og med herfra tager vi 

agilitet og manøvrerum. Skitseret kort, handler agilitet om den behændighed ledere og 

medarbejdere i dag må udvise for at kunne tilpasse sit manøvrerum i en kompleks 

organisatorisk dagligdag. Det er dermed forudsætningen, at medarbejdere i dag besidder 

evnen til at improvisere. Improvisation foregår i nuet og dermed bliver tidsperspektivet 

interessant. Det er værd at hæfte sig ved, hvordan organisering i den daglige praksis sætter sig 

spor over tid og skaber nye mønstre i den måde, hvorpå vi forholder os og agerer i det 

organisatoriske liv.  

1.3 Opsamling 

Vi betragter vores erfaringer og indsigter fra ovenstående to projekter som forstudier til 

specialet. Samler vi op, er der tale om en række centrale begreber, der har en indbyrdes 

sammenhæng men alligevel grupperer sig i to perspektiver: et overordnet  perspektiv og et 

praksisnært perspektiv. Den procesontologiske forståelse af  organisatorisk liv og brydninger 

mellem velfærds- og konkurrencestatens logikker udgør det overordnede perspektiv. De 

komplekse responsive processer hører hjemme i et praksisnært perspektiv, hvori organisering 

fremstår som improvisation under forudsætning af  en minimal struktur. Denne struktur 

rammesætter manøvrerummet for organisationens medlemmer.  

Formålet med dette speciale er at samle vores erfaring og bruge den som afsæt for at dykke 

ned i det organisatoriske liv, hvor det organisatoriske spil for offentlige ledere i dag udfolder 
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sig. Med dette har vi et ønske om at nuancere forståelsen af  de mekanismer og logikker, der 

gør sig gældende for ledere i en dansk kommune, vel vidende at ikke alle forhold vil være 

genkendelige for ledere i andre kommunale kontekster. Dog er det vores formodning, at det 

øjebliksbillede, specialet tegner af  forudsætningerne for ledelse i den undersøgte kommune, vil 

relatere sig bredt inden for en offentlig ledelseskontekst. Håbet med undersøgelserne er at 

fremkomme med alternative forståelser til den nuværende ledelsesdiskurs og dermed bidrage 

til debatten om offentlig ledelse i Danmark og organisationens egen forståelse. Således bliver 

det akademiske arbejde konstruktionen af  det argument, der ligger til grund for en påstand 

om, at der findes et spil baseret på paradokser i offentlig ledelse set i en procesorienteret 

forståelsesramme. Vi henviser til Specialets læsevejledning  i forhold til opbygning af  specialet. 2

2 Problemfelt 

2.1 Et overordnet og et praksisnært perspektiv 

I indledningen redegjorde vi for vores interessefelt og tidligere studier, der på konkluderende 

vis kan samles til en række indbyrdes forbundne begreber, der dog fordeler sig i to 

perspektiver: et overordnet  perspektiv og et praksisnært perspektiv. I dette kapitel vil vi først og 

fremmest redegøre for det overordnede perspektiv og sætte det i relation til det praksisnære 

perspektiv, hvorved specialets problemfelt vil udfolde sig. Kapitlet falder i to dele. Vi vil som 

det første udrede konteksten og det organisatoriske afsæt og herefter sætte konteksten i forhold 

til konkurrencestaten og en række korte betragtninger om udviklingen af  det danske samfund 

i et diakront perspektiv. Her vil vi dvæle ved to af  konkurrrencestatens idealer, der har 

betydning for vores problemfelt, og som vi har identificeret i de empiriske narrativer. Herefter 

vil vi redegøre for, hvordan paradoksbegrebet finder anvendelse i specialet og samle de mange 

tråde i det overordnede perspektiv. Eftersom vores emne er offentlig ledelse, vil vi i anden del 

af  problemfeltet redegøre for vores forståelse af  det ledelsesteoretiske landskab og heri placere 

den forståelsesramme, som dette speciale taler ind i. Det sker med udgangspunkt i 

kompleksitetsteoretikeren Chris Mowles’ betragtninger om to forskellige perspektiver på 

ledelseslitteraturen. Som afslutning på problemfeltet bliver vi konkrete på 

problemformuleringen, der ligger til grund for specialets udfoldelse. 

 2.7 Specialets læsevejledning findes sidst i kapitlet Problemfelt.2
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2.2 Kontekst og det organisatoriske afsæt 

Som vi har redegjort for i indledningen, tager specialet afsæt i uforløste problemstillinger i og 

omkring ledelse i det offentlige. Undersøgelserne finder sted i en dansk kommune, hvor vi dels 

har anvendt autoetnografi og eksplorative dialoger med ledere på forskellige niveauer til at udlede 

empiri. De to begreber og selve undersøgelsesdesignet vender vi tilbage til i kapitel 5. For 

nuværende er det nok at sige, at specialets emne er opstået på baggrund af  uformelle samtaler 

med to direktører og en beskrivelse af  en temadag for alle kommunens ledere (bilag 1, 2 og 3). 

Specielt beskrivelsen af  temadagen som et blik på det levede organisatoriske liv har været 

styrende for vores indledende tanker omkring specialets emne. Temadagen blev styrende, 

fordi de ca. 200 deltagende lederes interaktioner på dagen ved første øjekast foregik efter 

tilfældighedens princip (bilag 3). Ser vi derimod på beskrivelsen af  dagen med 

kompleksitetsteoretiske briller, tegner der sig imidlertid et billede af, at ledernes interaktioner 

bygger på emergens og spontanitet. Sidstnævnte refererer i denne sammenhæng til handlinger 

på baggrund af  kompetencer og erfaring, hvilket vi vender tilbage i kapitel 4, og vi vil derfor 

kun redegøre for emergens-begrebet, der er centralt i kompleksitetsteorien. At interaktionerne 

er emergerende betyder i vores optik, at temadagen er en lokal situation, der tager form efter 

ledernes interaktioner og samspil, hvilket udmønter sig i mønstre og tematikker, der opstår ud 

fra vaner og rutiner. Det betyder, at der ikke er tale om et tilfældighedsprincip, men nærmere 

at interaktionen er et produkt af  processer. Nedenfor udtrykker Ralph Stacey, hvordan 

emergens udspiller sig i lokale situationer: 

In all of  these local situations, people are interacting with each other according to 

patterns, themes, habits or routines, which they may spontaneously adapt at a 

particular time according to the contingencies of  the particular situation they find 

themselves in. All of  this reflects their own personal histories and the histories of  

the local groupings and wider societies they find themselves in.  

(Stacey, 2010, p. 160) 

I citatet er det også værd at se nærmere på forholdet mellem de lokale situationer og det 

faktum, at de ca. 200 ledere alle er en del af  både private og arbejdsmæssige grupperinger 

samt en del af  den offentlige sektor i Danmark. Den lokale situation som temadagen udgør, er 

altså ramme om ledernes interaktion, der afspejler dels de enkelte lederes tilbøjeligheder til at 

handle og dels deres fagområders tradition samt den samfundsmæssige forståelse af  offentlig 

ledelse i Danmark. Det overordnede rammesættende perspektiv, som vi i det følgende vil 
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benævne det globale perspektiv, udgør således det modsatte af  det lokale. Som læser er det værd 

at hæfte sig ved disse to perspektiver allerede nu, da de bliver gennemgående i alle dele af  

specialet. Vi vil starte med at uddybe det globale perspektiv med et blik på den offentlige 

sektor og konkurrencestatens idealer i næste afsnit. 

2.3 Det organisatoriske afsæt i et globalt perspektiv 

Nøglen til at forstå organisatoriske dynamikker er, ifølge Stacey, at forstå forholdet mellem 

lokale interaktioner og det globale perspektiv. For at forklare dette forhold tager han 

udgangspunkt i sociologen Norbert Elias’ teori om paradokser i den sociale verden: 

To understand how we get things done in organizations, therefore, we need to 

understand the relationship between local interaction and the global, which may 

usually be felt as only constraining but which is, of  course, at the same time enabling.  

(Stacey, 2010. p. 161) 

Sætter vi citatet i forhold til specialets emne, som omhandler tematikker og forudsætninger for 

offentlig ledelse, vil vi argumentere for, at der her gælder to forhold. For det første kan the 

global henvise til det, der sker uden for lederens lokale interaktionsmønstre. Dette kan 

illustreres med en politisk beslutning, der skal udmøntes i den lokale ledelsespraksis, og at 

denne beslutning enten kan skabe muligheder eller være hindrende for den retning, lederen 

har udstukket til sine medarbejdere. I det andet forhold kan vi tale om the global, som den 

offentlige sektor i Danmark, lederne i denne kommune også er en del af. Det vil sige, at de er 

en del af  en større kontekst, der nødvendigvis må være et resultat af, hvordan kommunen og 

det omkringliggende samfund har udviklet sig over tid. Tager vi fat i samfundet i et diakront 

perspektiv, handler det om reorganiseringen af  velfærdsstaten og dens opgaver siden 

1970’erne. Dette benævnes af  Ove Kaj Pedersen som den uendelige reform, der skaber 

konkurrencestaten (Pedersen, 2011, p. 206). Reorganiseringen fra velfærdsstat til 

konkurrencestat vil vi se nærmere på i det næste afsnit, hvor vi hæfter os ved to idealer, der 

har indflydelse på ledelsesrummet. 

2.3.1 Konkurrencestaten 

Vi antager, at en global ramme for offentlig ledelse i Danmark i stigende grad er præget af  

konkurrencestatens logikker. Vi ønsker i dette afsnit at undersøge, hvordan den offentlige 
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sektor ledes og styres i konkurrencestaten og lader Pedersens definition af  konkurrencestaten 

danne udgangspunkt for vores forståelse:  

(…) en stat, som søger at gøre den enkelte ansvarlig for sit eget liv, ser fællesskabet 

som knyttet til arbejdet og frihed som identisk med friheden til at realisere egne 

behov - i stedet for (som velfærdsstaten) at lægge vægt på moralsk dannelse, på 

demokrati som fællesskab og på frihed som muligheden for at deltage i politiske 

processer. 

	 (Pedersen 2011, p. 12) 

Idealerne for administrative og politiske processer i konkurrencestaten adskiller sig fra 

velfærds- og retsstatens processer på flere punkter. Overordnet set fremstår konkurrencestaten 

som en ny form for bureaukrati, der ernærer sig ved et økonomisk perspektiv (Pedersen 2011, 

p. 206-208). I vores kontekst tager konkurrencestaten form i spændet mellem de 

mikroøkonomiske forudsætninger, som ligger til grund for ledernes manøvrerum, og de 

makroøkonomiske effekter, der kan antages at være resultatet af  indsatserne på de enkelte 

fagområder. Denne betragtning uddybes af  Mowles, hvor målet om øget økonomisk 

effektivitet kobles til et accelererende krav til transformation og innovation (Mowles, 2015, p. 

102). Mowles’ undersøgelser tager udgangspunkt i det engelske sundhedsvæsen, men han 

perspektiverer det ligeledes ud i en bredere diskurs, hvilket kan udtrykkes som staternes 

indbyrdes konkurrence forårsaget af  globaliseringen (Mowles, 2015). I konkurrencestatens 

krav til effektivisering gennem innovation spiller lederen en central rolle, hvilket vi ser 

nærmere på i dette kapitels afsnit om de to retninger i ledelseslitteraturen. For nuværende 

hæfter vi os ved lederens manøvrerum, som i forlængelse af  dette resultatfokus er underlagt en 

evidensbaseret administration bestående af  forskellige systemer, der har til hensigt at vurdere 

effekten af  indsatserne på de forskellige fagområder (Pedersen, 2011, p. 208). Hvordan disse 

systemer kommer til udtryk på forskellige måder, vender vi tilbage til i analysedelen. For 

nuværende vil vi stille skarpt på to af  konkurrencestatens idealer, der ligger til grund for 

besvarelse af  specialets problemformulering: 

● Idealet om drift og udvikling 

● Idealet om det flydende ledelsesrum 
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2.3.2 Idealet om drift og udvikling 

Det første af  konkurrencestatens idealer, vi vil behandle, er drift og udvikling, der i 

kompleksitetsteoriens terminologi kan udtrykkes i paradokset stable instability (Mowles, 2015; 

Mowles i Garud, et al., 2015). Dette paradoks skal ses i sammenhæng med en organisations 

fortælling eller i dette tilfælde en sektors fortælling over tid, og her kan vi knytte an til 

Pedersens betragtninger om ledelsesansvaret.  

Dybt i den offentlige sektor - inde i dens enheder - har ledere fået driftsansvar, men 

også ansvar for, at egen organisation ændres og tilpasses til de krav, der strømmer til 

den fra de omgivende styrings-, kontrol- og incitamentssystemer. 

(Pedersen, 2011, p. 216)  

Med denne betragtning synes det globale i form af  konkurrencestaten i høj grad at indvirke 

på den lokale ledelsespraksis via forskellige systemer. Dette kan også udtrykkes, som at det 

globale former og måske ligefrem begrænser lederens manøvrerum. Særligt sidstnævnte bliver 

også italesat i dagspressen af  lokalpolitikere, der løbende udtrykker skepsis overfor 

beslutninger truffet på Christiansborg, og at disse beslutninger fører til unødvendig kontrol og 

topstyring for både det politiske niveau og embedsværket. Havde vores speciale været af  

samfundsvidenskabelig karakter, ville det have været interessant at undersøge debatten om 

konkurrencestaten i medierne, men da vores fokus er rettet mod en enkelt kommune, kommer 

vi ikke nærmere ind på dette emne. Vores umiddelbare antagelse er, at paradokset stable 

instability bliver rammesættende for ledelsesopgaven og måske endda ledelsesopgaven i sig selv, 

jævnfør Pedersens ideal om drift og udvikling. Hvis dette er tilfældet, vil det være i 

konkurrencestatens interesse, at offentlige ledere har de ledelsesværktøjer, der sikrer, at 

styrings- og kontrolsystemer bliver efterlevet. Offentlig ledelse kommer derfor til at handle om 

en konceptualisering af  ledelsesværktøjer, der står i konkurrencestatens tjeneste. Her kan vi se 

Ledelseskommissionens anbefalinger som det seneste forsøg på at sikre sig, at offentlige ledere 

kan efterleve dette krav med et mål om ledelse imod større effektivitet. En række 

kvalitetsreformer er gået forud i et lignende ærinde : 3

Med fine ord er det blevet kaldt “resultatbaseret og innovativ ledelse” men bag 

ordene gemmer sig en barsk sandhed: at det er gennem ledelse, de tre 

 F.eks. Kvalitetsreformen og trepartsaftalen, juni 2007 på www.kvalitetsreform.dk3
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modsatrettede organisationsprincipper (centralisering - decentralisering - 

lokalisering) skal forenes (...) og at det er ved evaluering og kontrol, at eventuelt 

ansvar bliver fordelt. 

	 (Pedersen, 2011, p. 216) 

Ordet “resultatbaseret” vidner om en driftsmæssig ledelsesopgave, og “innovativ” leder 

tankerne i retning af  lederens opgave i forhold til at udvikle organisation og serviceydelser. I 

vores empiri bliver denne dobbelte ledelsesopgave af  flere af  de interviewede omtalt som “de 

to ben”, hvilket vi uddyber i analysedelen og kan samtidig udtrykkes i paradokset stable 

instability. Dette paradoks udfoldes i analyserne i kapitel 7. Hvis vi ser ovenstående i et 

diakront perspektiv, kan vi sige, at der er sket en forskydning af  ansvaret fra politikere til 

ledere i forhold til drift og forvaltning (Pedersen, 2011, p. 216). Således kan vi koble 

konkurrencestaten til empirien gennem Ledelseskommissionens anbefalinger om, at 

forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af  driften, samt at ledere skal sætte 

retning og sætte hold . 4

2.3.3 Idealet om det flydende ledelsesrum  

Et andet af  konkurrencestatens idealer er det flydende ledelsesrum. Vi antager, at fritstilling 

af  ledelsesansvar i det lokale inden for en centralt styret global ramme udgør spillebanen for 

de offentlige ledere (Pedersen, 2011). Graden af  selvstændighed varierer i de enkelte 

kommuner og udmønter sig forskelligt afhængigt af, hvem der fastlægger denne. Vi er 

opmærksomme på, at der her ligger et magtperspektiv, der har indflydelse på den offentlige 

leders manøvrerum, men da dette speciale ikke har magtbegrebet som sit primære fokus, vil vi 

ikke komme nærmere ind på dette. I de foregående afsnit har vi antaget, at konkurrencestaten 

som det globale vil forme det lokale ledelsesrum, hvilket sker gennem en styringslogik: 

Den offentlige sektor udgør alle de økonomiske aktiviteter, der er underlagt 

regeringens styring og kontrol. Den offentlige sektor udgør således en afgrænset 

enhed, der indeholder alle de organisationer, som er sat til at løse de opgaver, der 

fremgår af  finansloven og anden lovgivning. 

(Pedersen, 2011, p. 212)  

 file:///Users/astr3735/Downloads/Ledelseskommissionens%20anbefalinger_web.pdf4
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Ser vi dette i et diakront perspektiv, er udviklingen en konsekvens af  velfærdsstatens enorme 

ressourceforbrug frem til slutningen af  1970’erne, hvilket en af  de adspurgte også påpeger i 

forbindelse med New Public Managements indtog i offentlig ledelse (D1 i bilag 1). 

Finansministeriets moderniseringsprogram i 1983 formulerede således et nyt ideal om 

decentralt ansvar og selvstændighed i kommunerne sideløbende med central styring i form af  

en stærkere politisk indflydelse på udviklingen i de samlede offentlige udgifter (Pedersen, 2011). 

Konkurrencestaten fritstiller altså lederne af  de enkelte institutioner til at lede driften og 

udvikle organisationen med en politisk styring af  mål og midler, hvilket har til hensigt at opnå 

optimal effekt på Danmarks konkurrenceevne. Dermed er der tale om skabelsen af  en ny 

bureaukratisk model, hvor styring, ledelse og råderum er flydende, hvilket kan udtrykkes i 

følgende fire forhold (Pedersen, 2011, p. 223-224): 

● Krav om decentral indfrielse af  centralt udmeldte mål og resultater 

● Tildelinger af  ydelser til borgere sker lokalt 

● Professionelle skøn danner grundlag for mødet med borgeren 

● Resultater skal dokumenteres systematisk 

Hvordan specielt de to sidste forhold udspiller sig i det organisatoriske liv, fremgår i flere af  

analyserne. Her kan vi allerede nu løfte sløret for, at specielt cheferne oplever flere af  

forholdene begrænsende i forhold til deres ledelsespraksis. Vi hæfter os på nuværende 

tidspunkt ved, at de fire forhold relaterer sig til styring og stabilitet, som igen leder tankerne 

hen på paradokset stable instability, der synes at spille en væsentlig rolle i det organisatoriske liv. 

Dette bemærkes også af  en af  de adspurgte ledere, der oplever udelukkende at blive målt på 

driftsmæssige parametre og ikke udviklingsmæssige (L2, bilag 4). Samtidig kan vi af  empirien 

udlede, at de fire forhold opleves begrænsende for ledelsespraksis, men vi ved reelt set ikke, 

om de også giver muligheder, og at der dermed kan udtrykkes endnu et paradoks. Det vil 

således også være et omdrejningspunkt i analyserne, men for nu vil vi koncentrere os om, at 

der er flere paradokser på spil.  

2.3.4 Paradokser på spil 

I vores første møde med empirien og Pedersens udlægning af  konkurrencestaten kan vi 

udlede, at det globale og det lokale kan forstås som et paradoks, og at der derudover eksisterer 

to andre paradokser. Det første henleder til konkurrencestatens ideal om drift og udvikling, 

hvori paradokset stable instability opstår. Det andet paradoks opstår ud af  ledernes oplevelse af  
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konkurrencestatens styring og kan dermed kobles til idealet om det flydende ledelsesrum. Det 

sker ud fra en antagelse om, at konkurrencestatens styring også giver muligheder, hvormed 

paradokset kan udtrykkes som muliggørende begrænsninger eller med det 

kompleksitetsteoretiske udtryk enabling constraints (Mowles, 2015). På baggrund af  vores 

erfaring ved vi, at der eksisterer flere paradokser i offentlig ledelse, hvilket vi vender tilbage til 

senere.  

2.3.5 Trådene samles 

Vi har indtil videre argumenteret for, at offentlig ledelse i Danmark er præget af  

konkurrencestatens logikker. Samtidig er den organisatoriske virkelighed præget af  emergens 

og spontanitet, der ikke umiddelbart harmonerer med konkurrencestatens idealer om friere 

ledelse med strammere styring inden for en makroøkonomisk ramme. Her bragte vi 

paradokset stable instability på banen som en forståelsesramme for dette forhold. Vi har 

argumenteret for, at dette paradoks og flere andre gør sig gældende i offentlig ledelse. Her står 

paradokset om the global and the local centralt, hvor vi har redegjort for, hvordan en eller flere 

globale rammer præger den lokale ledelsespraksis, hvorved dette kan opfattes som 

muliggørende og begrænsende på samme tid. To spørgsmål synes at være opstået undervejs i 

kapitlet indtil nu. Det ene handler om, hvorvidt den offentlige ledelsesopgave kan udtrykkes i 

paradokset stable instability. Den anden handler om, i hvor høj grad ledelsesopgaven er lig med 

styring i det lokale med konkurrencestaten som global ramme. Dette rejser spørgsmålet om, 

hvorvidt denne ramme kan virke muliggørende og begrænsende på samme tid, hvormed 

paradokset enabling constraints bliver aktuelt. Spørgsmålene bliver omdrejningspunkt i flere af  

analyserne, men vi kan allerede nu sige, at paradoksbegrebet bliver centralt for forståelsen af  

den offentlige ledelsesopgave. Vi vender tilbage til dette i både kapitel 3 og 4, hvor vi ser 

paradokset i et kompleksitetsteoretisk lys. Inden da vil vi redegøre for to perspektiver på 

ledelseslitteraturen, der er centrale for vores overvejelser omkring kompleksitetsteoriens 

anvendelighed i dette speciale. 

2.4 Det organisatoriske liv kan kontrolleres og forudsiges 

Ifølge Mowles baserer størstedelen af  ledelseslitteraturen sig på en idé om, at man som leder 

kommer længst ved at navigere efter thin simplifications (Mowles, 2015, p. 5). Hermed refererer 

han til forsimplinger af  det organisatoriske liv, der har til hensigt at overskueliggøre 

kompleksiteten og skabe den i eget billede, så at sige. Denne retning bygger på en antagelse 

om, at ledere er i stand til at kontrollere og forudsige begivenheder i organisationer. Groft sagt 

antages det her, at mennesker har et autonomt selv, der kan adskilles fra den øvrige verden 
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derude. I en organisatorisk sammenhæng vil lederen dermed kunne betragte sig selv som 

objektiv og uden part i f.eks. konflikter, hvilket vil få betydning for ledelsesstilen. Denne 

tilgang skaber en illusion om at have kontrol, som ifølge Mowles mangler sin modpol - det 

ikke at have kontrol. Mowles argumenterer for, at lederen i stedet skal forsøge at finde en 

måde at forstå kompleksiteten uden at forsimple den (Mowles, 2015). Både Mowles og Stacey 

argumenterer for, at modsætningsforhold konstant er på spil i ledelse, og at ledere netop skal 

blive gode til at undersøge og reflektere over disse modsætninger (Mowles, 2015; Stacey, 

2012). Vi er gennem vores studie blevet præsenteret for litteratur og koncepter, som 

argumenterer for at reducere kompleksiteten i det organisatoriske liv ved hjælp af  

paradokstænkningen. Et eksempel på denne konceptualiserende retning i ledelseslitteraturen 

og thin simplification er ledelseskonceptet Competing Values Framework (Cameron et al., 2015). 

Specialet kan i denne sammenhæng ses som et argument for, at thin simplifications på ingen 

måde er befordrende for ledelse, selvom det kan virke fristende.  

2.5 En procesorienteret forståelse af  det organisatoriske liv  

Ser vi på den anden retning, som er den, vi vælger at gå, har denne et procesorienteret fokus. 

Kort fortalt handler dette fokus om, at det organisatoriske liv er emergerende og præget af  

usikkerhed, kompleksitet og paradokser, hvilket ikke kan styres eller kontrolleres (Mowles, 

2015; Garud et al., 2015). Hermed kan vi allerede nu sige, at vi har en procesontologisk 

forståelse af  det organisatoriske liv, hvilket vi kommer nærmere ind på i kapitel 3 og 4. Frem 

mod problemformuleringen er vi optagede af  det organisatoriske spil, der baserer sig på de 

forhold, vi har redegjort for i problemfeltet. Mowles beskriver spillet og 

organisationsmedlemmernes deltagelse således: 

They cooperate and compete to get things done together, (...) and are generally caught 

up in the game of  organizational life. This is a political and an ethical game which 

involves many conceptions of  the good in any particular situation and the constant 

unfolding of  paradox. Players of  the game are involved together in the task at hand, 

whilst trying to make sense of  overall objectives (...) 

(Mowles, 2015, p. 9)  

Vi antager, på linje med Mowles, at der findes et sådant spil, og at det knytter sig til 

paradokser og udfolder sig efter kompleksitetsteoretiske principper omkring usikkerhed og 

ambivalens. Sætter vi citatet i relation til vores kontekst, kan vi sige, at lederne i kommunen er 
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involveret i det organisatoriske spil, hvor de på en gang konkurrerer og samarbejder om de 

opgaver, der skal løses, imens deres manøvrerum er udspændt mellem flere paradokser. I dette 

spil, der både er politisk og etisk, skal de endvidere finde mening i det, der ligger til grund for 

deres handlinger og intentioner. Hermed åbner vi for antagelsen, at offentlig ledelse kan 

betragtes et spil om det organisatoriske liv, hvilket bringer os frem til formuleringen af  et 

problem og to undersøgelsesspørgsmål. 

2.6 Problemformulering 

Hvordan kan kompleksitetsteori gøres anvendelig ud fra en betragtning om, at 

den offentlige leder ikke kan styre eller kontrollere det organisatoriske liv? 

Undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvilke temaer kommer til udtryk blandt ledere på forskellige niveauer?  

2. På hvilken måde kan det organisatoriske spil udtrykkes i et kompleksitetsteoretisk 

billede på offentlig ledelse? 

2.7 Specialets læsevejledning 

Indledningsvis redegør vi i kapitlerne 3 og 4 for vores videnskabsteoretiske ståsted og de 

kompleksitetsteoretiske grundbegreber og paradokser, der udgør fundamentet for besvarelsen 

af  undersøgelsesspørgsmålene. Kapitel 5 omhandler metode og undersøgelsesstrategi, og 

herunder svares der også på, hvilke temaer vi har identificeret i empirien. For nuværende kan 

vi sige, at ledelsesgrundlaget, styring og ledelse samt paradokset som det kreative benspænd udgør de 

temaer, der gøres til genstand for analyse. Dette sker i kapitlerne 6 til 8, hvor vil vi lade de 

empiriske narrativer udfolde sig gennem analyser, der baserer sig på vores forståelse af  de tre 

temaer, vi har udvundet ved hjælp af  metoden eksplorative dialoger. Kapitel 9 er en opsamling 

med analytiske elementer og en delkonklusion, hvorefter vi konkluderer på det samlede 

arbejde i kapitel 10. Specialet afsluttes med en perspektivering i kapitel 11, som bl.a. handler 

om, hvordan specialets arbejde kan finde anvendelse i den undersøgte organisation samt i 

debatten om offentlig ledelse i Danmark. 
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3 Videnskabsteori 

Dette og næste kapitel er specialets teoretiske afdeling, hvor vi starter med at afdække det 

videnskabsteoretiske fundament. Disse kapitler er en forudsætning for, at vi kan svare på 

specialets hovedspørgsmål og samtidig forudsætningen for en operationalisering af  teorien 

frem mod analyserne, hvori vi skal finde svarene på undersøgelsesspørgsmålene. Med 

henvisning til problemfeltet er afsættet en formodning om, at det organisatoriske liv kan 

identificeres som et spil for offentlig ledelse, og at dette spil forløber efter 

kompleksitetsteoretiske principper. Udgangspunktet for at arbejde ind i det videnskabelige felt 

er en autoetnografisk beskrivelse af  en samtale mellem Thomas og en person højt placeret i 

den organisation, der er genstand for undersøgelsen . Herefter har undersøgelsen udviklet sig 5

yderligere i retning af  opbygningen af  en empiri bestående af  eksplorative dialoger med ledere 

på forskellige niveauer. Dialogerne har åbnet for at stille skarpt på den almene forvirring i det 

organisatoriske liv med alle dets paradokser og udfordringer. Vores videnskabsteoretiske 

tilgang er afledt af  empirien, og vi bygger således vores forståelse på kompleksitetsteorien og 

nærmere bestemt Hertfordshire-traditionens grundbegreber og en procesontologisk forståelse 

af  det organisatoriske liv (Stacey, 2010; Stacey 2012; Mowles, 2015; Shaw, 2002; Garud et al., 

2015). Hertil kommer et afsæt i pragmatismens filosofi, som vi har valgt ikke at behandle 

særskilt, men lade indgå som en del af  den teoretiske fremlægning. Det vil sige, at vi frem for 

at skrive et særskilt videnskabsteoretisk kapitel vælger at lade videnskabsteorien følge vores 

udlægning af  kompleksitetsteorien. Således vil vi i dette kapitel redegøre for de 

kompleksitetsteoretiske grundbegreber komplekse responsive processer, emergens og paradokset 

mellem generalisering og partikularisering. Inden vi starter med udredningen vil vi kort drøfte vores 

valg af  videnskabsteoretisk litteratur af  John Dewey, Norbert Elias og Charles Sanders Pierce, 

der optræder i kapitel 5. Grundet værkernes tilgængelighed og den tidsramme, vi har arbejdet 

under, har vi set os nødsaget til primært at anvende sekundære kilder . Vi er dog af  den 6

opfattelse, at det er af  mindre betydning for den samlede fremstilling, hvor vi naturligvis 

anvender primærlitteratur, hvori det videnskabsteoretiske stof  refereres. 

3.1 Mennesket som socialt betinget 

(...) I am claiming that always and everywhere human interaction is conversation, is 

power relating, is ideologically based human choice. 

 Denne person identificeres i empirien som D1.5

 Værkerne, der er tale om er The Civilizing Process og Society of  Individuals af  Elias; The Quest for 6

Certainty af  Dewey og Scientific Method Vol. II af  Pierce.
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(Stacey, 2012, p. 126)   

Kompleksitetsteorien vedkender sig ikke som sådan en bestemt videnskabsteoretisk retning. 

Dog kan vi sige noget om, hvor vi befinder os erkendelsesmæssigt og videnskabsteoretisk ved 

at se på, hvordan kompleksitetsteorien udelukkende forholder sig til menneskets interaktioner 

og det sociale felt. Stacey understreger i citatet betydning af  det, der sker mellem mennesker. 

Han argumenterer for, at teorien om komplekse responsive processer dels har et ben i modernismen 

og dels et ben i postmodernismen, uden dog at være helt tydelig på sin egen position (Stacey, 

2012, p. 126-127). Hvad angår det modernistiske standpunkt gives forklaringen, at de 

komplekse responsive processer i nogle aspekter kan relatere sig til denne videnskabsteoretiske 

position. Ved læsning af  andre tekster vil vi argumentere for, at kompleksitetsteorien også har 

et slægtskab med procesontologien, pragmatismen og socialkonstruktivismen, hvilket vi 

uddyber i de følgende afsnit (Stacey, 2010; Mowles, 2011; Mowles 2015). Inden da 

koncentrerer vi os dog om at udfolde komplekse responsive processer som et af  

kompleksitetsteoriens grundbegreber. 

3.1.1 Komplekse responsive processer 

Komplekse responsive processer, herefter KRP, danner udgangspunkt for den 

kompleksitetsteoretiske forståelse af  relationsdannelse og er opstået som et konglomerat af  

erfaringer fra kompleksitetsvidenskab og sociologi. Fra  kompleksitetsvidenskaben, der har 

referencer til både naturvidenskaben og til komplekse adaptive systemer baseret på 

computersimuleringer, hentes betragtningerne om, at agenterne i systemet er 

selvorganiserende gennem gentagelser af  deres gensidige responsive aktiviteter (Mowles, 

2011, p. 61). Vi er dog mere interesserede i den sociologiske vinkel, hvorfor vi ikke vil komme 

de naturvidenskabelige betragtninger nærmere udover det, vi refererer til i ovenstående. Ser vi 

på inspirationen fra sociologien, kan nævnes teoretikere og filosoffer som Elias, Dewey, 

George H. Mead og Pierre Bourdieu (Mowles, 2015, p. 3). Her er vi særligt optagede af  de tre 

første. I nedenstående anser vi Mowles’ reference til Elias’ arbejde med KRP som værende en 

sociologisk udlægning af  computersimuleringernes komplekse adaptive systemer. 

In Elias’ work, embodied, feeling human beings form intentions and act on them but 

do so within a web of  other people’s actions and intentions, the precise outcome of  

which can never be predicted. 

(Garud et al., 2015, p. 246) 
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I citatet hæfter vi os særligt ved to forhold. For det første bringer Elias’ det personificerede 

sansende menneske ind i de responsive processer, der bygger på intentionelle handlinger. Det 

andet forhold leder tankerne hen på Mowles’ udlægning af  de to retninger i 

ledelseslitteraturen. Her er vores argument, at teorien om KRP udfordrer den logisk og 

rationelle tankegang i den ledelseslitteratur, der bygger på forestillingen om, at lederen kan 

kontrollere og dermed forudsige det organisatoriske liv. KRP hviler således på en antagelse 

om, at samfund og organisationer opstår ud fra det, mennesker gør sammen og de mønstre, 

interaktionerne skaber (Mowles, 2011, p. 62). Vi kan derfor antage, at der ikke findes en 

bagvedliggende struktur eller et system isoleret fra de menneskelige interaktioner. Det vil sige, 

at organisationen tager form som deltagernes lokale og intentionelle handlinger og den 

respons, der opstår som følge af  de specifikke interaktioner mellem organisationens deltagere 

(Stacey, 2010, p. 165). Med dette åbner KRP op for paradokset om, at vi former det sociale 

samtidig med, at det sociale former os (Mowles, 2015, p. 3). Som nævnt tilbyder teorien om 

KRP en alternativ måde at tænke ledelse på, fordi den flytter fokus fra et overordnet og 

langsigtet makroniveau til de specifikke og dynamiske mikroprocesser, der kontinuerligt finder 

sted i det organisatoriske hverdagsliv (Stacey, 2012, p. 3). I en sammenfatning af  ovenstående, 

kan vi om KRP udlede, at begrebet stiller skarpt på responsiviteten mellem menneskelige 

handlinger og de komplekse og uforudsigelige mønstre, der opstår herved. Samtidig udmønter 

denne proces sig i et paradoks, hvor vi er med til at forme det organisatoriske liv, ligesom det 

organisatoriske liv former os, hvilket leder til det næste afsnit.   

3.2 Kompleksitetsteorien og procesontologien 

Målet med dette afsnit er at koble begrebet KRP til et andet af  kompleksitetsteoriens 

grundbegreber - emergens - hvilket sker med udgangspunkt i en procesontologisk forståelse af  

det organisatoriske liv. Vi har valgt at bruge Elias, da det oftest er ham, der refereres til i de 

tekster, vi anvender (Stacey, 2010; Stacey, 2012; Mowles 2011; Garud et al., 2015; Mowles, 

2015). Han er dog langt fra den eneste, der tager et procesorienteret perspektiv på det 

organisatoriske liv, men vi hæfter os blot ved deres interessefelt i dette citat. 

(…) they are interested in the fluctuating relationships which form and are formed by 

individuals and groups; 

(Garud et al., 2015, p. 246) 
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Knytter vi dette an til forrige afsnit kan vi sige, at KRP er en forklaringsmodel på de ustabile 

forbindelser, der opstår, når individer og grupper interagerer og samtidig både former 

hinanden og bliver formet af  hinanden. I problemfeltet åbnede vi for flere paradokser og 

antog, at konkurrencestaten som et global både var hæmmende og muliggørende, hvilket 

henviser til paradokset enabling constraints. Dette paradoks fremgår af  nedenstående citat, hvor 

vi kan se, at paradokser i kompleksitetsteorien har et emergerende forhold til hinanden. 

We are both constrained and enabled by others, with whom we cooperate and 

compete, caught up in the dynamics of  inclusion and exclusion, within groups and 

between groups. 

(Garud et al., 2015, p. 258) 

Af  citatet kan vi også udlede endnu to paradokser, som vi ikke har berørt, og det vil vi heller 

ikke gøre nu. Pointen med at illustrere emergensen i paradokserne på nuværende tidspunkt er 

at understrege, at Elias i sin procesontologiske tankegang opererer med kæder af  paradokser. 

Dette er vigtigt for at besvare problemformuleringens spørgsmål om, hvordan det 

organisatoriske liv kan udtrykkes i et kompleksitetsteoretisk billede på offentlig ledelse. Derfor 

vil vi i det følgende afsnit illustrere, hvordan grundbegrebet emergens kan udtrykkes gennem 

paradokser afledt af  KRP. 

3.2.1 Emergens illustreret som paradokser 

Med Elias som forbillede udleder vi nu vores egen paradokskæde på baggrund af  

problemfeltet. I rækkefølge har vi introduceret the global and the local, stable instability og enabling 

constraints. De to sidste paradokser opstod ud af  betragtningerne om konkurrencestatens 

idealer om henholdsvis drift og udvikling samt det flydende ledelsesrum. Idealerne skal ses i 

sammenhæng med vores antagelse om, at Ledelseskommissionen i konkurrencestatens 

tjeneste sætter en standard for, hvordan god ledelse skal udmønte sig i det offentlige. Ser vi 

dette i relation til vores empiriske narrativer, udgør de et øjebliksbillede på en organisatorisk 

virkelighed, hvor man forsøger at promovere en bestemt retning. D1 udtaler eksempelvis, at 

man har en tendens til at skabe verden i sit eget billede (D1 i bilag 5). Stacey refererer til denne tendens 

som intentionally designed change, og vi vil, i kompleksitetsteoretisk ånd, referere til dette som 

intenderet forandring (Stacey, 2010, p. 166).  
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(…) what that (intentionally designed change, red.) means can only be found in the 

particularization, that is, in the interplay between the intentions of  the designers of  

the generalization and the intentions of  those who are particularizing it. 

(Stacey, 2010, p. 166) 

Af  citatet hæfter vi os ved, at emergens kan illustreres som interplay of  intentions, der refererer til 

de processer, der opstår, når eksempelvis D1, Ledelseskommissionen og andre deltagere 

indgår i et komplekst samspil med forskellige intentioner. Dette interplay udtrykker en dynamik 

og uforudsigelighed, fordi ikke to intentioner er ens, og andres intentioner fortolkes af  

deltagerne på forskellige måder. Her bliver paradokset mellem generalisering og 

partikularisering aktuelt, fordi det kan kobles til the global and the local og igangsætter 

paradokskæden. Eksemplet med D1 og Ledelseskommissionen indeholder en langt højere 

kompleksitet end den, der er beskrevet her, hvorfor vi vil gøre de empiriske narrativer til 

genstand for en analyse med fokus på generalisering og partikularisering samt vise de mange 

globals, der kan gøre sig gældende. Paradokser, deres indbyrdes sammenhæng og begrebet som 

sådan vender vi tilbage til i kapitel 4, hvilket gøres i kraft af  Mowles og Staceys udlægninger. I 

det følgende afsnit vil vi redegøre for aspekter i kompleksitetsteoriens slægsskab med 

pragmatismen, hvilket har relevans for såvel det teoretiske som analytiske arbejde. 

3.3 Kompleksitetsteorien og pragmatismen 

Socialpsykologen George H. Mead er en stor inspirationskilde for specielt Stacey i 

betragtninger om individets evner og forholdemåder i forhold til sig selv som subjekt og objekt 

og den dialektik, der foregår mellem individet og det sociale (Stacey, 2010; Stacey, 2012). Det 

forekommer os, at specielt paradokset mellem generalisering og partikularisering støtter sig til 

Meads I/me-dialektik. Kort sagt handler dialektikken om den meningsforhandling, der sker 

inde i en person, når denne forholder sig til selv i forhold til den omverden, han eller hun er 

en del af  (Stacey, 2012, p. 26) Denne betragtning kan kobles til Deweys syn på menneskers 

aktiviteter i en foranderlig verden. 

For pragmatismen er den menneskelige erkendelse grundlæggende social, da der tages 

udgangspunkt i, at vi tænker og handler i sociale kontekster. 

(Brinkmann, 2006, p. 33)  
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Argumentet for koblingen kan vi udfolde ved for det første at sige, at tænkningen kan sidestilles 

med vores evner og forholdemåder i forhold til os selv som subjekt og objekt. Poetisk kan vi 

sige, at vi som mennesker kan forholde os til os selv på både inder- og ydersiden på én gang. 

For det andet siger Svend Brinkmann i introduktionen til Dewey, at vi handler i sociale kontekster, 

hvor de sociale kontekster henviser til me-delen af  I/me-dialektikken eller vores forholdemåde 

til os selv som et objekt for andre i omverdenen. At mennesker handler i sociale kontekster 

kan vi således også koble til KRP udtrykt i de empiriske narrativer. Her vil vi komme med et 

enkelt eksempel, hvor den adspurgte identificeret som C4 taler om, at meget af  den udvikling 

kommer af  den daglige drift (C4 i bilag 6). Udtalelsen tolker vi som en forholdemåde til det 

organisatoriske liv med rødder i pragmatismen, som udtrykkes på følgende måde af  

Brinkmann: 

Vi er grundlæggende i verden som aktivt handlende væsener, og vi erkender kun 

verden og dens egenskaber gennem praksis. Teoretisk refleksion er afledt af  en mere 

fundamental praktisk handlen i verden.  

	 (Brinkmann, 2006, p. 31) 

Vi vil med baggrund i koblingen mellem Dewey og Mead argumentere for, at 

kompleksitetsteorien har slægtskab med pragmatismen. Det centrale er her responsiviteten i 

Meads teori om menneskelig interaktionen som bestående af  gestus og respons og den I/me-

dialektik, der gør sig gældende heri. Denne kan henføres til teorien om KRP, som ligeledes 

handler om responsivitet mellem mennesker, der interagerer gennem deres handlinger i 

praksis. Argumentet kan udbygges yderligere, når vi laver en kobling til 

problemformuleringens introduktion til the global and the local og forrige afsnits antagelse om, at 

vi gennem vores handlinger både former og bliver formet af  det sociale. Hvad angår det 

sidste forhold, tilføjer Brinkmann en ekstra dimension i, at det er gennem handlinger i praksis, 

vi erkender verden, der her sidestilles med det organisatoriske liv. Hvordan refleksion og dens 

udspring af  praktisk handlen spiller en rolle i kompleksitetsteorien, vender vi tilbage til i 

kapitel 4, når vi redegør for teorien omkring paradokset involvement detachment.  

3.4 Kompleksitetsteori og socialkonstruktivisme 

Vender vi tilbage til det første afsnit i dette kapitel og spørgsmålet om KRPs position i 

postmodernismen, kan vi komme dette nærmere ved at se på kompleksitetsteoriens slægtsskab 

med socialkonstruktivismen. Vi kan på baggrund af  antagelsen om Meads dialektik mellem 
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individet og det sociale også argumentere for at kompleksitetsteorien ligger i det 

socialkonstruktivistiske felt. Dog harmonerer kompleksitetsteoriens grundtanke om 

praksisdimensionen dårligt med socialkonstruktivismens tanke om selvet som en mental 

konstruktion (Stacey, 2012). Vi vælger at se dette videnskabsteoretiske modsætningsforhold 

som et udtryk for en selvopfyldelse af  kompleksitetsteoriens egen paradokstankegang. 

Kompleksitetsteorien er som teori præget af  lige så stor kompleksitet og paradoksal dialektik, 

som gør sig gældende for verden i teoriens egen optik. Afslutningsvis kan vi sige, at 

kompleksitetsteorien betragter alting som bestående af  processer og afviser, at forhold kan 

ordnes i kategorier eller systemer (Stacey, 2010, p. 161-162). Det hele er som udgangspunkt 

sammenvævet, komplekst og socialt betinget, eller som Mowles udtrykker det med henvisning 

til Thomas Nagel.  

(…) because we are socially formed, there is no position outside of, no view from 

nowhere as Nagel formulated it (1986). 

(Garud et al., 2015, p. 258) 

3.5 Opsamling 

I dette kapitel har vi set på kompleksitetsteorien i en bredere videnskabsteoretisk 

sammenhæng og samtidig redegjort for Hertfordshire-traditionens udlægning af  de 

kompleksitetsteoretiske grundbegreber KRP og emergens. Dette er sket i relation til en 

argumentation for teoriens slægtskab med procesontologien, pragmatisme og 

socialkonstruktivisme. Formålet med denne øvelse har været at blive skarpere på, hvorledes vi 

forholder os til kompleksitetsteorien, hvilket vi vil begrunde ud fra de videnskabsteoretiske 

fravalg, vi foretager os. Ser vi først på grundbegrebet KRP, fravælger vi begrebets relation til 

kompleksitets- og naturvidenskaben. I forhold til socialkonstruktivismen afviser vi dels tanken 

om selvet som mental konstruktion og ligeledes tanken om, at forhold kan ordnes i systemer, 

som det kendes fra systemteorien. Vi køber således ind på kompleksitetsteoriens præmis om, 

at det organisatoriske liv udfolder sig som uforudsigelige mønstre på baggrund af  deltagernes 

intentionelle handlinger i praksis. Hermed kan vi sige, at den videnskabsteoretiske 

forståelsesramme bygger på procesontologi og pragmatisme og til enhver tid er empirisk 

betinget. 
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4 Teorikompleks 

Med det videnskabsteoretiske ståsted afklaret ser vi nærmere på den teori, vi vil anvende i 

forbindelse med analyserne og som spiller en rolle i besvarelsen af  problemformuleringens 

hovedspørgsmål. I forhold til undersøgelsesspørgsmålene vil vi på baggrund af  empirien 

undersøge, hvordan det organisatoriske liv udspiller sig i den offentlige organisation, der er 

vores genstandsfelt. Vi har allerede redegjort for, at paradokser spiller en helt central rolle 

både teoretisk og i forbindelse med analyserne. Tilmed har vi startet vores egen 

paradokskæde, som er illustreret herunder, og som vi udbygger i dette kapitel. 

● The global and the local 

● Generalizing and particularizing 

● Stable instability 

● Enabling constraints 

● Involvement detachment 

Paradokserne er allerede introduceret, men i de følgende afsnit vil vi udfolde the global and the 

local og involvement and detachment med henblik på at gøre dem til analyseværktøjer. Således 

bliver vores teori et hjælpemiddel, når vi analyserer de empiriske narrativer. De øvrige 

paradokser er stadig en del af  kæden, og de vil ligeledes blive anvendt i det analytiske arbejde. 

En væsentlig indledning til teorikomplekset er at afgrænse paradoks som begreb og redegøre 

for vores forståelse af  og forholdemåde til dette. Herefter falder kapitlet i to dele, hvor den 

første omhandler the global and the local. Her vil vi opbygge et teoretisk begrebsapparat, der skal 

ligge til grund for analysen af  det organisatoriske liv i den undersøgte kommune. 

Begrebsapparatet indeholder endnu to paradokser generalizing and particularizing samt idealization 

and functionalization, der begge virker mellem the global and the local. I anden del dykker vi ned i 

involvement and detachment, hvor vi er særligt opmærksomme på begreberne refleksion og 

refleksivitet, idet vi kobler dem til perspektiverne the airman and the swimmer. Dette paradoks og 

idealization and functionalization redegøres for i dette kapitel, da de ikke er blevet introduceret 

tidligere. Afslutningsvis opsummeres paradokskæden. 
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4.1 Paradoks-begrebet 

Begrebet paradoks udtrykker et selvmodsigende forhold og stammer fra det græske ord 

paradoxon, der kort fortalt dækker over, at noget falder uden for den menneskelige forstand . 7

Søren Kierkegaard beskriver paradoks-begrebet således: 

  

(...) thi Paradoxet er Tankens Lidenskab, og den Tænker, som er uden Paradoxet, han 

er ligesom den Elsker der er uden Lidenskab (...) saaledes er det ogsaa Forstandens 

høieste Lidenskab at ville Anstødet, uagtet Anstødet paa en eller anden Maade maa 

blive dens Undergang. Dette er da Tænkningens højeste Paradox, at ville opdage 

Noget, den ikke selv kan tænke.  

(Kierkegaard, 1844, p. 38-39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vi forstår, at paradoks-tænkningen handler om at være åben over for at opdage noget, man 

normalvis ikke selv kan tænke, eller som udfordrer tænkningen, så den kommer i uligevægt. 

Mowles relaterer paradoksbegrebet til Hegels spekulative dialektik om, at modsætninger må 

betragtes som hinandens forudsætninger. Modsætningerne betragtes af  Hegel som dele af  en 

større virkelighed. Denne virkelighed udvikler sig i en vekselvirkning mellem mere eller 

mindre komplekse samfundsformer, og hvis mennesket har en begrænset synsvinkel, 

forekommer paradoksets modpoler uforenelige. Derfor kan vi argumentere for, at begreberne 

refleksion og refleksivitet samt et diakront perspektiv på det organisatoriske liv er nødvendige 

forudsætninger for at kunne se de organisatoriske modsætninger i et helhedsperspektiv 

(Mowles, 2015). Vi vil derfor indledningsvis se nærmere på paradokset the global and the local for 

at udfolde involvement detachment og det kompleksitetsteoretiske perspektiv på refleksion og 

refleksivitet. Det er vores erfaring, at paradokserne fungerer som Pandoras æske. Hver gang vi 

åbner et paradoks, kommer der et nyt til syne, hvilket vores paradokskæde illustrerer. De 

fungerer ikke i en bestemt orden og derfor redegør vi ikke for dem i en bestemt rækkefølge 

hverken i teoriafsnit eller analyser. De inddrages og kommenteres, hvor de har relevans og 

betinges af  den undersøgte virkelighed, der udgør det organisatoriske spil. 

4.1.1 Vores forståelse af  paradoks-begrebet 

Vores forståelse af  paradoks tager udgangspunkt i Mowles udlægning, som han indledningsvis 

beskriver som vores evne til at tænke over det modsatte af  det, vi tænker lige nu, hvilket på sin 

https://systime.dk/fileadmin/indhold/SupplerendeMaterialer/Ud_med_Gud__-7

_bidrag_til_den_moderne_religionskritik/Kierkegaard.pdf
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vis fører til en absurditet (Mowles, 2015, p. 13). Hans grundantagelse er, at paradokset skal 

forstås som et sandt/falsk paradoks. Det uløselige i dette paradoks bruger han som afsæt for 

den definition, som er vores udgangspunkt: 

There are two, mutually exclusive, self-referencing ideas which help define each other 

but negate each other both at the same time.  

(Mowles, 2015, p. 13) 

Med denne definition kan vi sige, at der produceres et loop, hvor det ene øjeblikkeligt  

producerer det andet, og det andet herefter producerer det ene. Med andre ord, så skaber det 

en endeløs repetition mellem det ene og det andet, hvilket vi også så i Kierkegaards 

udlægning. Med denne forståelse er vores argument, at et paradoks ikke kan neutraliseres 

gennem instrumentalisering, da der således ikke længere vil være tale om et paradoks. Et 

eksempel på instrumentalisering af  paradokser illustrerede vi kort ved ledelseskonceptet 

Competing Values Framework i problemfeltet i kapitel 2. 

4.1.2 Udfordringen med the vicious paradox 

I vores arbejde med paradokser, er vi opmærksomme på den konstante vekselvirkning mellem 

det ene og det andet, som også omtales som the vicious paradox (Mowles, 2015, p. 47). Denne 

vekselvirkning kan virke frustrerende i det analytiske arbejde og formidlingen heraf, fordi vi 

på en gang skal forholde os til en ikke-reducerbar kompleksitet i det organisatoriske liv, og 

samtidig skal vi formå at formidle det. Om denne problematik siger Mowles: 

I argue that staying with the unsettling nature of  uncertainty offers no guarantee of  

success, but may be more realistic than traditions of  research which claim to be realist. 

(Mowles, 2015, p. 25)  

Vi vil ikke komme nærmere ind på det logisk rationelle, hvilket gøres andetsteds i forbindelse 

udlægningen af  de to forskellige retninger i ledelseslitteraturen men hæfte os ved the unsettling 

nature of  uncertainty. Her kan uvisheden i princippet henvise til to gældende forhold for os. Det 

første er, at en abduktiv tilgang bygger på en vis form for usikkerhed, hvilket vi redegør for i 

kapitel 5, og det andet er i vores metodiske forholdemåde til paradokserne, som vi udfolder i 

følgende afsnit.  
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4.1.3 Vores forholdemåde til paradokser 

I vores forholdemåde til paradokser læner vi os ligeledes op ad Mowles, der appellerer til, at 

paradokset giver muligheder for at udforske det organisatoriske liv i flere dimensioner frem for 

at se det fastlåste i the vicious paradox. Det er denne tilgang, vi vælger, hvilket rejser spørgsmålet 

om, hvordan vi metodisk griber paradokserne an. Vores erfaring siger os, at det 

organisatoriske liv indeholder mange samtidige paradokser, hvilket vi også har arbejdet 

kompleksitetsteoretisk med i andre projekter. Som en naturlig konsekvens af  vores 

videnskabsteoretiske forståelsesramme, kan vi ikke reducere kompleksiteten eller for den sags 

skyld indtage en meta-position, hvor vi ser på det organisatoriske liv udefra. Som vi læser 

Mowles henvisning til Elias, vil vi derfor argumentere for, at det metodiske omkring 

paradokserne skal findes i selve tænkningen over det organisatoriske liv. 

Paradox appears almost unconsciously in Elias’ thinking as a complex description of  

dynamic social processes: there is no assumption in his work that they can in any way 

be resolved or instrumentalized. 

(Mowles, 2015a, p. 248) 

Knyttes dette an til vores paradokskæde, kan vi sige, at vores tilgang i arbejdsprocessen har 

været abduktiv, idet empirien har været styrende for, hvordan kæden er blevet konstrueret. 

Som vi nævnte i forrige kapitel, anser vi paradokserne for at emergere i en slags uendelig 

kædereaktion. De opstår af  hinanden og i hinanden på uforudsigelig vis betinget af  den 

virkelighed, de sættes i relation til. Det er derfor vigtigt for os at slå fast, at vi på ingen måde 

har til hensigt at instrumentalisere eller konceptualisere brugen af  paradokser i forbindelse 

med analysen af  de empiriske narrativer i dette speciale. Derimod lader vi empirien tale til os 

med de paradokser, som manifesterer sig form af  temaer og mønstre, hvilket henfører til a 

complex description of  dynamic social processes i citatet.  

Kompleksitetsteorien efterlader os ikke nogen konkret metode til at anvende paradokser. 

Ifølge Mowles har Elias aldrig selv konceptualiseret brugen af  paradokser, selvom han 

anvendte dem i stor stil (Garud et al., p. 247). Derfor skal ovenstående ses som et bud på at 

udtrykke det organisatoriske liv i et kompleksitetsteoretisk billede ved hjælp af  paradokser. 

Her er det vigtigt at påpege, at de paradokser, vi har valgt at anvende i dette speciale, på 

ingen måde kan anses for at være grundlæggende eller have forrang over andre. Samtidig vil 

vi heller ikke analytisk set kunne pege på induktive slutninger, idet de fordrer en 
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kompleksitetsreduktion fra enkelttilfældet til det generelle. Vi vil heller ikke kunne pege på 

deduktive slutninger, da vi har ladet empirien udlede paradokserne. Dermed kan vi 

argumentere for en abduktiv undersøgelsesstrategi, hvilket vi vender tilbage til i kapitel 5 

omhandlende specialets empiri og undersøgelsesstrategi. Vi betragter udredningen af  vores 

forholdemåde til paradokser som et delsvar på det andet undersøgelsesspørgsmål, hvor der 

ønskes svar på, hvilken måde det organisatoriske spil kan udtrykkes som en kompleksitetsteoretisk model for 

offentlig ledelse.    

4.2 The global and the local 

Allerede i problemfeltet introducerede vi paradokset the global and the local, hvor the global tog 

form af  konkurrencestaten. Her kunne vi se, hvordan samspillet mellem the global og the local 

udløste yderligere to paradokser, som kunne henledes til to af  konkurrencestatens idealer. Vi 

har allerede præsenteret paradokskæden i indledningen til dette kapitel, hvorfor vi 

udelukkende vil koncentrere os om, at udfolde the global and the local som en forståelsesramme 

og sætte det i relation til det organisatoriske spil og mulige forholdemåder hos 

organisationsmedlemmerne. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Staceys udlægning af  

yderligere to paradokser, da de kan forklare et mere detaljeret forhold mellem det globale og 

det lokale og samtidig nuancere henholdsvis the global og the local (Stacey, 2010, 166). Målet 

med at redegøre yderligere for dette paradoks er at afdække flere dimensioner af  det 

organisatoriske liv, som det fremstår i de autoetnografiske beskrivelser og de empiriske 

narrativer.  

4.2.1 Generalizing and particularizing 

Det første paradoks, der udspiller sig i forholdet mellem the global and the local er generalizing and 

particularizing, eller the general and the particular, som vi vil redegøre for i dette afsnit med 

udgangspunkt i Mowles: 

Practice involves a paradox of  the general and the particular, how more universal 

themes are to be taken up in particular situations with others. 

(Mowles, 2015, p. 86) 

Af  ovenstående citat tolker vi, at paradokset udspiller sig i praksis, hvor universelle temaer 

tager form i the local i particular situations. Med denne antagelse kan vi sige, at the general i form af  
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universal themes nødvendigvis må relatere sig til the global. Med andre ord kan vi sige, at the general 

and the particular er en del af  paradokset the global and the local, og det giver mulighed for en 

flerdimensionel analytisk tilgang. Som vi ser det bruger Stacey udvidet tid, når han vil 

understrege det processuelle element i paradokset the global and the local are paradoxical processes of  

generalizing and particularizing på samme tid (Stacey, 2010, p. 167) . Knytter vi partikularsering 8

an til grundbegrebet KRP, kan vi udlede, at KRP skaber partikulariserede mønstre i the local. 

Et eksempel på dette er dialogen mellem C1 og C2 i et af  de empiriske narrativer. 

(…) det emmer af  den der måde, vi gerne vil virke på som kommune. 

(C1 i bilag 6) 

Citatet er et eksempel på, hvordan en partikularisering finder sted som følge af  en 

generalisering, der stammer fra direktionens promoverede ledelsesgrundlag. At vi kan tale om 

en partikularisering skyldes, at der er foregået nogle handlinger i the local, som er blevet til i en 

dialektik mellem organisationsmedlemmerne selv og den forventning, disse har om en respons 

fra organisationen - the global. Hertil vil vi knytte to kommentarer. For det første opfatter vi det 

promoverede ledelsesgrundlag som en generalisering, og denne kan endvidere være 

idealiseret, hvilket vi vender tilbage til i næste afsnit. For det andet viser vores eksempel et 

andet global end konkurrencestaten. Her kan vi fortsætte eksemplet og påpege, at C1 kan 

forholde sig til to globals. Det ene er konkurrencestatens ideal om det flydende ledelsesrum, og 

det andet er direktionens promoverede ledelsesgrundlag, men vi har en formodning om, at 

offentlige ledere nødvendigvis forholder sig til flere end de to. Dette vi ser nærmere på i 

analyserne Ledelsesgrundlaget og De to ben i henholdsvis kapitel 6 og 7, hvor paradokset 

generalizing and particularizing udspiller sig.  

4.2.2 Idealization and functionalization 

Som vi har nævnt, er der mere end ét global på spil, hvilket må betyde, at der også er flere 

generaliseringer, da de hæfter sig til the global. For at forstå kompleksiteten mellem de tre 

paradokser, vi har i spil nu, kan vi anvende Staceys formulering. 

The global is the imaginatively created unity we perceive in patterns of  interaction 

across the populations we are members of  - it is the generalization and idealization (...) 

 På engelsk bruges verballeddet i udvidet tid om handlinger der er eller var i gang, eller om 8

parallelle forløb, hvorved vi mener, at det processuelle i paradokserne understreges.
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The local is the particularizing of  the general and the functionalization of  the 

idealization in local interaction.  

(Stacey, 2010, p. 166) 

Vender vi tilbage til citatet med C1, antog vi at “den der måde, vi gerne vil virke på som kommune” 

var en partikularisering af  det generelle i form af  direktionens promoverede ledelsesgrundlag. 

Her antager vi, at det er muligt for enkeltindivider og grupper bevidst at artikulere og designe 

the general, hvilket Stacey betegner som en general idealization (Stacey, 2010, p. 167). Følger vi 

eksemplet, kan vi udlede at direktionens promoverede ledelsesgrundlag er en general 

idealization. Stacey argumenterer for, at idealisering kun kan finde sted i kraft af  

partikularisering i the local, men ikke vil have nogen eksistens i sig selv. Dermed bliver 

idealization til noget, vi forestiller os eller det, Stacey kalder “creating imaginative ‘wholes’ (Stacey, 

2010, p. 166-167). Vi har altså en forestilling om tingenes tilstand, der i dette tilfælde relaterer 

sig til ledelsesgrundlaget.   

The meaning of  the idealization is only to be found in the experience of  its 

functionalization. The functionalizing process inevitably involves conflict. 

(Stacey, 2010, p. 166)   

Denne “conflict” viser sig, når L1 stiller spørgsmålstegn ved ledelsesgrundlaget som en 

idealisering: “en mærkelig tendens i samfundet, at man gør sådan med sine ledere” i forbindelse med en 

konkret sag, hvor man har undladt at informere en leder om en visionsproces (L1 i bilag 4). 

Her afslører paradokserne, hvordan det organisatoriske spil tager form med vindere og tabere 

i paradokset idealization and functionalization. Vi er her opmærksomme på etiske aspekter i 

meningsforhandlingen mellem L1 og ledelsesgrundlaget som idealisering. Her kan vi sige, at 

L1 skaber en egen identitet i meningsforhandlingen med the global. Elias’ bidrag er her, at 

psykologiske processer har en afsmittende effekt på strukturelle ændringer i samfundet, og 

omvendt har samfundet indflydelse på individets udvikling. Der er tale om paradokset forming 

while being formed. Her bliver en hændelse i the local genstand for en dialektik mellem individet 

selv og den forventning, individet har om en respons fra omverdenen. Mowles relaterer dette 

forhold til Hegel: 
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Hegel understands ethics as constantly evolving and dynamic, situated in a particular 

time and a particular place, and arising from the struggle between individuals and the 

institutions they create to actualize justice and freedom. 

(Mowles, 2015, p.34) 

4.2.3 Opsamling 

I de foregående afsnit har vi redegjort for sammenhængen mellem paradokserne the local and 

the global, the general and the particular og idealization and functionalization illustreret med to 

eksempler fra de empiriske narrativer. Vi har argumenteret for, at de tre paradokser betegner 

forskellige dimensioner af  det organisatoriske liv. De forskellige globals kan være idealiseringer 

og tilvalgt i lokale situationer og kan forstås som forskellige tankespil, 

organisationsmedlemmerne indgår i. Teorierne giver os et analytisk perspektiv på, hvilke 

modsatrettede logikker der kan gøre sig gældende på samme tid. Dertil kommer, at 

organisationsmedlemmerne dels former og dels lader sig forme af  de forskellige globals. I 

forhold til analyserne kan vi anvende de tre paradokser enten enkeltvis eller samlet for at få 

flere dimensioner belyst. Teorierne om generalisering og partikularisering, the general and the 

particular og  idealization and functionalization er omfangsrige og grundet specialets længde, har vi 

ikke mulighed for at bringe dem alle i spil. Derfor er ovenstående vores bud på det mest 

relevante som hjælpemiddel til analyserne. 

4.3 Involvement detachment 

I det andet undersøgelsesspørgsmål ønsker vi svar på, hvordan det organisatoriske liv kan 

udtrykkes som et kompleksitetsteoretisk billede, og her har vi delvist svaret, at det kan ske ved 

hjælp af  paradokser. I mødet med empirien har vi identificeret forskellige refleksionsmønstre, 

hvorfor det vil være nærliggende at se nærmere på paradokset involvement detachment. Med 

kompleksitetsteoretikerne befinder vi os hele tiden i det sociale felt, hvor begge paradoks-

positioner hele tiden sameksisterer, hvorfor en løsrevet position i teorien ikke kan forekomme, 

da antagelsen er, at vi alle er formet af  det sociale (Garud et al., 2015, p. 258). Om involvement 

detachment skriver Elias bl.a. således i sit værk med samme titel. 
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Basically the two refer to different ways in which human beings can regulate 

themselves. In their self-regulation people can be more detached or more involved. (...) 

So can their knowledge or, for that matter, their art. 

(Elias, 1987, p. xxxii) 

Dette paradoks kan knyttes til Elias’ positioner the airman and the swimmer, der handler om 

forskellige perspektiver, man kan indtage i forhold til praksis. Her er the swimmer involveret i en 

konkret handling (involved), mens the airman distancerer sig fra praksis (detached). En populær 

betegnelse for airman perspektivet er, at man hæver sig op i helikopteren, som en af  de 

adspurgte også udtrykker det (D3 i bilag 5). Dette er blot et eksempel fra empirien på, 

hvordan de adspurgte indtager både et swimmer og et airman perspektiv. Donald Schön skelner 

her mellem “reflection-on-action” og “reflection-in-action”, hvor man møder professionelle 

udfordringer med en bestemt improvisatorisk forholdemåde, hvor læring så at sige opstår i 

praksis (Schön, 1983). Det er dog ikke vores ærinde at udfolde Schöns begreber her, blot vil vi 

gøre opmærksom på disse som et andet teoretisk perspektiv på airman og swimmer 

perspektiverne. Knytter vi begreberne an til Elias’ we must adopt the perspective of  both the airman 

and the swimmer, advokerer han på samme måde for at være involveret i og distanceret fra 

praksis samtidig (Garud et al., 2015, p. 257). Hermed kan vi knytte positionerne an til 

paradokset i forhold til analyserne med henblik på at kunne udlede, hvordan involvement eller 

detachment er på spil gennem perspektiverne hos de adspurgte i relation til organisatoriske 

begivenheder eller intentioner både i et synkront og i et diakront perspektiv.  

4.3.1 Refleksion og refleksivitet 

Vender vi kort tilbage til pragmatismens betragtning om, at menneskelig erkendelse 

grundlæggende er social, og at refleksion afledes af  praktisk handlen i verden, kan vi udfolde 

det med Staceys ord: to think deeply about a subject, der er hans definintion på refleksion (Stacey, 

2012, p.111). Her kan “subject” i princippet referere til hvad som helst, men som eksempel kan 

det være ens egen erfaring, hvor man reflekterer for at opnå en større forståelse af  den 

organisatoriske virkelighed, man deltager i. Mowles skelner mellem refleksion og refleksivitet 

på følgende måde: 

I am claiming that reflection and reflexivity are two connected but separate activities. 

Where reflection is the ability to detach oneself  from our involvement and a second 

"37



order process (...) I am considering reflexivity as a third order process, where we are 

able to think about how we are thinking about how we are engaged. 

(Mowles, 2015, p. 60)  

Af  citatet kan vi udlede, at evnen til at distancere sig selv kan udtrykkes på flere niveauer og 

kimen til forståelsen af  begreberne refleksion og refleksivitet skal findes hos Hegel:  

I distinguish myself  from myself, and in doing so I am directly aware that what is 

distinguished from myself  is not different (from me). 

(Hegel i Mowles, 2015, p.21) 

Hegel antager med sit udsagn, at mennesket er i stand til både at tænke og at tænke over sin 

egen tænkning på samme tid - det som Mowles udtrykker som 2. orden (refleksion) og 3. 

orden (refleksivitet). Meads I/me-dialektik og teori om den generaliserede anden kan knyttes an til 

denne evne til at forholde sig til sig selv som subjekt og objekt i en konstant vekselvirkning, der 

kan kaste yderligere lys over forskellen på refleksion og refleksivitet. Derfor vil vi for en kort 

bemærkning dvæle ved Meads I/me-dialektik i følgende afsnit. 

4.3.2 I/me dialektikken og the generalized other 

Mead udviklede Hegels tanker om bevidsthed og fremhævede i sine teorier menneskets evne 

til at tage andres forholdemåde og gøre den til sin egen. Mead kaldte denne forholdemåde for 

the generalized other. Mennesket bliver således teoretisk set i stand til at se sig selv som objekt for 

egne tanker. I/me dialektikken betegner det forhold, at den individuelle del og den sociale del 

af  et menneske hele tiden er i dialog med hinanden. Mowles beskriver dette som et dobbelt 

paradoks, hvor vi er subjekter for andre mennesker, som på samme tid er objekter for os, men 

vi er samtidig objekter for os selv, fordi vi tager de andres perspektiv på os selv og ser os selv i 

deres optik (Mowles, 2015). Sindet er således hele tiden i bevægelse eller dialog med sig selv 

og de andre. Sociologen Axel Honneth beskriver dette som the struggle of  recognition with and 

through others (Mowles, 2015, p. 22). Det handler om evnen til at kunne skelne mellem os selv 

og det andet, der ikke er os selv, det som Mead betegner som the generalized other. 
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4.3.3 Opsamling 

Vi kan nu samle op på paradokset involvement detachment og den del af  teorien, der omhandler 

organisationsmedlemmernes abstraktionsniveauer i forhold til hændelser i det organisatoriske 

liv. Tager vi udgangspunkt i paradokset kan vi sige, at man på samme tid er både involveret i 

og distanceret fra praksis. Hertil knyttes de to perspektiver the airman and the swimmer, hvor 

airman eller helikopterperspektivet henviser til en distancering, der giver mulighed for 

refleksion. Indtages the swimmer perspektivet er man derimod optaget af  handling i nuet 

(Garud et al., 2015, p. 259). Refleksion har vi udfoldet til to niveauer, der henholdsvis kan ses 

som forholdemåder af  2. orden (refleksion) eller af  3. orden (refleksivitet) (Mowles, 2015). 

Refleksivitet forstår vi ud fra Meads I/me-dialektik og teorien om den generaliserede anden, der 

henter sin inspiration i Hegels tanker om, at vi på en gang kan forholde os til os selv som 

subjekt og objekt i en konstant vekselvirkning.  

4.5 Opsamling på teorikompleks 

I dette kapitel har vi udredt vores teorikompleks, hvor vi indledningsvis diskuterede paradoks-

begrebet og fremlagde vores forståelse heraf. Med udgangspunkt i Mowles’ udlægning af  

sandt/falsk paradokset og the vicious paradoks forstår vi paradokser som muligheden for at 

udfolde det organisatoriske liv i flere dimensioner. Ved at indtage denne forholdemåde 

betragter vi anvendelsen af  paradokser som et delsvar på, hvordan det organisatoriske spil 

kan udtrykkes som en kompleksitetsteoretisk model for offentlig ledelse. Om paradokser kan 

vi endvidere sige, at de emergerer i en kædereaktion, og at empirien har været styrende for, 

hvordan vores paradokskæde har udfoldet sig. Vi har været opmærksomme på, at teorikapitlet 

ikke skulle være en øvelse i at konceptualisere eller instrumentere paradokserne, og vi er 

opmærksomme på, at andre paradokser er i spil, og at de lige så godt kunne have defineret en 

anden paradokskæde. Som afslutning på dette kapitel kan vi nu præsentere den opdaterede 

paradokskæde, der er vores værktøj til at analysere de empiriske narrativer.  

● The global and the local 

○ Generalizing and particularizing 

○ Idealization and functionalization 

● Stable instability 

● Enabling constraints 

● Involvement detachment 

○ The perspectives of  the airman and the swimmer 
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5 Empiri og undersøgelsesstrategi 

Efter den teoretiske afdeling i de to foregående kapitler er det nu tid til at rette blikket mod 

vores metodiske tilgang til indsamling af  empiri samt udfærdigelsen af  en 

undersøgelsesstrategi. Efter denne fremlæggelse svarer vi på det første 

undersøgelsesspørgsmål: Hvilke temaer kommer til udtryk blandt ledere på forskellige niveauer? 

Begrundelsen for at besvare spørgsmålet inden analysesektionen skyldes, at vi i mødet med 

empirien har identificeret flere temaer, end specialet kan bære. Derfor har vi udvalgt tre 

temaer - ledelsesgrundlaget, styring og ledelse som de to ben samt paradokset som kreativt benspænd 

med henblik på nærmere analyse i relation til besvarelsen af  det andet 

undersøgelsesspørgsmål: På hvilken måde kan det organisatoriske spil udtrykkes i et kompleksitetsteoretisk 

billede for offentlig ledelse? Hertil kommer problemformuleringens hovedspørgsmål, hvor der 

ønskes svar på, hvordan kompleksitetsteori kan gøres anvendelig.  

5.1 En abduktiv tilgang 

I dette afsnit redegør vi for vores abduktive tilgang, hvor vi har hentet inspiration i 

pragmatismen, Pierces abduktionsteori og Brinkmanns udlægning af  abduktion som 

undersøgelsesstrategi. I forrige kapitel løftede vi kort sløret for de tre undersøgelsesstrategier 

induktion, deduktion og abduktion, hvoraf  vi anvender den sidstnævnte.   

According to the abductive model, we do research, inquiry, analysis, for purposes of  

living, and theories and methods are some of  the tools used in the proces. 

(Brinkmann, 2014, p. 722) 

Her ser vi på abduktion som undersøgelsesstrategi, hvor vi i forhold til ovenstående kan sige, 

at kompleksitetsteorien er fundamentet for udarbejdelsen af  teorikomplekset i kapitel 4. 

Metoderne til at indsamle empiri er autoetnografiske narrativer og eksplorative dialoger, hvilket 

vi udfolder efter dette korte afsnit. Brinkmann siger endvidere, at abduktion ikke er 

datadrevet, som det er tilfældet i den induktive forskningsstrategi eller teoridrevet som i den 

deduktive forskningsstrategi. Abduktion er breakdown-driven, hvor han henviser til Alvesson & 

Kärreman (2011) (Brinkmann, 2014, p. 722). Vi har før arbejdet med Alvessons breakdown-

teorier, men da han modsat os har ståsted i den kritiske teori, vælger vi at holde os til 

pragmatismen, der også arbejder med breakdowns. 
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“Every inquiry whatsoever takes its rise in the observation...of  some surprising 

phenomenon, some experierence which either dissapoints an expectation, or breaks in 

upon some habit of  expectation…” 

(Pierce i Burks, 1946, p. 303) 

Sættes vores arbejdsproces i relation til citatet, kan vi sige, at der løbende er sket en 

vekselvirkning mellem empiri og teori. På den måde har vi ladet det organisatoriske liv vise os 

mønstre og temaer, som har skabt forundring, og som vi derefter har tolket i lyset af  teorien. 

Brinkmanns teknikker til at arbejde abduktivt har været en inspiration for os i mødet med de 

empiriske narrativer, hvor vi har taget udgangspunkt i følgende tre punkter: 

• Gør det velkendte fremmedartet 

• Søg efter bagvedliggende regler, rutiner og regelmæssigheder 

• Sæt spørgsmålstegn ved de antagelser, der tages for givet 

	 (Brinkmann, 2014, p. 71) 

Vi har forholdt os åbne til empirien og de spørgsmål, den har stillet, hvilket har resulteret i en 

emergerende skriveproces, som denne fremstilling er det endelige resultat af. De elementer 

der har været årsagen til vores breakdowns, fremgår ikke af  den skriftlige fremstilling, da vi 

mener, fokus skal være på besvarelse af  problemformuleringens spørgsmål og ikke vores 

arbejdsproces. Dog vil vi hæfte os ved, at den abduktive proces er endeløs, hvilket for os har 

skabt en udfordring i at stoppe vores dialog med de empiriske narrativer (Brinkmann, 2014, p. 

722). Vores dialog med narrativerne er forløbet ved individuelt af  flere omgange at både lytte 

og læse narrativerne for herefter at diskutere, hvilke breakdowns vi har fundet. Line Revsbæk og 

Lene Tanggaard uddyber denne metode, hvor empirien kan ændre sig på baggrund af  nye 

gennemlæsninger og gennemlytninger (Revsbæk & Tanggaard, 2015). På den måde har vi på 

sin vis “trawlet” narrativerne for mønstre og temaer, hvilket har resulteret i, at vi har fundet 

langt flere temaer, end vi kan behandle. 

5.2 Metoder til indsamling af  empiri 

Indsamlingen af  empiri er sket ud fra et mixed methods design med baggrund i kvalitativ 

forskning. Med et mixed methods design menes der, at flere metoder anvendes til at frembringe 
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viden, der ikke kan frembringes med én metode alene (Brinkmann & Tanggaard, 2016, p. 

200). Hvilke metoder vi har valgt at anvende, og hvordan de kan frembringe forskellig viden, 

vender vi tilbage til, da vi for nuværende vil hæfte os ved designet, som ifølge Morten 

Frederiksen betegnes som et iterationssdesign:  

I det iterative design bevæger man sig fra den ene streng til den næste  i mere eller 

mindre planlagte sekvenser, hvor undersøgelsen i den ene streng får lov til at informere 

og forme den næste streng. 

(Frederiksen i Brinkmann & Tanggaard, 2016, p. 203) 

Vi har valgt at arbejde med strengene autoetnografi og eksplorative dialoger. Grundet at vi har 

brugt meget få organisationsdokumenter, har vi valgt ikke at se tekst som en selvstændig streng 

til indsamling af  empiri. Derimod vil vi anvende denne type materiale, hvor det er relevant i 

analyserne. Grunden til vi netop arbejder med de to nævnte metoder, og til at de som strenge 

i designet har formet hinanden, redegøres der for i de følgende underafsnit. 

5.2.1 Autoetnografi 

Som afsæt for specialet valgte vi at starte indsamlingen med at lave beskrivelser af  en række 

hverdagshændelser i organisationen for på den måde at lade os inspirere af  det daglige 

organisatoriske liv (bilag 1; bilag 2; bilag 3). Autoetnografi er en metode, vi har anvendt i 

tidligere projekter, med Mats Alvessons At-home-ethnography som inspiration (Alversson, 2009). 

Da vi har kompleksitetsteorien som forståelsesramme, ser vi dog større muligheder i at 

anvende Mowles’ teoretiske afsæt til ‘Using the self  as an instrument of  research’, der beskrives som 

en metode til kvalitativ forskning i det sociale (Mowles, 2011). Tilgangen til at beskrive 

hændelser i det organisatoriske liv tager afsæt i den umiddelbare oplevelse, hvilket Mowles her 

betegner som narrativer: 

The narratives I write are an episode of  organisational life that somehow struck me as 

being of  consequence to what it was we were dealing with at the time, and I render it 

to the best of  my ability without producing what have come to be understood as case 

studies in the management literature. 

(Mowles 2011, p. 76) 
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Særligt vigtigt for Mowles er det, at hændelserne beskrives som observationer, uden at de 

kategoriseres eller udsættes for en teoretisk abstrakt tænkning, hvilket vi kan koble til vores 

undersøgelsesstrategi. Vender vi tilbage til ovenstående citat, læser vi også, at Mowles er 

optaget af  det umiddelbare, som den forundring han oplever som en konsekvens af  de 

responsive processer. Med denne betragtning vil vi argumentere for, at autoetnografi altid skal 

ses i et synkront perspektiv, hvilket kan underbygges med følgende udsagn: (…) addressing 

phenomena that arise in the process of  my engaging with others (Mowles, 2011, p. 76). Det betyder dog 

ikke, at vi ikke kan anlægge et diakront perspektiv på narrativet, men dette gøres i den 

analytiske proces med vores abduktive tilgang in mente. Da Thomas er en del af  

organisationen, rejses der også et spørgsmål om involvering i egen praksis og objektiviteten 

heri samt de begrænsninger, det giver i forhold til indsamling af  et mangfoldigt empirisk 

materiale. Spørgsmålet om en researcher manager’s objektivitet diskuteres indgående af  Mowles, 

men vi ser ingen grund til at udfolde den. Dog vil vi adressere to forhold, der giver svar på 

vores måde at forholde os til problematikken.  

To this degree managers and consultants are both researchers and participants in the 

research at the same time. The cannot maintain complete detachment from the 

circumstances they are researching, since their very presence affects the object of  the 

research. 

(Mowles, 2011, p. 81) 

For det første kan vi sige, at paradokset involvement and detachment udspiller sig i særlig grad for 

Thomas, men i mindre grad for Astrids vedkommende, da hun ikke er en del af  

organisationen. Med henvisning til Mowles kan vi sige, at Thomas ikke kan forholde sig helt 

løsrevet i produktionen af  narrativerne, og at de derfor vil bære præg af  hans status som 

medlem af  organisationen. Med henvisning til vores videnskabsteoretiske ståsted i 

kompleksitetsteorien og pragmatismen, kan vi afvise eventuelle spekulationer om det objektive 

i den autoetnografiske metode. Som udtrykt tidligere er det ikke muligt at positionere sig uden 

for det sociale felt, hvori vi erkender verden og dens egenskaber gennem praksis (Brinkmann, 

2006; Garud et al., 2015). Vi kan dermed sige, at vi i forhold til såvel de autoetnografiske 

narrativer og de eksplorative dialoger, som vi diskuterer senere, ikke indtager en objektiv position. 

Dette understøttes af  Bent Flyvbjergs forholden til spørgsmålet om objektivitet i 
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socialvidenskabelig forskning. Her argumenterer Flyvbjerg for, at vi ikke skal emulere 

naturvidenskabens idealer omkring objektivitet, men i stedet stræbe efter ‘phronetic research’, der 

med henvisning til Aristoteles, kort fortalt handler om at kunne navigere gennem specifikke 

praktiske situationer ved hjælp af  kontekstafhængige vurderinger og visdom (Mowles, 2011, p. 

80). I forhold til indsamling af  et mangfoldigt empirisk materiale, svares der på dette i 

følgende afsnit. 

5.2.2 Det iterative design 

Som overledning til beskrivelsen af  den anden streng til indsamling af  empiri, vil vi 

argumentere for valget af  det iterative design. I den første streng med autoetnografi som 

metode vil hverdagsbeskrivelserne alt andet lige være både selektive og delvise, som vi har 

redegjort for i det ovenstående. Det vil sige, at med et enstrenget empirisk grundlag ville vi 

kun få et perspektiv på det organisatoriske liv, hvilket vi vurderer som for svagt et grundlag for 

besvarelsen af  undersøgelsesspørgsmålene. Umiddelbart vil det ikke være muligt at besvare 

dem ud fra autoetnografiske beskrivelser alene, hvorfor det er nødvendigt med endnu en 

streng til at indsamle empiri. Denne streng skal for det første kunne beskrive organisationen 

vertikalt, og dernæst skal den kunne give flere lokale perspektiver på the local. Her kan vi 

henvise til kompleksitetsteoriens argumentation for, at organisationer udelukkende består af  

medarbejdernes aktiviteter og intentioner, hvormed de prøver at skabe mening i det lokale 

perspektiv (Mowles, 2011; Stacey 2012). På baggrund af  ovenstående ser vi det iterative 

design som en anvendelig metode til at udbygge og mangfoldiggøre vores empiriske materiale, 

idet den første streng får lov til at informere og forme den næste (Frederiksen i Brinkmann & 

Tanggaard, 2016, p. 203). Hverdagsbeskrivelserne har dermed været styrende for både valget 

af  eksplorative dialoger som den anden streng til indsamling, og hvordan disse dialoger blev 

grebet an. 

5.2.3 Eksplorative dialoger  

Den anden streng til indsamling af  empiri er eksplorative dialoger, hvor vi har hentet inspiration i 

Patricia Shaw’s begreb exploratory conversations (Shaw, 2002, p. 164). Inspireret af  fysikeren 

David Bohms living inquiry argumenterer Shaw for, at dialogen adskiller sig fra andre former 

for kommunikation som eksempelvis debat, diskussion og dagligdags samtale på følgende 

måde: 

I have been most interested in a certain kind of  free-flowing conversation in which 

themes arise, evolve and shift spontaneously. 
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(Shaw, 2002, p. 161) 

Som det første forholder vi os særligt til det, at dialogen skal være fritflydende, hvilket leder 

hen på spontanitet og improvisation, der blev nævnt i indledningen og som vi vender tilbage 

til i analyserne. Vi har tidligere arbejdet med både spontanitet og improvisation som 

studerende og som praktikere udi det kunstneriske felt, hvilket også har haft indflydelse på 

valg af  metode. Vender vi tilbage til Shaw, anvender hun musikalsk improvisation som 

metafor for dialogen og argumenterer for, at den fritflydende dialog er en mere krævende 

disciplin end det at improvisere i musikken (Shaw, 2002, p. 162). Dette argument er vi ikke 

enige i men mener derimod, at Shaws udlægning er en forsimpling af  den musikalske 

improvisation, som det eksempelvis også ses i flere andre artikler (Weick, 1998). Pointen er 

her, at brugen af  metaforen ikke medtager de mange timer, hvor musikeren træner både 

individuelt og i sammenspillet med kollegaer. Diskussionen hører dog et andet projekt til, 

hvorfor vi ikke vil forfølge den nærmere, men vi kan udlede, at der ligger en væsentligt 

udfordring i at opøve improvisatoriske kompetencer både individuelt og kollektivt, om det så 

er i musikken eller dialogen. 

Det stiller os i et dilemma med hensyn til valg af  metode, da vi inden for specialets tidsramme 

ikke har mulighed for at træne os selv som facilitatorer i metoden eksplorativ dialog. Ifølge Shaw 

er der ikke tale om en decideret disciplin, hvilket synes at skabe uklarhed omkring hendes 

argumentation. På en gang argumenterer hun for, at eksplorative dialoger kræver træning, 

men samtidig at det ikke er en disciplin, som følgende citat beskriver:  

Rather than inculcating a special discipline of  dialogue, I am encouraging a 

perception of  ensemble improvisation as an organizing craft of  communicative action. 

(Shaw, 2002, p. 164) 

I citatet hæfter vi os ved den improvisatoriske tilgang som en tankegang for den organisering, 

der udspiller sig i de kommunikative handlinger. Dette førte til overvejelser om, hvem vi ville 

samtale med, og hvordan de kunne sættes sammen, således at temaer i den daglige 

ledelsespraksis blev synliggjort. De to styrende principper i den proces var, at vi ønskede, at de 

kom fra forskellige fagområder, og at de repræsenterede organisationens fire direktørområder. 

Indsamling af  empiri for denne streng ser på den baggrund ud som følger: 
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● Dialog med fire direktører, der hver repræsenterer et direktørområde 

● Dialog med to chefer fra direktørområde 1 og 2 

● Dialog med to chefer fra direktørområde 3 og 4 

● Dialog med to ledere fra direktørområde 4 

● Dialog med to medarbejdere fra direktørområde 4 

Til ovenstående kan vi endvidere tilføje, at der også ligger et vertikalt perspektiv, hvilket 

relaterer sig til problemformuleringens første undersøgelsesspørgsmål, hvor der ønskes svar på 

hvilke temaer, der kommer til udtryk blandt ledere på forskellige niveauer. 

Vender vi tilbage til de kommunikative handlinger og målet med valget af  denne metode, gør 

følgende sig gældende. For det første viste valget af  forskellige fagligheder sig at være et godt 

træk. Dialogpartnerne blev nysgerrige på hinandens fagområder og resultatet blev en 

eksplorativ dialog mellem dem, hvilket var det,  vi ønskede. Dette kan også udtrykkes som et 

ønske om, at interaktionsprocessen ‘insists on facing the inconvenient messiness of  daily corporeal 

experience’ (Lee Nichols i Shaw, 2002, p. 162). På den måde har vi også sigtet på, at abduktion 

er en mulighed hos dialogpartnerne. Til at motivere dialogerne har vi, med udgangspunkt i 

en analyse af  de autoetnografiske narrativer, udarbejdet en løs ramme for dialogen. Denne 

består af  to åbne spørgsmål, men ellers har vi forholdt os abduktivt i den improviserede 

dialog. Vi kan i den forbindelse trække tråde tilbage til vores tidligere arbejde med 

improvisation i jazz-ensembler, hvor de åbne spørgsmål har fungeret som ramme for en 

skematisk improvisation. Dette betyder grundlæggende, at spørgsmålene er åbne for 

fortolkning og kan brydes, såfremt parterne vælger at tage dialogen i en ny retning. Vi vil 

argumentere for, at denne fremgang er en variation af  Shaws begreb eksplorative dialoger, men 

da emnet for specialet ikke er metode, vælger vi ikke at diskutere det nærmere.  

5.2.4 Opsamling 

I de foregående afsnit har vi redegjort for vores abduktive tilgang og vores 

undersøgelsesstrategi, der er drevet af  breakdowns i forståelsen af  det organisatoriske liv. Som 

metode har vi valgt et tostrenget iterativt design, hvor autoetnografiske narrativer og 

eksplorative dialoger anvendes til at indsamle empiri. Som nævnt anser vi det organisatoriske liv 

for at være uforudsigeligt og denne uforudsigelighed ramte indsamlingen af  empiri. Praktiske 

forhindringer i dagligdagen endte med, at dialogen med de to medarbejdere måtte opgives. 
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Frem for at afskrive disse informanter valgte vi at interviewe dem enkeltvis, hvilket fik mere 

karakter af  semistrukturerede interviews. Som vi redegør for i næste kapitel, er en række temaer 

fravalgt til nærmere analyse, hvilket betyder, at interviewene med medarbejderne ikke bliver 

anvendt og derfor heller ikke fremgår som bilag. Derudover blev en af  direktørerne 

forhindret, således at tre direktører deltager i den eksplorative dialog med direktionen (bilag 5). 

5.3 Temaer i de empiriske narrativer 

Som indledning til vores analytiske arbejde redegør vi for hvilke temaer, vi har fundet i de 

empiriske narrativer. Hermed besvarer vi undersøgelsesspørgsmål 2, hvor der ønskes svar på, 

hvilke temaer der kommer til udtryk blandt ledere på forskellige niveauer.  

5.3.1 Temaer der ikke er udvalgt til nærmere analyse 

Det empiriske materiale er omfattende, og derfor stod det klart for os, at vi var nødt til at 

træffe valg om, hvilke temaer der skulle være genstand for nærmere analyse. Disse valg er 

truffet ud fra den abduktive undersøgelsesstrategi, hvor vi har identificeret mønstre og temaer. 

Af  hensyn til specialets fokus og omfang begrunder vi ikke i detaljen, hvorfor de enkelte 

temaer er valgt fra. Overordnet set kan vi dog sige, at det er sket ud fra betragtninger om 

temaets relation til problemformuleringen og relevans for vores læringsmål samt omfanget af  

specialet som helhed.  

Temaer, der ikke er udvalgt med henblik på nærmere analyse: 

● Kreativitet 

● Udviklingen af  offentlig ledelse over tid 

● On-boarding 

● Faglig diversitet 

● Trivsel og motivation  

● Kerneopgaven 

● Ledelse med udgangspunkt i forskellige teorier, herunder 

○ Distribueret ledelse 

○ Ledelse som produkt af  processer 

○ Selvledelse 

○ Ledelse knyttet til en bestemt rolle eller funktion 

○ Det personlige lederskab 

● Metaforer for ledelse, herunder 
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○ Fodboldbanen og baneløberen 

○ Skuespilleren og rollehæftet 

○ Scenen som udtryk for lederens spillerum 

● Organisationsstruktur og former for organisering 

● Samarbejdssystemet (MED) 

Der er ingen tvivl om, at ovenstående temaer også er interessante. Vi vælger dog ikke at 

referere til andre temaer, mulige teorier og værker med begrundelsen, at det flytter fokus fra 

vores nuværende ærinde. Da vi også ønsker, at specialet skal komme organisationen til gavn, 

har vi valgt at sende direktionen en mail med et udpluk af  ovenstående temaer samt relevant 

litteratur, de kan inspireres af. 

5.3.2 Valgte temaer til nærmere analyse 

De temaer, vi har valgt at arbejde med og som bliver genstand for nærmere analyse, er 

følgende:  

• Ledelsesgrundlaget: Her undersøger vi bl.a. direktionens promoverede ledelsesgrundlag 

som “den rigtige retning”, samt hvordan dette som idealisering kan skabe konflikt i forhold 

til hvorfor’et  

• De to ben: Her introducerer vi et ny paradoks, der baserer sig på de to ben - styring og 

ledelse - der af  direktionen udtrykkes som det at gøre tingene rigtigt eller at gøre de rigtige ting 

• Paradokset som det kreative benspænd: Her undersøger vi, hvordan paradokser bringes i 

spil som forudsætninger for nye løsninger, og hvilken rolle refleksion spiller herfor 

I de foregående afsnit og kapitler har vi redegjort for vores videnskabsteoretiske ståsted, 

metodedesign og valg af  teori samt, hvordan vi høster empiri af  eksplorative dialoger og 

autoetnografiske narrativer. Nedenstående citat beskriver Mowles på bedste vis måden, 

hvorpå vi giver os i kast med det analytiske arbejde i de følgende kapitler.  

The object of  the research is the way that people are narrating the organisation to 

each other: it focuses on what participants do and say emerging from the gestures and 

responses they are making to each other… 
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(Garud et al., 2015, p. 86) 

6 Analyse - Ledelsesgrundlaget 
I denne første analyse vil vi se nærmere på ledelsesgrundlaget i organisationen i lyset af  

kompleksitetsteorien og dette for at kunne forklare, hvilke paradokser der er på spil, og 

hvordan de udspiller sig i lederens lokale praksis. Udgangspunktet for analysen er en af  de 

adspurgtes formulering om, at lederne skal kunne formidle hvorfor gør vi, som vi gør, hvilket vi i 

det følgende udtrykker som hvorfor’et (D1, bilag 5). Vi ser derfor på, hvordan hvorfor’et er et 

udtryk for organisationens eksistensberettigelse i en samfundsmæssig kontekst, og hvordan tab 

af  mening kan opstå, når hvorfor’et ikke står klart. Vi vil koble kompleksitetsteoriens paradokser 

til det organisatoriske hvorfor, idet vi antager, at formidlingen af  det hvorfor, der omtales i 

empirien, er et udtryk for direktionens forsøg at påvirke tendenser til handling i en bestemt 

retning i organisationen. Her kan vi knytte an til vores teorikompleks og nærmere bestemt 

paradokset idealization and functionalization. Vi ser hvorfor’et som formidlingen af  direktionens 

promoverede ledelsesgrundlag, der tager form som en idealisering i det globale (bilag 3; bilag 

7). Hvordan dette partikulariseres og fungerer i den daglige praksis er genstand for den første 

analyse. 

6.1 Et dynamisk hvorfor? 

Formidlingen af  det organisatoriske hvorfor står centralt i dialogerne, hvor flere af  lederne 

understreger betydningen af, at man som leder kan skabe koblinger mellem arbejdsopgaverne 

i det lokale og det globale perspektiv. Her henviser det globale til den samfundsmæssige 

opgave, som organisationen skal løfte. Denne evne til at skabe sammenhæng mellem opgave 

og formål anser vi derfor som en grundlæggende forudsætning for den offentlige leder og 

dermed også den første trædesten i det kompleksitetsteoretiske billede, vi gerne vil tegne af  

offentlig ledelse. I nedenstående fremhæver D1 forskellen mellem hvorfor og hvordan. 

(...) den væsentligste udfordring for en leder det er at kunne fortælle hvorfor man 

udfører nogle ting. Helt ned i bunden af  det der hvorfor. Hvad er det egentlig for en 

årsag der er til at vi gør nogle ting. (...) Fordi vi har altid været ret gode til at forklare 

hvordan vi gør. Og det er en bestemt udfordring at komme væk fra det der hvordan 

gør vi til hvorfor. 

(D1, dialog med direktionen) 
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D1 og resten af  direktionen er ikke nærmere konkrete på, hvad hvorfor henviser til, men hvis vi 

anlægger et diakront perspektiv, kan vi se, at hvorfor er en dynamisk størrelse. 

(..) Og også være villig til at acceptere, at engang imellem så skifter hvorfor’et jo. For det 

gør det hen over tid. Så ændrer fokus sig jo. 

(D1, dialog med direktionen) 

Sætter vi dette i relation til udviklingen i det danske samfund og vores udlægning af  

konkurrencestaten i problemfeltet, kan vi sige, at hvorfor er forskelligt fra velfærdsstat til 

konkurrencestat. Da vi ikke er interesserede i en historisk fremstilling, vælger vi kun at se på 

hvorfor i perspektiv af  konkurrencestaten og det promoverede ledelsesgrundlag. Her har vi 

tidligere nævnt, at lederen spiller en central rolle i forhold til konkurrencestatens krav om 

effektivisering gennem innovation, hvilket også afspejler sig i den generelle idealisering af  

ledelsesgrundlaget. Det åbner for flere fortolkninger, som vi lader sig udmønte i tre kortere 

analyser. Den første omhandler, hvordan en leders meningsforhandling mellem det 

idealiserede ledelsesgrundlag og dets funktion i praksis udmønter sig i en konflikt. Den anden 

analyse tager udgangspunkt i, hvordan flere lederes forholdemåde til forskellige globals skaber 

uklarhed til hvorfor’et. I kapitel 9 vender vi tilbage til hvorfor’et, når vi perspektiverer over 

analyserne. 

6.2 Konflikt om ledelsesgrundlaget som idealisering  

I den følgende analyse tager vi udgangspunkt i den konflikt, en leder oplever i 

meningsforhandlingen om ledelsesgrundlaget: 

L1: Jeg synes ikke helt, det er sådan mere. Jeg synes det bliver noget mærkeligt noget. 

Nu kan du se, nu tænker jeg på Y institution, hvor vi har ansat en leder, og så pludselig 

så bliver der indkaldt til et visionsmøde om Y institution, som lederen ikke aner noget 

om. Det er sgu da mærkeligt. 

AW: Hvem indkalder så til det? 

L1: Ja det gør dem, der så er over ham. Så kommer det fra Borgen af  ikke. Jeg synes 

det er noget mærkeligt noget at gøre. Jeg synes ikke, man har den samme respekt for 
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de ledere, man ansætter nu om dage og siger: “Nu ansætter vi dig, fordi du skal tage 

dig af  det her område, og det er dig, der skal styre det her, det er dig der bestemmer. 

(L1 i dialogen men L1 og L2) 

L1’s udtalelser viser, hvordan hvorfor’et er dynamisk over tid, og hvordan vedkommende 

forholder sig til the global. Her kan vi henvise til Borgen, som er organisationens 

centraladministration, hvorfra det idealiserede ledelsesgrundlag promoveres. Vi tolker 

udtalelserne således, at L1 forholder sig kritisk til idealet om det flydende ledelsesrum og 

ledelsesgrundlaget. Vi har i kapitel 4 nævnt de etiske aspekter i meningsforhandlingen mellem 

L1 og det promoverede ledelsesgrundlag, hvor det er vores tolkning, at L1 her skaber sin egen 

identitet i meningsforhandlingen ved at positionere sig i modstrid med idealiseringen jf. 

paradokset idealization and functionalization. Det er her konkurrencestatens ideal om det flydende 

ledelsesrum (idealisering), der får sit udtryk i måden hvorpå indkaldelsen til visionsmødet 

finder sted (funktionalisering). Vi bragte her Elias på banen med paradokset forming while being 

formed på baggrund af, at en hændelse her bliver gjort til genstand for en dialektik mellem L1 

og omverdenen. L1 henvender sig i dialogen spørgende til de andre samtalepartnere med et 

ønske om, at de kommenterer denne indkaldelse. Betragtningen kan også kobles til 

paradokset involvement detachment, som vi kan sætte i relation til Mowles’ fortolkning af  Pierre 

Bourdieus betragtning om modstand mod forandring. 

(...) the daily experience of  working in organizations where we are constantly called on 

to make judgments about how much to play the game and how much to call the game 

into question. 

(Bourdieu i Mowles, 2015, p. 57)   

Af  citatet kan vi udlede følgende om L1’s forholdemåde til det organisatoriske spil i et 

diakront perspektiv. L1 er fanget mellem perspektiverne the airman and the swimmer. I forhold til 

the airman perspektivet stiller L1 spørgsmålstegn ved det ledelsesgrundlag, som er promoveret 

fra Borgen. Dette blev dels italesat til den føromtalte lederdag og dels findes ledelsesgrundlaget 

i et organisationsdokument (bilag 3 og bilag 7). Den adspurgte leder opfatter udviklingen som 

en “tendens” på linje med Stacey (Stacey, 2010, p. 162). Hvis vi skal trække tråde tilbage til 

paradokset the general and the particular, er L1’s forestillinger et udtryk for en generaliseret 

forholdemåde eller en “tendens”, der kommer til udtryk i den lokale beslutning. I et bredere 

perspektiv kan vi nævne den politiske teoretiker Hannah Arendt, der sammen med Dewey 
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peger på vigtigheden i at lægge mærke til, hvordan partikulariserede handlinger er udtryk for 

generaliserede tendenser. Her bliver det interessant at stille spørgsmålstegn ved, hvilken 

betydning det har, at tingene udvikler sig, som de gør. Her siger Elias også, at strukturelle 

ændringer dels former individet, og at individet dels former samfundet i partikulariseringen 

(Mowles, 2015). I forhold til direktionens oplæg på lederdagen udtrykker L1 sig således: 

Resten det er ny vin på gamle flasker men man bliver også mættet på et tidspunkt ikke 

også, af  at høre på sådan noget? Det er jo de der direktører, der står og siger det 

samme, hver eneste gang vi ser dem.  

(L1 i dialog med L1 og L2) 

Her kan vi sige, at L1 er optaget i et swimmer perspektiv ved ikke at forholde sig reflekteret til 

direktionens udlægning af  ledelsesgrundlaget. Som vi viser senere i analyserne, er der risiko 

for at L1’s forholdemåde kan blive en barriere for organisationens og L1’s egen udvikling som 

leder. Her skal vi gøre opmærksom på, at Ledelseskommissionens anbefaling nummer 7, 

netop er ledere skal udvikle sig, men at dette skal ses i forhold til kommissionens idealisering af, 

hvad der er god offentlig ledelse. I anbefalingen henvises til, at udviklingen skal ske på 

baggrund af  organisationens ledelsesgrundlag, der i dette tilfælde er direktionens generelle 

idealisering. Kommissionens anbefaling lyder: ledere skal udvikle sig, hvor et af  punkterne findes 

i nedenstående : 9

Offentlige ledere skal tydeliggøre, hvordan de baseret på organisationens 

ledelsesgrundlag selv bedriver god ledelse, hvordan de oversætter organisationens 

strategi, og hvilke personlige værdier deres ledelse bygger på. 

Tolker vi dette i forhold til paradokser, er der ifølge Mowles tale om et double bind, som han 

definerer på følgende måde: 

These might arise (...) where staff  is invited to believe in the organizational vision and 

align with company values on the one hand (...) and on the other hand they will be 

invited to be their authentic selves, to speak out and be honest. 

(Mowles, 2015, p. 14) 

 https://ledelseskom.dk/files/media/documents/lanceringsfane/formandens_slides_lancering.pdf9
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Sætter vi citatet i analysens kontekst, ser vi, hvordan L1 skal forholde sig til det organisatoriske 

ledelsesgrundlag og samtidig bringe sine personlige værdier i spil og formidle dem, hvilket 

skaber dette double bind. Denne analyse virker som afsæt for den følgende, hvor vi ser nærmere 

på direktionens promoverede ledelsesgrundlag.  

6.3 Den rigtige retning 

Hvor vi i forrige analyse eksemplificerede, hvordan paradokset mellem det idealiserede 

ledelsesgrundlag og dets funktionalisering udmøntede sig i en konflikt, ændrer vi nu 

perspektivet. Vi har stadig direktionens ledelsesgrundlag som omdrejningspunkt, men nu med 

direktionens egne briller på. Analysen er bygget op i to dele, hvor vi som det første ser på 

direktionens promoverede retning i lyset af  konkurrencestatens ideal om det flydende 

ledelsesrum, hvorefter vi ser på hvilket grundlag lederne forventes at følge. 

6.3.1 Direktionens promoverede retning - “den rigtige retning” 

I denne analyse starter vi med at se på, hvordan direktionen taler om “den rigtige retning”, 

hvilket kan sættes i relation til konkurrencestatens to idealer. I et overordnet perspektiv kan vi 

her relatere til Pedersens udlægning af  konkurrencestaten som en ny form for bureaukrati, 

der ernærer sig ved et økonomisk perspektiv i modsætning til velfærdsstaten, der bygger på 

idealer om dannelse og social lighed (Pedersen 2011, p. 206-208). En af  dialogdeltagerne 

reflekterer i et diakront perspektiv over de mikroøkonomiske forudsætninger, som ligger til 

grund for C1’s eget manøvrerum i og den måde, hvorpå udviklingen påvirker indsatserne på 

C1’s fagområde. 

Jeg kan ikke huske, at vi har… der har måske været et par år i 90’erne, men ellers har 

vi altid haft budgetter, hvor vi skulle fjerne ressourcer. Vi har ikke været i et 

vækstbudget (...) og så er det jo lige før at det bliver til et rammevilkår. Du skal hele 

tiden kunne klare dig for mindre. Der er altså grænser for, hvad man kan (...) Vi er 

nødt til at sige andet. 

(C1, bilag 6)  

C1’s udtalelser flugter flere fokuspunkter i det skrevne ledelsesgrundlag, hvor vi 

eksemplificerer to. I Mere for mindre og Effektiv værdiskabelse er essensen, at der investeres med 

henblik på at skabe bedre resultater, således at brugen af  ressourcerne opnår størst mulig 
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effekt (bilag 7). Under fokuspunktet Effektiv værdiskabelse findes underpunktet Vi skaber værdi 

sammen med andre. I forlængelse heraf  beskriver en af  direktørerne vigtigheden i, at 

organisationen oplever succes med innovative tværgående samarbejder. 

(...) vi har arbejdet rigtig meget med at effektivisere og optimere vores drift i de enkelte 

centre, og nu har vi jo en erkendelse af, at de næste skridt de ligger i mellemrummene 

mellem centrene i tværgående samarbejder. Derfor fyldte det tværgående ord så meget 

på lederdagen, og derfor var de her 25 gode eksempler på tværgående samarbejde (de 

er) så vigtige fordi de viser, at vi kan få succes med det. 

(D3, bilag 5) 

Vi må tænke os til kriterierne for udvælgelse af  de 25 ud af  de 50 projekter, da direktionen 

ikke udtaler sig konkret herom. Men et kvalificeret gæt ville være, at de lægger sig i retning af  

konkurrencestatens effektiviseringskrav på baggrund af  det idealiserede ledelsesgrundlag. De 

økonomiske fordele uddybes da også umiddelbart i forlængelse heraf  i D3’s udtalelse. 

(...) rigtig mange af  dem, de havde overvundet også økonomiske udfordringer ved at 

etablere noget på tværs. Man havde enten skillinget sammen eller også havde nogen 

taget udgiften på sig, fordi man syntes det var nødvendigt, og så havde man opnået 

noget ved det, ikke?  

(D3, bilag 5) 

D3’s udtalelse kan vi koble til to steder i ledelsesgrundlaget, og samlet set udløser det et 

paradoks. Først kan koblingen ske til det eksplicitte grundlag, hvor fokuspunkterne Effektiv 

værdiskabelse og Udsyn og nysyn kommer i spil, hvor nysgerrighed, mod og udvikling af  innovative 

løsninger står centralt i sidstnævnte (bilag 7). Både forholdemåderne nysgerrighed og mod til at 

eksperimentere samt behov for innovative løsninger er en væsentlig del af  direktionens 

italesættelse af  ledelsesgrundlaget på lederdagen (bilag 3). Her kan vi således sige, at den 

generelle idealisering både medieres i skrift og tale. I det autoetnografiske narrativ fra 

lederdagen hæfter vi os dog ved D2’s fremlæggelse af, det af  direktionens fire punkter, der 

hedder fleksibelt ressourcesyn.  

Hovedpointen er, at ressourcer indtager mange former og at vi kan opleve økonomi 

som en showstopper….Hun opfordrer os til at tænke over, hvad vi kan bidrage med, 

og hvordan vi kan tænke økonomiske ressourcer ud over vores egne enheder.  

(bilag 3)  
"54



Ser vi dette i lyset af  organisationens tildelingspolitik, som afspejler sig i et traditionelt 

kommunalt hierarki, opstår paradokset cooperating competition. Dette udspiller sig, når de enkelte 

ledere på en gang skal samarbejde om tværgående løsninger og samtidig konkurrerer om 

tildelingen af  ressourcer. D2 uddyber dette: 

Men der er jo også nogle paradokser hæftet i det (...) i forhold til budgetansvar og 

økonomi, så det følger jo et klassisk hierarki ikke (...) Og hvis man så tegner 

relationerne i det, så er det jo et virvar af  ting og sager som slet ikke kan spejles over i 

det der organisationshierarki (...) det siger både chefer og ledere, så oplever de vældig 

vældig udfordrende (...) Jeg kan egentlig godt se, at der er brug for at vi skal gøre noget 

mere ved det her. Men er det så alene mig, der skal bære den her risikovillighed og 

risiko og hvordan kan jeg gå med det? 

(D2, bilag 5) 

Dette paradoks opleves på samme måde af  L2, blot et andet sted i organisationen. Her 

vækker Pedersens analyse af  konkurrencestatens innovationslogik genklang med L2’s 

oplevelse af, at det er ved evaluering og kontrol, at eventuelt ansvar bliver fordelt (Pedersen, 211, p. 216): 

(...) du godt kan løbe panden mod muren, forstået på den måde, at som udgangspunkt 

så bliver vi i hvert fald ikke vurderet på som ledere, om man er god til bæredygtig 

fremdrift. Du bliver mere vurderet på (...) om vi overholder budgettet. Det er meget 

det. Det er meget økonomi og budget ikke?  

(L2, bilag 2) 

6.3.2 Forventninger til lederne 

Organisationens eget lederudviklingsforløb Bæredygtig fremdrift spiller en stor rolle, idet alle 

organisationens ledere skal gennemføre dette forløb og derigennem kommer til at arbejde 

med eksperimenter på tværs af  organisationen. Kreative processer er udgangspunktet for 

fokuspunkterne nysgerrighed, risikovillighed og lysten til at eksperimentere. Kravet om 

økonomisk effektivitet kan kobles til forventningen om og tilskyndelsen til innovation, som vi 

genkender fra de empiriske narrativer ofte omtalt ifm. Bæredygtig fremdrift. Som nævnt i kapitel 

4 uddyber Mowles denne kobling med reference til det engelske sundhedssystem, og vi 

antager hermed, at denne logik ikke kun gør sig gældende i en dansk kontekst (Mowles, 2015, 
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p. 102). Dette kan kobles til D1’s beskrivelse af  lederdagens sammenhæng med “den rigtige 

retning”. 

Og hvis det ovenikøbet er noget af  det, der arbejder i den rigtige retning, så har alle 

sejret. Så er det en win-win. Det synes jeg, var fundamentet for lederdagen. 

(D1, bilag 5) 

Dette leder igen hen til Staceys tanker om, at der skabes imaginære helheder hos eksempelvis 

ledere på en lederdag, når et ledelsesgrundlag promoveres. 

(…) we generalize the tendencies we observe across many present situations, creating 

imaginative “wholes” that have never existed and never will. 

(Stacey, 2010, p. 162) 

I citatet skal vi være opmærksomme på, at de forestillede helheder opstår ud af  mange 

situationer, hvor de generelle tendenser viser sig. I vores kontekst er “den rigtige retning” 

formidlet gennem flere år og i mange forskellige sammenhænge, hvor lederdagen og det 

eksplicitte ledelsesgrundlag blot er eksempler (bilag 7). I kompleksitetsteoretisk optik ses 

sådanne forestillede helheder som generaliserede organisatoriske forholdemåder, der udgør 

den ene side af  det, Stacey kalder social object (Stacey, 2012). Den anden side kommer til 

udtryk i de enkelte aktørers handlinger, hvor den generaliserede forholdemåde sætter sit aftryk 

i specifikke lokale situationer. Det sociale objekt udgøres således af  forestillinger om noget 

generelt - en idealisering i the global - og af  et udtryk for dette i specifikke handlinger - 

funktionalisering i the local. “Den rigtige retning” skal således ses som direktionens idealisering, 

der kommer til udtryk i ledernes funktionalisering i praksis.  

6.4 Opsamling 

Analyserne i dette kapitel har haft omdrejningspunkt i hvordan det organisatoriske hvorfor 

udmønter sig i et synkront og et diakront perspektiv. Paradokserne idealization and 

functionalization, involvement detachment, airman swimmer perspektiverne kom til udtryk i de 

empiriske narrativer. Cooperation competition blev introduceret som et nyt paradoks på baggrund 

af  brydninger mellem “den rigtige retning” og organisationens tildelingspolitik. Vi 

eksemplificerede, hvordan paradokset mellem idealisering og dennes virkning på en leders 

meningsforhandling skabte en konflikt med udgangspunkt i det dynamiske hvorfor. Til sidst 

eksemplificerede vi, hvordan “den rigtige retning” kan kobles til forventningen om innovation 
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og tværfaglighed med et økonomisk mål for øje. Overordnet set kan vi udtrykke analysen som 

et billede på “den rigtige retning” som en global idealisering, der partikuleres på forskellig vis 

hos lederne i deres lokale situation. 

7 Analyse: De to ben 

(...) vi kan sidde i nogle dilemmaer eller nogle paradokser (...) hvor det trækker i hver 

sin retning (...) langt hen ad vejen i den offentlige sektor, der tror jeg faktisk at 

mulighederne for at gå på begge ben er til stede. Vi er jo nødt til at levere en sikker 

drift også. (..) Men (...) der er faktisk også plads til at vi kan se på, hvad vil borgerne 

have nu eller hvad synes vi, der kunne være spændende? Hvordan kan vi være 

nysgerrige på, hvordan vi kan gøre det anderledes og tænke ud af  de rammer, vi har 

og prøve noget nyt. Altså jeg synes faktisk, vi har begge ben. Vi er også nødt til at gå 

på begge ben. 

(C3, bilag 8) 

Vi har brugt ovenstående citat som inspiration til at stilladsere denne analyse, idet vi antager, 

at de to ben som problemstilling relaterer sig til konkurrencestatens ideal om drift og 

udvikling, som vi udfoldede i problemfeltet. C3 argumenterer for, at lederne har begge ben. 

Det vil sige, at de har muligheden for at udvikle inden for de økonomiske rammer og ikke 

bare drifte. I forrige kapitel analyserede vi ledelsesgrundlaget, som vi kaldte “den rigtige 

retning” for at bruge et af  direktionens egne udtryk. Her understregede alle tre direktører 

sammenhængen mellem den innovative og tværfaglige tråd i det promoverede 

ledelsesgrundlag og kravet om, at der bruges færre ressourcer i driften. Vi tolkede det således, 

at tværfaglige samarbejder er måden, hvorpå de to ben bliver forudsætninger for hinanden. I 

forbindelse hermed udtalte C1 i en anden af  dialogerne, hvordan et budget med stadigt 

stigende besparelser i et diakront perspektiv var gået hen og blevet et rammevilkår for 

lederen. C1 koblede det til ledelsesgrundlagets fokuspunkt Mere for mindre, som blev 

problematiseret og i stedet argumenterede C1 for, at det skulle være andet for mindre (bilag 5; 

bilag 7). Hvis vi vender tilbage til C3’s citat, kan vi også knytte det an til analysen forventninger 

til lederne i kapitel 6. Dette i forhold til referencen til de to ben som værende indbyrdes 

forbundne. Udvikling ses som forudsætning for krav om besparelser i driften, samtidig med at 

udviklingsmulighederne vokser ud af  driften, hvilket står som en væsentlig pointe i analysen 

Paradokset som det kreative benspænd i kapitel 8. I det følgende vil vi analysere de to ben som 

udtryk for to konfliktende globals.  
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7.1 Konfliktende globals 

Denne del af  analysen er delt op i to dele, hvor målet er at vise, hvordan konkurrencestaten 

kan opfattes som et idealiseret global for “den rigtige retning” og for en logik, lederne må 

forholde sig til. På den baggrund relaterer konkurrencestaten sig til de to ben styring og ledelse, 

som vi vil argumentere for, kommer til udtryk som konfliktende globals. Samtidig fungerer de 

to ben som forudsætninger for hinanden, hvilket relaterer sig til flere af  paradokserne i vores 

paradokskæde. 

7.1.1 Konkurrencestaten som global for “den rigtige retning”  

I foregående kapitel så vi nærmere på “den rigtige retning”, promoveret af  direktionen som et 

global, lederne skal forholde sig til som det ene af  de to ben. Som Staceys citat påpeger, må 

direktionens “rigtige retning” med kompleksitetsteoretiske øjne blot betragtes som en 

bestræbelse på at designe noget i organisationen.  

It is possible for individuals and groups (...) to intentionally articulate and even design 

the general and the ideal but the particularizing and functionalizing involves an 

interplay of  many intentions and values and this interplay cannot be intended or 

designed. 

(Stacey, 2010, p.167) 

Det fremgår da også af  både kapitel 6 og 8 men også i de følgende analyser, at lederne 

oplever dette “interplay” på helt forskellige måder. Vi tolker det som en meningsforhandling 

mellem intentioner og værdier, der på sin vis kan knyttes an til idealet om “det flydende 

ledelsesrum”, hvor intentioner, responsivitet og meningsforhandlinger om organisatoriske 

forholdemåder kan betragtes som emergens (Mowles, 2015, p. 257). D1 udtaler da også, at 

organisationen ser sig selv som en organisation, der ikke frygter usikkerhed og er vant til at 

handle i emergens. 

Jeg tror faktisk, at vi for mange år siden har erkendt, at det er fornuftigt at leve med, at 

vi åbner en dør ind til et rum, hvor der kommer til at ske et eller andet. Og vi ved 

egentlig ikke, hvad det er, når dagen starter. Når vi er færdige med dagen, så ved vi 

godt hvad det er. Men her har vi tillid. Det tør vi sådan set godt. Fordi vi ved, at det er 

ikke spild af  tid. 

(D1, bilag 5) 

"58



Denne promoverede organisatoriske forholdemåde er det idealiserede global, hvor D1 

argumenterer for det fornuftige i, at ledere skal kunne handle i en hverdag med emergerende 

begivenheder. Denne forholdemåde fordrer spontanitet og improvisation, som Stacey 

definerer i modsætning til impulsstyrede handlinger, idet de baserer sig på bl.a. erfaring 

(Stacey, 2010, p.167-168). Vi kan knytte dette an til det kompleksitetsteoretiske begreb practical 

judgment, som lederen må bruge som kompas til at navigere i verden, som “hele tiden er i 

bevægelse”. 

...derfor kan man ikke lave en manual for ledelse. Det kan ikke lade sig gøre, fordi den 

hele tiden er i bevægelse. Verden ændrer sig, så ændrer vores situation sig også. Så det 

værste vi kunne gøre, det var et skrive en manual over hvad er det. Det kan vi ikke. 

(D1, bilag 5) 

Sætter vi D1’s udtalelse i relation til kapitel 4, hvor vi udredte paradokset generalizing 

particularizing, kan vi her sige, at D1’s forholdemåde til emergens er dennes partikularisering af  

konkurrencestatens idealisering for god offentlig ledelse bl.a. udtrykt gennem 

Ledelseskommissionens anbefalinger. Med denne antagelse betyder det også, at vi nu ser D1 

og resten af  direktionen i deres lokale perspektiv, hvor konkurrencestaten således bliver deres 

global. Vi har nu flere globals på banen, og derfor er det hensigtsmæssigt kort at skitsere dem i 

formidlingens tjeneste. Direktionens global er konkurrencestatens idealisering for god offentlig 

ledelse, og deres funktionalisering udmønter sig i tilrettelæggelsen af  ledelsesgrundlaget “den 

rigtige retning” i deres local, mens formidlingen sker til andre organisatoriske globals, som 

eksempelvis kunne være cheferne. “Den rigtige retning” som idealisering er the global for 

cheferne, mens deres udmøntning heraf  i the local er dets partikularisering. Ikke nok med at 

cheferne kan forholde sig til “den rigtige retning” som et global, så kan de samtidig forholde sig 

til konkurrencestatens idealisering for offentlig ledelse som et global. Vi vil argumentere for, at 

de forskellige globals er konfliktende i forhold til ledernes mulige forholdemåder i balancen 

mellem styring og ledelse på baggrund af  de empiriske narrativer. Med denne antagelse 

svarer vi delvist på spørgsmålet, vi stillede os selv i problemfeltet, hvor vi spurgte om, hvorvidt 

ledelsesopgaven kan udtrykkes i paradokset stable instability. Vores svar på dette er på 

nuværende tidspunkt et ja og vi genbesøger spørgsmålet i opsamlingen i kapitel 9.  
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7.1.2 Practical judgment ved flere globals 

I resten af  dette afsnit vender vi nu blikket mod, hvordan de konfliktende globals kommer til 

udtryk hos lederne i deres udtalelser og handlinger.  

(...) der er et samfundsmæssigt pres på omstillingsevne og vores pres på hele tiden at 

bidrage med noget nyt (...) man kan nogle gange have en tendens til at springe fra mål 

til mål, fra fokusområde til fokusområde, hvor noget på vores niveau, som aldrig når at 

blive implementeret ude i organisationen (...) så er vi færdige med det og så går vi 

igang med det næste. 

(C3, bilag 8) 

At der ligger et pres på omstillingsevne og innovation kan vi med kompleksitetsteoretiske 

briller kalde en general tendency (Stacey, 2010, p. 166). Argumentet for dette er, at alle cheferne 

på forskellig vis nævner denne tendens, og at de gør det i et diakront perspektiv, hvilket vi 

betegner som en general idealization Det er altså ikke noget nyt, at der stilles krav til lederne om 

at lede deres enheder i instabilitet, hvilket kan kobles til konkurrencestatens ideal om drift og 

udvikling. I den ovenstående dialog stiller C3 spørgsmålstegn ved effekten ved hele tiden at 

implementere nye tiltag og kalder på vedholdenhed, hvilket vedkommendes fagområde har 

haft succes med i de seneste år (C3 i bilag 8). Denne betragtning skaber en interessant kobling 

af  paradokserne i kæden. C3’s udtalelser om vedholdenhed leder tankerne hen på at skabe 

stabilitet, mens konkurrencestatens general idealization er instabilitet i sigtet mod hele tiden at 

skabe nyt og være omstillingsparat. Derved kan vi antage at C3’s partikularisering er stability, 

hvor konkurrencestatens forventning er instability. Med andre ord kan vi sige, at forventningen 

fra the global ikke indfries i the local, hvilket vi vil knytte an til to forhold, der tager 

udgangspunkt i konfliktende globals. Det første handler om C3’s forholdemåde til de globals, 

der kan tilvælges, og her har vi allerede illustreret konkurrencestatens ideal som et global og 

“den rigtige retning” som et andet global. Hvordan C3’s forholdemåde kan være i forhold til 

sidstnævnte, kommer vi nærmere ind på i afsnittet at gøre tingene rigtigt eller gøre de rigtige ting, da 

det hænger sammen med “den rigtige retning” som et global. For nuværende forholder vi os til 

C3’s handlinger i en dagligdag præget af  emergens og omskiftelighed, hvilket fordrer 

spontanitet og practical judgment.  

Exercising good practical judgment requires both political and moral sensitivities, 

assuming that working with any group of  people involves different conceptions of  the 

good and fluctuating relationships of  power. 
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(Mowles, 2015, p. 169) 

Sætter vi ovenstående i relation til C3’s local og partikularisering af  den generelle tendens med 

krav om omstillingsevne og innovation, kan vi sige, at C3’s practical judgment foranlediger, at 

vedholdenhed i dette tilfælde er den løsning, der vil have den største effekt. Stacey uddyber 

begrebet practical judgment med spontanitet og improvisation, hvilket harmonerer med, at det 

forventes, at lederne er nytænkende og arbejder på tværs af  afdelinger og fagområder, med 

hvilket et reduceret ressourceforbrug er muligt.  

Spontaneity and improvisation are essential aspects of  mature practical judgment, and 

improvisation itself  is a highly expert performance reflecting considerable experience 

and characterized by discipline.  

(Stacey, 2012, p. 116) 

Af  Staceys uddybende fremlægning af  practical judgment tolker vi, at begrebet leder hen til et 

spørgsmål i vores kontekst om, hvordan lederne anvender spontanitet og improvisation, samt 

hvordan disse to begreber relaterer sig til de to globals henholdsvis konkurrencestaten og “den 

rigtige retning”. Dette spørgsmål behandler vi i analysen at gøre tingene rigtigt eller gøre de rigtige 

ting. I ovenstående har vi brugt C3 som gennemgående figur, men samme dømmekraft 

kommer til udtryk i forskellige formuleringer fra de øvrige deltagere i de empiriske narrativer. 

7.1.3 Konkurrencestaten som global for en styringslogik 

I dette afsnit ser vi nærmere på styring som det andet ben og analyserer de empiriske 

narrativer med henblik på at vise, hvordan konkurrencestaten kan opfattes som et global for en 

styringslogik. Udgangspunktet er følgende udsagn fra C1 og C2:  

C1: Det der med KL det mærker vi rigtig meget og jeg føler mig et eller andet sted 

også trukket rundt ved næsen fordi vi leverer så meget energi ind i KL og vi fortæller 

dem og vi nørkler med nøgletal og alt muligt, og hvad hedder den her kommission, 

Moderniseringsstyrelsen, og (...) vi tæsker ressourcer efter det, og så kommer de 

gudhjælpemig bagefter og vil uddanne os i det - tage penge for det. Så det er jo sådan.. 

C2: Ja det er jo sådan, man holder business gående. 

(C1 og C2, bilag 6) 
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Altså det (dokumentationskravet, red.) synes jeg virkelig har taget overhånd, og der 

trækker vi godt nok på vores ledere derude i forhold til at de skal kunne melde ind på 

de fleste ting til regeringen og deres puljetyranni, det er helt vanvittigt. 	 	

	 	  

(C2, bilag 6) 

Ser vi på sammenhængen mellem udsagnene, kan vi udlede, at dokumentationskrav er et 

væsentligt element for den del af  ledelsesopgaven, der omfatter styring. At 

dokumentationskravet spiller en stor rolle udtrykkes ikke kun af  C1 og C2, men italesættes 

også af  C3 og C4 (bilag 8). Direktionen taler ikke om dokumentationskrav og andre 

elementer inden for styring på samme måde, men forholder sig til dette ben på et mere 

overordnet niveau. Forholder vi ovenstående udsagn til vores paradokskæde, kan vi for det 

første sige, at KL og staten er globals for C1 og C2. Derudover virker kravene til 

dokumentation hæmmende for de to chefer og deres lederes arbejde, der udgør hver sin local. 

Denne betragtning kan kobles til paradokset enabling constraints, hvor det gælder, at de lokale 

interaktioner - her arbejdet mellem chefer og ledere - hæmmes i større eller mindre grad af  

de krav, der stilles fra forskellige globals i form af  KL og Staten (Stacey, 2010; Mowles 2011).  

KL de skal simpelthen have svar på jeg ved ikke hvor mange spørgeskemaer og dit, 

dat og dut. Altså det synes jeg virkelig har taget overhånd, og der trækker vi godt nok 

på vores ledere derude i forhold til at de skal kunne melde ind på de fleste ting til 

regeringen og deres puljetyranni, det er helt vanvittigt. 

(C2, bilag 6) 

Vender vi tilbage til problemfeltet, hvor vi omtalte Pedersens model for konkurrencestaten 

med flydende styring, ledelse og råderum, kan vi knytte an til to af  disse forhold på baggrund 

af  udtalelserne. Det drejer sig om statens krav til kommunerne og de enkelte driftsenheder 

om decentral indfrielse af  centralt udmeldte mål og resultater samt systematisk 

dokumentation (Pedersen, 2011, p. 223-224). Ovenstående beskriver kun den ene side af  

paradokset enabling constraints, men her vil vi påpege, at begge paradoks-positioner italesættes 

af  samtlige deltagere i projektet. Vi har ikke undersøgt nærmere, hvorfor de forskellige 

holdninger kommer til udtryk, men vi antager at de opstår som resultat af  KRP i de 
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eksplorative dialoger. Derudover er der væsensforskel på love, regler og dokumentationskrav 

inden for de forskellige fagområder, hvilket også er en mulig forklaring. Derfor kan det tyde 

på, at de forskellige globals påvirker de forskellige locals respektivt. For at vi kan tale om et 

paradoks i enabling constraints er det nødvendigt også at illustrere det muliggørende i the global. 

Dette kan gøres med udtalelser fra henholdsvis C3 og D1:  

For mig er struktur et vilkår men det er også et greb jeg bruger aktivt ift at præge en 

kultur i en bestemt retning (...) folk de siger: “Jamen hvis vi nu bare ikke havde kravet 

om x eller kravet om y, så ville det være så meget nemmere”. Men jeg tror egentlig 

langt hen ad vejen, så synes jeg egentlig ikke vi støder på de der strukturelle 

forhindringer. 

(C3, bilag 8) 

Så er der også for det andet respekten for væsentlige styringsforudsætninger, det skal 

man også have. Altså økonomi og alt muligt andet, der er ikke frit valg. (...) at det også 

er værdsat. At man ser det som en del af  vores styrke.	 	

	 	  

(D1, bilag 5) 

Hvori denne styrke ligger, nævner D1 ikke, men det kommer tydeligere til udtryk i C3’s 

udtalelse. Her hæfter vi os ved, at struktur er et vilkår, som bruges aktivt til at præge en kultur 

i en bestemt retning. Det vil sige, at det globale her skaber muligheder, for at chefen kan 

handle i det lokale. Som det fremgår anvender C3 begrebet struktur, der efter en kort 

drøftelse i dialogen blev afklaret som værende ensbetydende med styring, hvilket bliver 

argumentet for at anvende citatet. Paradokset generalization and particularization omfatter også 

begrebet interplay, hvilket vi tidligere har refereret til, som det at partikulariseringen tager form 

efter I/me dialektikken i forhold til intentioner og værdier (Stacey, 2010, p.167). C1 uddyber 

dette “interplay” og får det til at omfatte hele samfundet som en del af  organisationen. Det 

trækker tråde tilbage til KRP og den emergerende kompleksitet: 

Der er hele tiden henvendelser eller historier - eller et eller andet, der skal håndteres 

ved siden af  det at drifte butikken. Det er ugentligt, at der er et eller andet man lige 

skal have håndteret. Så er der måske nogle misforståelser eller nogle historier, der 
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kører den gale vej, og hvordan søren er det lige at man bedst påvirker det og der er jo 

en tendens til at man hellere vil snakke den dårlige historie end den gode historie, så 

jeg synes også det er en ledelsesopgave at få pushet til alle de der gode cirkler, der også 

er, eller er flest af. 

(C1, bilag 6) 

Dette perspektiv på organisationen som mere end bare organisationsmedlemmerne bliver 

uddybet i analyserne om Regnvandssøen og Fremtidens boligveje i kapitel 8. I dette afsnit har vi 

illustreret, hvordan paradokset enabling constraints kommer til udtryk i forskellige locals. Vi har 

vist begge paradokspositioner, hvor det hæmmende relaterer sig til konkurrencestatens krav til 

dokumentation og finansiering gennem puljetildelinger. Det muliggørende i paradokset blev 

illustreret ved struktur og styring, der bliver anvendt som et aktivt greb til at præge en kultur i 

en bestemt retning, hvilket vi i kompleksitetsteoretisk sammenhæng tolker som en generel 

idealisering rettet mod medarbejderne i chefens område. 

7.2 At gøre tingene rigtigt eller at gøre de rigtige ting  

Denne del af  analysen har til formål at samle op på de to foregående afsnit og perspektivere 

det i forhold til den eksplorative dialog med direktionen og et autoetnografisk narrativ (bilag 5; 

bilag 1). Vi tager udgangspunkt i C1’s spørgsmål om ledelsesfagligheden. 

(...) hvad er fagligheden ved at være leder? Hvad er det? Det synes jeg er meget mere 

at få ting til at ske (...) end det er den her faglige disciplin at kunne gennemføre sine 

medarbejderudviklingssamtaler og alt bureaukratiet der hører til at være leder. 

(C1, bilag 6) 

I citatet udtrykker C1 styring og ledelse som et paradoks, hvor spørgsmålet handler om 

vægtningen af  de to positioner, og dette italesætter D1 som den egentlige ledelsesudfordring. 

Så det er både at kunne håndtere ledelsesaspektet og styringsaspektet. Det er det der 

udgør den egentlige udfordring i det at være leder også i vores system (...)  

(D1, bilag 5) 

Ledelsesudfordringen kan vi på den baggrund udtrykke som et kompleksitetsteoretisk 

paradoks med den argumentation, at begge positioner er til stede i ledernes daglige praksis og 
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fungerer efter kompleksitetsteoretiske grundbegreber. I den eksplorative dialog med direktionen 

har vi hæftet os ved endnu en udtalelse fra D1, hvorfra vi har udledt titlen på dette afsnit.  

Men økonomien udgør ikke ledelsen. Økonomien udgør styringsaspektet, så kommer 

ledelsen bagefter. Og hvis man glemmer ledelsesdelen, hvad man godt kan risikere at 

gøre i pressede situationer, fordi så bliver det vigtigere at gøre tingene rigtigt. Hvis 

man så glemmer at gøre de rigtige ting, så er… Og det er vores opgave som direktion 

at skabe de rammer til den enkelte, som gør at man er i stand til - altså rent praktisk at 

kunne få mulighed for at gøre det.  

(D1, bilag 5) 

Sætter vi ovenstående citater i relation til det foregående analyser, antager vi følgende. Det at 

gøre tingene rigtigt relaterer sig til styring i perspektivet af  konkurrencestatens krav til 

dokumentation og “den rigtige retning” i form af  budgetansvar. Det at gøre de rigtige ting 

relaterer sig til ledelse i perspektivet af  enten konkurrencestatens idealer om det flydende 

ledelsesrum, herunder Ledelseskommissionens anbefalinger, og “den rigtige retning” som 

generel idealisering. I citatet med D1 hæfter vi os ved, at økonomien som styringsaspekt 

kommer før ledelse, hvilket kan hænge sammen med, at økonomi er det altoverskyggende 

parameter, offentlige ledere måles på. Målstyring vil vi ikke komme nærmere ind på, da det 

ikke er et tema, vi arbejder med. Vender vi nu blikket mod paradokset styring og ledelse kan vi 

med følgende dialog illustrere, hvordan paradokset udspiller sig: 

C1: (…) så glemmer man godt nok at hæve sig op i, og give sig plads til at være leder, 

og hvad faen er det KL og regeringen de vil? 

C2: Jamen det er jo så styring ikke? Så er det når styringen den kommer til at tage 

over i forhold til de megatrends, der er 

(C1 & C2, bilag 6) 

Den følgende dialog om megatrends mellem C1, C2 og os kommer vi ikke nærmere ind på, 

men vi hæfter os ved italesættelsen af  ledelse og styring som et paradoks. Dette tema vender 

de tilbage til flere gange i løbet af  dialogen, og i et diakront perspektiv er C1 og C2 enige om, 

at styring og ledelse som sådan ikke har ændret sig over årene, men at forholdet mellem dem 

bare har skiftet farve (bilag 8). Vi tolker det sådan, at når tingene skifter farve relaterer det sig 
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til, at de generelle tendenser og dermed idealiseringerne fra de forskellige globals ændrer sig 

over tid. Hvor C1 og C2 ser styring og ledelse som modsætninger, gælder det modsatte for C3, 

der i et andet narrativ fortæller, at det for hende netop ikke er modsætninger. Det er de to ben, 

og som vi tolker det, kommer det til udtryk i paradokserne stable instability og enabling constraints, 

hvilket vi redegjorde for i forrige afsnit. I forhold til aspektet er det vigtigt at skelne mellem 

styring forårsaget af  kommunen som et global eller af  KL/staten som et global. Vi har ikke haft 

fokus på dette emne, men vi kan sige, at styring fylder relativt lidt i “den rigtige retning” og i 

de lederkurser, organisationen afholder.  

7.2.1 Paradokset styring og ledelse 

Rekapitulerer vi dette og forrige kapitel, vil vi argumentere for, at “den rigtige retning” er at 

gøre de rigtige ting, og samtidig ledelses-positionen i paradokset. Første del af  argumentet bygger 

vi på C3’s udtalelse i forhold til “den rigtige retning” som en idealisering.  

(...) vi har en kommunaldirektør, der er båret af  den grundsubstans, at der skal være 

plads til det her (at eksperimentere, red.). Dernæst at den samlede direktion har sagt 

noget om, at der der den her vej (...) bæredygtig fremdrift er jo også et eksempel på 

det. 

(C3, bilag 8) 

Af  citatet kan vi først udlede, at den samlede direktion står bag “den rigtige retning”, og at 

kommunaldirektøren personligt kan tages til indtægt for en eksperimenterende tankegang, og 

vi ved, at vedkommende ligeledes står bag Bæredygtig fremdrift. Anden del af  argumentet finder 

vi i det autoetnografiske narrativ (bilag 1): 

Herefter retter han (D1, red.) igen fokus på velfærdsstaten og specielt statens rolle. 

Staten kræver generelle og ensartede løsninger, der kan udsættes for kontrol, men 

virkeligheden er mangfoldig og underfundig. Det gør det svært for kommunerne, at 

finde de rette løsninger, hvor borgeren er i centrum og hvor løsningerne tilpasses den 

enkelte borger. En del af  løsningerne skal findes i teknologien, men også den skal 

kunne tilpasses den enkelte borger. 

(bilag 1) 
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Af  dette narrativ kan vi udlede, at der for det første er forskel på de borgerrettede løsninger 

fra henholdsvis statens og kommunens side. Staten kræver generelle og ensartede løsninger, der kan 

udsættes for kontrol, hvilket relaterer sig til at gøre tingene rigtigt. Kommunerne skal derimod finde 

løsninger, der kan tilpasses den enkelte borger i en mangfoldig og underfundig verden, hvilket 

kalder på at gøre de rigtige ting. Med disse argumenter vil vi antage, at “den rigtige retning” i et 

kompleksitetsteoretisk udgangspunkt skal ses som ledelses-positionen i paradokset styring og 

ledelse og at practical judgment er en nødvendighed at kunne balancere paradokset. 

8 Analyse - Paradokset som det kreative benspænd 

I de to foregående analyser har vi fokuseret på to globals - konkurrencestaten og “den rigtige 

retning”, men retter i dette afsnit blikket mod borgere og virksomheder som et tredje global. 

Dette skift har flere formål. For det første vil vi argumentere for, at paradokset enabling 

constraints kommer til udtryk for et kreativt benspænd for lederne, hvilket sker via KRP mellem 

deres lokale praksis og det globale. Udover det kreative benspænd viser analysen ligeledes, 

hvordan de responsive processer kan udtrykkes i et paradoks, hvor den daglige ledelsespraksis 

både bliver formet af  og kan forme the global samt hvordan de fører til refleksion via airman 

perspektivet. For det tredje antager vi, på baggrund af  analysen paradokset styring og ledelse, at 

processerne i dette paradoks fordrer practical judgment, hvormed nye eksperimenterende 

løsninger kan lykkes. 

8.1 Regnvandssøen 

Analysen tager udgangspunkt i et længere citat, som vi har valgt at bruge for at illustrere det 

empiriske narrativ.  

For nogle år siden blev der lavet en regnvandssø oppe i X (...) Der siger systemet, at 

der må man ingenting. Og så var der en gruppe borgere, der bor deroppe i det 

område, som syntes det var et flot sted og spændende sted (...) Det måtte man kunne 

bruge til noget mere, men hver gang de henvendte sig til kommunen, så blev 

tommelfingeren vendt nedad. Så tog jeg op og snakkede med dem og spurgte:  

-Hvad er det I vil? 

Jamen det var jo et fint sted og de kunne godt tænke sig en X. 

-Søen er et teknisk anliggende, den kan I ikke røre ved, men det udenom det kan I 

godt røre ved. 

-Jamen vil kommunen så...? 
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-Det tror jeg sgu ikke de vil (...) Men hvad kan I selv? 

Jamen de kunne da godt gå og vedligeholde nogle ting og det var jo fint. Jeg leverede 

noget materiale til dem og så gik de og lavede en hel masse deroppe selv og fik det 

anlagt og fik et pænt rekreativt område og søgte midler til det i fonde (...) Det er 

skidegodt at lave sådan noget. 

(C4, bilag 8) 

Hvis vi som det første starter med at se på det kreative benspænd, antog vi i indledningen til 

dette afsnit, at paradokset enabling constraints spiller en væsentlig rolle heri. Det vil vi 

argumentere ud fra at vise, hvad der dels hæmmer og dels muliggør lederens handlinger i 

situationen. Chefen understreger, at søen er et teknisk anliggende, for hvilket der gælder nogle 

uomtvistelige regler. Derfor har borgerne fået nej, de gange de har henvendt sig til 

kommunen for at opnå indflydelse på anlæggets udvikling og anvendelse. Som vi læser 

dialogen, mener vi, at lederens nysgerrighed spiller en central rolle i, at sagen får en helt 

anden afslutning. Umiddelbart ser det ud til, at borgerne har stillet det forkerte spørgsmål til 

kommunen, idet chefen tilråder borgerne at se nærmere på mulighederne i det 

omkringliggende område ved søen frem for søen i sig selv. Dette bevirker, at det nu er muligt 

at handle og arbejde med borgernes ønsker til anlægget. I rammen af  paradokset kan vi sige, 

at reglerne omkring det tekniske anlæg hæmmer en løsning for borgerne, mens chefens 

nysgerrighed på borgernes ønsker fremmer en løsning. Vi har ikke oplevet chefens samtale 

med borgerne, men ud fra citatet tolker vi det som, at chefen indtræder i en faciliterende og 

coachende rolle. 

8.1.1 Det kompleksitetsteoretiske perspektiv 

Knytter vi videre an til kompleksitetsteorien, kan vi sige, at projektet om regnvandssøen 

udspiller sig som KRP mellem chefen, borgerne og øvrige kommunale medarbejdere. Det 

emergerende i processen opstår, da chefen ved at spørge borgerne bryder det forventede 

gestus/respons-mønster, der hidtil har været et nej til borgerne fra kommunen. Et nyt mønster 

opstår, hvor chefen gennem sin forholdemåde til the global former dette, og samtidig lader han 

sit local forme af  borgerne. På den måde opstår et nyt paradoks i på samme tid at forme og 

blive formet - en proces der sker i samspillet mellem the local og the global. Projektet om 

regnvandssøen indeholder dermed tre sameksisterende paradokser, chefen forholder sig til i 

håndteringen af  sagen. Hertil kan vi faktisk koble paradokset styring og ledelse, hvor styring 

opstår i lovgrundlaget og ledelse i C4’s håndtering af  sagen udfra et teoretisk perspektiv i 

practical judgment. 
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8.2 Fremtidens boligveje 

I denne analyse skaber samme chef  igen et kreativt benspænd for sig selv i nysgerrigheden på 

en faglig opgave, der kronologisk foregår efter regnvandssøen. I vores proces med denne analyse, 

har vi fundet ud af, at det empiriske narrativ om fremtidens boligveje besidder en høj 

kompleksitet, hvorfor vi vælger at dele analysen op i to. Den første del handler om, at chefen 

formes af  sine egne erfaringer med borgernes aktive deltagelse i regnvandssøen, ved at han 

former tilblivelsen af  fremtidens nye boligveje med en formodning om, at samskabelse med 

borgerne er fordelagtig. Den anden del udspringer i de KRP mellem C3, C4 og os under den 

eksplorative dialog. Her undersøger vi om processerne har en betydning for C4’s refleksion over 

sammenhængen mellem de to projekter.  

8.2.1 Udvikling kommer af  den daglige drift 

Vores argumentation for at chefen formes og samtidig bliver formet, tager udgangspunkt i 

følgende citat af  Mowles: 

It (emergence, red.) is what arises from the interweaving of  intentions as everyone acts, 

and responds to the actions of  everyone else” 

(Mowles, 2015, p. 259) 

Af  citatet forstår vi, at emergens udspringer af  folks intentionelle handlinger, og denne 

emergens udtrykker C4 således: “Og det der med fremtidens boligveje er jo egentlig noget, 

der vokser fra driften af ” (C4, bilag 8). Det vil sige, at fremtidens boligveje er opstået i det 

komplekse samspil mellem chefen og hans medarbejdere og fra empirien ved vi, at dette 

projekt kronologisk foregår efter regnvandssøen. Dermed antager vi, at både chef  og 

medarbejdere drager nytte af  deres erfaringer fra det tidligere projekt. Dette kommer delvist 

til udtryk, da chefen fortæller om et projekt i forbindelse med udskiftningen af  nogle rør i 

vejen i et boligområde. 

Hvor dem der sidder med det siger: “Vi kunne fanme lave noget smart her”. -Jamen 

det er der ikke råd til, det er for mange penge, og tænk på vedligeholdelsen bagefter. 

Jamen hvad gør vi så? Og så kommer ideerne, tankerne. 

(C4, bilag 8) 
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Af  citatet kan vi udlede, at der hos chefen og hans medarbejdere ligger en nysgerrighed i at 

finde nye løsninger, når chancen byder sig. Vi kender ikke processen omkring fremtidens boligveje 

eller de responsive processer, der er foregået mellem chefen og medarbejderne, men chefen 

udtrykker det kreative benspænd således: 

Når vi er ude og grave en vej op fordi der skal være nye rør eller et eller andet, 

traditionelt så har vi anlagt den på samme måde bagefter med sort asfalt. Det var 

sådan set det. Men hvorfor ikke gå ud og tale med de borgere der bor derude? 

Hvordan kunne I tænke jer at leve her? Hvordan skal jeres vej se ud? Og så lave et 

projekt sammen med dem. Måske få dem til at være med til at vedligeholde noget af  

det. Så vil de jo have træer og buske og flere grønne områder og det kræver jo noget 

vedligeholdelse, men de har jo deres egne haver. Så kan de ligeså godt være med til at 

vedligeholde det. Så lave aftaler med dem om, hvad gør vi så her? 

(C4, bilag 8) 

Det kreative benspænd redegør vi for med det kompleksitetsteoretiske begreb spontaneity, som 

vi kort berørte i forbindelse med udlægningen af  practical judgment i kapitel 4. Stacey’s 

udlægning af  spontaneity lyder som følger: 

What distinguishes this kind of  spontaneous interaction from mere impulse is that it is 

a skilful performance, not just a reaction.(...) spontaneity is closely associated with the 

possibility of  transformation and novelty in human interaction.  

(Stacey, 2010, p. 167-168) 

Vi kan knytte spontaneity an til chefen og medarbejdernes handlinger i det empiriske narrativ, 

hvor vi kan sige, at de sætter deres faglige nysgerrighed i spil i bestræbelserne på at være 

nyskabende. Bestræbelser og nysgerrighed bygger på erfaringen fra bl.a. regnvandssøen, hvilket 

vi kan argumentere for på baggrund af  tidsmarkører og kronologien i den eksplorative dialog 

(bilag 8). I et diakront perspektiv fremstår regnvandssøen som værende en naturlig forgænger for 

fremtidens boligveje. Chefen udtaler som nævnt, at projektet “vokser fra driften af ”, hvilket er en 

interessant forskel fra regnvandssøen, hvor borgerne henvendte sig til kommunen (C4, bilag 8). 

Ud af  dette vil vi konkludere, at det denne gang er kommunen i form af  chefen og hans 

medarbejdere, der udvikler en idé om samskabelse med borgerne. Da fremtidens boligveje er et 

forprojekt i udviklingsfasen, ved vi ikke, hvordan projektet vil forløbe. 
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At det er chefen, der denne gang henvender sig til borgerne, kan vi perspektivere i forhold til 

analysen af  regnvandssøen, hvor der var borgerne, der henvendte sig til kommunen. Ser vi på 

dette ud fra de paradokser, vi har arbejdet med indtil videre, så kan vi sige, at chefen 

forholder sig aktivt til et andet global - borgeren - og derved øger kompleksiteten i hans og 

medarbejdernes local. Dette vil vi begrunde med, at C4 og medarbejderne tilvælger borgerne 

som global. Hermed bliver det også en del af  argumentet for, at chefen og medarbejdere 

former the global og samtidig er formet af  the global, hvilket kan udtrykkes i paradokset forming 

while being formed. I forhold til problemformuleringens hovedspørgsmål kan vi argumentere for, 

at paradokser i en kompleksitetsteoretisk forståelse bliver en forudsætning for udvikling. Dette 

har vi netop illustreret i analysen at gøre tingene rigtigt eller at gøre de rigtige ting, hvor det var 

paradokserne stable instability og styring og ledelse, der var på spil. Vi kan også forestille os et 

scenarie, hvor chefen havde valgt at følge styring som en paradoksposition, hvilket ikke havde 

ført til hverken samskabelse med borgerne eller fremtidens boligveje. I denne første del af  

analysen har vi vist, hvordan chefen og hans medarbejdere skaber et kreativt benspænd på 

baggrund af  erfaringer fra tidligere projekter. Dette kan vi endnu engang koble til begrebet 

spontaneity ved at sige, at der er tale om en faglig funderet handling (Stacey, 2010, p. 167-168).   

8.2.2 Det kan vi gøre smartere eller bedre 

I denne del vil vi analysere de KRP i den eksplorative dialog, hvor C3, C4 og vi selv medvirkede. 

Vores interesse for at se nærmere på processerne er dialogen, der udspiller sig mellem C3 og 

C4 i dialogen om regnvandssøen og fremtidens boligveje. Det vi ønsker med analysen af  processerne 

er, at påvise at KRP har en betydning for C4’s refleksion over sammenhængen mellem de to 

projekter. Samtalen forløber således forud for dialogen om regnvandssøen og fremtidens boligveje. 

C3: Hvordan kan vi være nysgerrige på hvordan vi kan gøre det anderledes og tænke 

ud af  de rammer vi har og prøve noget nyt? 

C4: Jeg synes ikke jeg møder konflikter mellem daglig drift og den udvikling. Jeg synes 

meget af  den udvikling kommer af  den daglige drift, fordi de kommer og siger: “Det 

her det kan vi gøre smartere eller bedre” (...) 

(C4 i dialogen med C3 og C4, p. 7) 
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Spørgsmålet C3 stiller, kan vi, jævnfør teorien om KRP sige, er dennes gesture, hvor der 

forventes en respons fra C4 (Mowles, 2011, p. 75). Vi ved ikke, hvilken respons C3 forventer, 

men af  svaret tolker vi, at C4 forstår spørgsmålet som et dilemma. Med det mener vi, at C4 

opfatter det som om, at der skal træffes et valg mellem drift og udvikling, hvilket ikke er 

tilfældet. C4s svar derimod peger på at udviklingen sker ud af  den daglige drift, hvilket vi 

også redegjorde for i forrige afsnit. Vi vil også argumentere for, at C4 oplever et breakdown i 

den eksplorative dialog, hvilket skal ses i sammenhæng med den abduktive undersøgelsesstrategi, 

som vi redegjorde for i kapitel 5. For at komme nærmere en argumentation for at de KRP har 

en betydning for C4s refleksion, er det nødvendigt at tage yderligere et paradoks i brug. I 

kapitel 4 introducerede vi airman swimmer som forskellige måder at positionere sig på i forhold 

til det organisatoriske liv på, og i denne sammenhæng ser vi paradokset sat i spil. Ser vi på 

citaterne som helhed i denne analyse, indtager C4 et airman perspektiv i vekselvirkning med 

swimmer perspektivet, hvilket gør, at der reelt set er tale om et paradoks, jævnfør vores 

udlægning af  paradoks-begrebet i kapitel 4. Airman perspektivet initieres to steder, hvor C3 

dels spørger ind til den kultur, der er på C4s område, og der hvor C3 på baggrund af  C4s 

forklaring af  projekterne regnvandssøen og fremtidens boligveje konkluderer, at der er tale 

samskabelse (C3 & C4, bilag 8). Her vil vi argumentere for, at de responsive processer 

bevirker at C4 indtager airman perspektivet ved at “hæve sig op i helikopteren” og fortælle om 

projekterne i sammenhæng, hvilket i et tidsperspektiv også kan udtrykkes med Elias’ vinkel på 

flowet i det sociale liv, hvor “the past informs the present” (Mowles, 2015, p. 52). Som vi i kapitel 4 

redegjorde for, hænger paradokset om perspektiverne mellem airman swimmer tæt sammen 

med en række andre paradokser. Her vil vi dog kun hæfte os ved følgende: 

Elias argues that it is only from the perspective of  the airman that we are able to gain 

some detachment, a relatively undistorted view of  the order of  the long course of  

historical and the way we are forming and are formed by them. 

(Mowles, 2015, p. 52) 

Som argumentet lyder er det kun via airman perspektivet, at man til en vis grad kan frakoble 

sig og få det overordnede blik. Frakoblingen er en del af  paradokset involvement detachment, og 

det er netop ved at være detached, at refleksion kan finde sted. Med andre ord kan vi sige, at 

refleksionen kun muliggøres i et airman-perspektiv på begivenhederne, hvilket i dette tilfælde 

sker på baggrund af  de KRP i dialogen mellem C3, C4 og os.  
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I ovenstående er C4 det primære omdrejningspunkt for vores argumentation, men det er 

vigtigt at påpege, at KRP i dialogen sker mellem alle de tilstedeværende. Således udspiller 

paradokserne sig også for både C3 og os, men af  hensyn til omfanget af  denne analyse vælger 

vi ikke at eksemplificere yderligere. Et andet eksempel fra empirien, hvor airman swimmer 

perspektiverne kommer til udtryk er i dialogen mellem C1 og C2. Dette sker i forbindelse 

med en samtale om nye løsninger som svar på manglen på ressourcer. Her veksler C1 og C2 

mellem de to perspektiver, når de på en gang er dybt optaget af  udfordringerne i deres lokale 

ledelsespraksis og samtidig træder et skridt tilbage for at reflektere over, hvordan der kan 

skabes nye løsninger på udfordringerne (C1 & C2, bilag 6). Vi vil ikke analysere dialogen 

nærmere, da den vokser ud af  et tema omkring on-boarding for at ende i en dialog omkring 

ledelsesgrundlaget. Som afslutning på denne analyse vil vi konkludere, at paradokset om 

airman swimmer perspektiverne initieres af  KRP, og at disse fører til en refleksion over 

projekterne regnvandssøen og fremtidens boligveje hos C4 inden for temaet samskabelse. Knytter vi 

analysens titel det kan vi gøre smartere eller bedre an til temaet samskabelse, kan vi sige, at evnen til 

at indtage forskellige perspektiver på begivenhederne og reflektere har stor betydning for, 

hvorvidt projekter af  denne karakter kan finde grobund. Hertil kommer, at dialogen spiller en 

væsentlig rolle, hvilket peger på, at den kollektive handling er vigtig, hvis ikke endda en 

forudsætning.  

9 Opsamling og delkonklusion 

I dette kapitel samler vi op på de tre kapitler med analyser og perspektiverer dem i forhold til 

de empiriske narrativer. Formålet med dette er at vise, hvordan kompleksitet faktisk kan være 

befordrende for udviklingen og at paradokser kan være nøglen til at forstå denne 

kompleksitet. Med dette formål for øje, er det vores hensigt dels at diskutere vores indsigter og 

samle op på nogle af  de problemstillinger, specialet har rejst. Dette leder op til besvarelsen af  

problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmålene, hvilket først sker i en delkonklusion, 

hvorefter konklusionen findes i kapitel 10. 

9.1 Ligger guldet mellem søjlerne? 

Titlen til dette afsnit er inspireret af  en udtalelse fra C3, der relaterer sig til lederdagen 

(C3,bilag 8). Med dette mener direktionen følgende: 

"73



(...) nu har vi jo en erkendelse af, at de næste skridt de ligger i mellemrummene 

mellem centrene i tværgående samarbejder (...) Og det er ligesom at motivere til at 

lede efter de gevinster der ligger mellem centrene eller i centrenes tværgående 

samarbejde, og det var en af  modellerne også. 

(D3, bilag 5) 

Så vidt vi kan tolke af  såvel det autoetnografiske narrativ fra lederdagen og de empiriske 

narrativer, referer dette “guld” til paradokset styring og ledelse, hvor “den rigtige retning” skaber 

forudsætningen for, at det økonomiske perspektiv i styrings-positionen kan indfries. Vi vil dog 

argumentere for, at “guldet” ikke kun skal findes mellem centrene og dets enheder, men at 

organisationen skal udvides til at omfatte borgerne og lokalsamfundet, hvilket C1 udtrykker 

således: 

(...) hvad kan jeg gøre, hvis jeg udbyder en opgave, for at en virksomhed eller flere 

virksomheder får mulighed for at udvikle sig? Det skal jeg jo gerne tænke ind, hvis jeg 

udbyder en opgave. (...) kunne vi få nogle lokale virksomheder til at interessere sig for 

en helt særlig faglighed, som de måske kunne gå ud og sælge andre steder bagefter? 

(...) kan vi huske at få tænkt sådan nogle ind uden kun at få mest muligt ud af  det for 

de penge, vi nu har. 	 	  

	 (C1, bilag 6) 

C1 er her optaget af, hvordan vedkommende kan skabe en merværdi i lokalsamfundet, der vil 

virke tilbage på kommunen i form af  øgede økonomiske indtægter og samtidig udvikle 

fagligheder i de lokale virksomheder. Vi vil ikke eksemplificere dette nærmere, men knytte det 

an til vores kompleksitetsteoretiske afsæt og analyserne. Her er regnvandssøen og fremtidens 

boligveje eksempler på, hvordan KRP og intentioner fletter sig ind i hinanden, hvilket kan 

udtrykkes i paradokserne involvement detachment, enabling constraints og stable instability. Det 

forekommer os, at C1 og C4’s practical judgment kommer i spil i handlingerne, når de forholder 

sig til et global, og dermed skabes potentiale for udvikling. I et pragmatisk perspektiv er de 

empiriske narrativer interessante i de situationer, hvor der opstår uventede forhindringer, og 

de adspurgte bliver opmærksomme på deres organisatoriske vaner og forholdemåde som 

habitus, hvilket kan kobles til både kompleksitetsteorien og den abduktive undersøgelsesstrategi 

(Mowles, 2015; Brinkmann, 2012). Der er flere eksempler på, at dette skaber et potentiale for 

både nytænkning men også gentagelse og opmærksomhed på gamle handlemønstre, hvormed 
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paradokset forming while being formed kommer i spil. Ledelse handler således også om at få øje 

på og udnytte de givne ressourcer fuldt ud, og ved ressourcer forstås også hele det 

organisatoriske morads, ambivalensen og de modsætningsforhold, der opstår, når nogen 

forsøger at opnå noget sammen. Ud fra et kompleksitetsteoretisk perspektiv kan vi 

argumentere for at “guldet” ligger mellem the global and the local. Alt dette kan igennem 

refleksion og abduktiv tænkning ses som kilden til nytænkning. 

9.2 Er den største barriere os selv? 

I denne sammenhæng er det interessant, at alle de adspurgte uafhængigt af  hinanden udtaler, 

at det eneste der forhindrer dem i at være nytænkende i praksis, er dem selv. Dette kan tolkes 

som organizational functional stupidity, som er et begreb, Alvesson bruger om ledelsesteorier og 

metoder, der er institutionaliserede med henblik på at reducere kompleksitet for 

medarbejderne (Mowles, 2015, p. 68). Mowles siger endvidere, at hensigten med anvendelsen 

af  disse teorier og metoder er fristende, because it reduces organizational uncertainty and time spent in 

calling things into question (Mowles, 2015, p. 69). Her kan vi også trække en tråd tilbage til 

problemfeltet, hvor vi skitserede den retning i ledelseslitteraturen, der bygger på en antagelse 

om, at det organisatoriske liv kan kontrolleres og forudsiges. Kompleksitetsteorien køber ikke 

ind på dette argument, men siger derimod, at det organisatoriske liv er præget af  predictable 

unpredictability (Mowles, 2015; Stacey, 2010). Oversat til denne kontekst vil det organisatoriske 

liv være præget af  forudsigelig uforudsigelighed, hvilket i sig selv er en ustabil tilstand, der 

nødvendigvis må være dynamisk i et diakront perspektiv, hvilket D1 også giver udtryk for: 

Altså den største udfordring når man har været i systemet i mange år, det er jo at 

erkende at selvom man har set ting før, så kan det jo godt være at den virker nu. Det er 

jo typisk det. Fordi de ting vi går og gør, er jo i nogle forudsætninger. Og når 

forudsætningerne ændrer sig i vores lokalsamfund, så noget af  det man ikke kunne for 

20 år siden, det er faktisk det rigtige at gøre nu. Og det kræver erfaringsmæssigt en lille 

smule overvindelse at erkende, at det man har prøvet en gang med fiasko, det faktisk 

nu kan blive en succes. 

(D1, bilag 5) 

Det er værd at bemærke, at de adspurgte faktisk alle er bevidste om sig selv som barriere. I 

tilknytning hertil kan vi nævne, at man i den undersøgte kommune har den holdning, at 
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ledelse ikke skal konceptgøres. Af  samme grund kan vi argumentere for, at den blinde vinkel 

er en almenmenneskelig udfordring og ikke nødvendigvis særlig udbredt i den undersøgte 

organisation. C3 uddyber denne mentale barriere, som noget der skal overvindes ved at stille 

spørgsmål til den velkendte praksis, hvilket leder tankerne hen på at forsøge at gøre os fremmede 

over for vores hverdagsliv (Brinkmann, 2012, p. 75): 

(...) for på mit område der tror jeg at folk de siger: “Det kan man ikke”. Og når vi så 

går i gang med at grave i hvorfor vi ikke kan det, så kan man måske godt alligevel, så 

det er mere nogle mentale barrierer. 

(C3, bilag 8) 

Noget tyder på, at direktionen ikke har fokuseret på den nødvendige stilladsering for 

medarbejderne i forhold til refleksivitet og netværksdannelse i organisationen, som det 

fremgår af  citatet nedenfor, hvor det forekommer os, at D2 fritstiller lederne til selv definere 

deres samarbejdsflade, hvilket er i tråd med konkurrencestatens ideal om det flydende 

ledelsesrum: 

Og så har jeg en forventning om, at man selvfølgelig etablerer de netværk, som man 

har brug for, dels kan man bygge videre på det man har med fra bæredygtig fremdrift, 

men dels også nye netværk, (...) vi skal også passe på at organisationen ikke stivner i 

nogle bestemte netværk (...)  Så det der med, at man hele tiden har det der dynamiske 

blik, og så at man rigtig meget selv skal være driver på det. 

(D2, bilag 5) 

Med denne betragtning leder vi over til det sidste afsnit inden specialets konklusion. 

9.3 Skal hvorfor’et stilladseres bedre? 

I dette afsluttende afsnit tager vi udgangspunkt i ovenstående citat. Det fremgår ikke tydeligt, 

hvad lederne skal bruge netværkene til og hvilke kriterier, udvælgelsen af  netværkspersoner 

skal bygge på i forhold til hvorfor’et. Vi kan sige, at der en utydelig kobling mellem hvorfor’et og 

det global, det relaterer sig til, hvilket vi kan knytte til konkurrencestatens ideal om det 

flydende ledelsesrum, hvilket vi gjorde i kapitel 6. Vi tolker også L1’s udtalelse, som et udtryk 
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for at vedkommende er usikker på, hvilke mål og principper, der er for netværksdannelsen i 

Bæredygtig fremdrift: 

Hvis man kommer i en ordentlig gruppe, så kan det sådan set godt være temmelig 

interessant. Men det kommer meget an på, hvilke mennesker man bliver sat sammen 

med. Hvis man bliver sat sammen med en nede fra havnen, det er altså lidt… det er 

sgu lidt op ad bakke. Hvad skal man finde af  fælles fodslag. 

(L1, bilag 4) 

Hvis vi sammenholder denne udtalelse med D2’s udsagn herunder om de tværfaglige 

principper i “den rigtige retning” som den generaliserede idealisering, er de forskellige 

perspektiver tydelige. L1 har ikke kunnet få øje på de samme fordele ved det tværfaglige 

samarbejde i the local, som det har været D2’s intention at promovere i the global.  

Den bedste forudsætning for at lave noget innovativt, den har vi, fordi vi har det hele i 

en organisation. Så vi har et eller andet sted de bedste forudsætninger for at se at 

glasset det er halvt fyldt i stedet for halvt tomt. Det glemmer vi bare nogle gange. 

(D2, bilag 5) 

Det vi finder interessant i ovenstående citat er kommentaren det glemmer vi bare nogen gange, 

hvilket vi kan tolke som, at der er nogle uforløste potentialer i forbindelserne mellem de 

forskellige globals og locals i organisationen. Her kan vi henvise til paradokserne generalizing and 

particularizing samt idealization and functionalization, hvor samspillet mellem positionerne ikke 

fungerer som paradokser men forsimplinger heraf. D2 fortæller andetsteds i det empiriske 

narrativ, at lederdagen bl.a. er til for at genskabe nogle relationer, der er blevet for tynde i 

koderne, hvilket kan være direktionens forsøg på at reetablere paradokserne. I de empiriske 

narrativer er der dog noget, der tyder på, at lederne er forholdsvis meget involverede i deres 

local, hvorfor de muligvis har svært ved at få øje på det store fællesskab som the global. At der 

kan være langt mellem the global and the local pointerer D1: 
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Men man skal også erkende, at når man sidder, hvor vi gør, så er der reelt fem et halvt 

tusinde, der kigger op på en ikke? Og man kan ikke lære alle de virkeligheder at 

kende. Det er ikke muligt, og man skal ikke bilde sig selv ind, at man gør det. Man skal 

bare være nysgerrig. 

(D1, bilag 5) 

Som afslutning på dette kapitel hæfter vi os ved to ting i ovenstående. For det første illustrerer 

eksemplet, at det ikke er muligt at forholde sig til alle de forskellige globals i organisationen, og 

her vil vi argumentere for, at dette er gældende uanset, hvor man befinder sig i hierarkiet. 

Gennem alle analyserne har vi vist, hvilken central rolle paradokserne spiller i det 

organisatoriske liv, og at de forskellige paradokspositioner sameksisterer på emergerende vis. 

At sætte paradokserne i spil synes også at være det greb direktionen kan anvende til at 

stilladsere hvorfor’et, og her er det vigtigt at påpege, at vi ikke ser det som harness of  the paradox 

for the good, hvilket kompleksitetsteorien ikke mener, er muligt (Mowles, 2015; Garud et al., 

2015). Vores argument herfor er, at harness of  the paradox for the good indbefatter en 

kompleksitetsreduktion og en negering af  paradokset, således at kun den ene position er 

gældende. Tværtimod vil vi på baggrund af  vores arbejde med kompleksitetsteorien og 

paradokser i dette speciale argumentere for, at paradokserne skal sættes i spil, men at de 

hverken kan kontrolleres eller styres. I problemfeltet antog vi udfra konkurrencestatens ideal 

om drift og udvikling, at ledelsesopgaven består i paradokset stable instability. Vi har tidligere 

svaret, at det var det måske, men i så fald vil dette svar blot være en simplificering af  

kompleksiteten i det organisatoriske liv. Argumentet for denne nye betragtning findes i 

analyserne og de mange eksempler på, at paradokserne i nedenstående kæde er 

allestedsnærværende, og at de skaber dynamikken i det organisatoriske spil.  

● The global and the local 

○ Generalizing and particularizing 

○ Idealization and functionalization 

● Stable instability 

● Enabling constraints 

● Involvement detachment 

○ The perspectives of  the airman and the swimmer 

● Predictable unpredictability  

● Styring og ledelse 

● Cooperating competition 
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10 Konklusion 

Dette speciale handler om offentlig ledelse og nærmere bestemt lederes evne til at navigere i 

en organisatorisk kontekst præget af  konkurrencestatens logikker. Vi har argumenteret for, at 

kompleksitetsteoretiske grundbegreber og paradokser er anvendelige for forståelsen af  det 

organisatoriske spil, som det udmønter sig for den enkelte leder i dagligdagen. 

Kompleksitetsteorien er anvendelig, fordi den giver et procesontologisk perspektiv på den 

komplekse responsivitet, der gør sig gældende i relationerne mellem organisationsmedlemmer 

og de paradokser, der opstår af  både indre og ydre forhold. Kompleksitetsteorien tilbyder en 

forståelsesramme, der tydeliggør de mulige positioner og forholdemåder i kompleksiteten, og 

vi har i forlængelse heraf  udviklet en kæde af  de paradokser, vi har kunnet identificere i de 

empiriske narrativer. Her har vi erfaret, hvordan paradokserne emergerer, og hvordan 

lederne forholder sig til forskellige paradokspositioner hele tiden. Selvom vi har lavet en kæde, 

illustrerer den kun de paradokser, der er tilstede i de empiriske narrativer, der optræder i vores 

undersøgelse. Vi kan også konkludere, at paradokserne eksisterer i et komplekst samspil med 

hinanden, og at det ene paradoks ofte udløser et eller flere andre paradokser. Vi har på 

baggrund af  vores design på tværs af  fagområder og ledelsesniveauer opdaget, at der er 

væsensforskel på de forskellige fagområders relation til paradokserne. Udgangspunktet for 

undersøgelsen har været at afdække temaer og mønstre i de empiriske narrativer ved hjælp af  

en abduktiv undersøgelsesstrategi. Her har vi ladet empirien tale til os, og vi har derigennem 

fundet flere temaer og mønstre, end vi har haft mulighed for at arbejde med grundet 

specialets omfang og tidsramme. De tre temaer vi har valgt at arbejde med, er identificeret ud 

fra nogle mønstre, vi har fundet interessante ud fra dels vores egen erfaring og dels med 

specialets anvendelse i en bredere kontekst for øje. Vi kan her konkludere, at bag et simpelt 

budskab omkring drift og udvikling gemmer der sig meget mere komplekse processer, end vi 

kan begribe rent teoretisk. Vi vil afslutningsvis konkludere, at et billede på det organisatoriske 

spil kan udtrykkes som ledernes evne til at forholde sig til den paradokskæde, der gør sig 

gældende i den pågældende kontekst på det pågældende tidspunkt. Dette er kun muligt med 

professionel dømmekraft og mod til at improvisere samt evnen til at se sin daglige praksis på 

afstand for derigennem at kunne forholde sig refleksivt til det organisatoriske liv.  
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11 Perspektivering 

I dette afsluttende kapitel perspektiverer vi over specialet og arbejdsprocessen som helhed. Vi 

har valgt at inddele kapitlet i tre afsnit, hvor det første handler om vores egen læreproces. 

Herefter perspektiverer vi over specialet i forhold til organisationen, der har været genstand 

for vores studie, og hvordan direktionen kan lade sig inspirere af  vores arbejde. Det sidste 

afsnit handler om, hvordan vi ser, at specialet kan finde anvendelse i debatten om offentlig 

ledelse. Dermed bliver perspektiveringen en rekapitulation af  de mål, vi satte os for i 

indledningen.   

11.1 Egen læring 

Her i den afsluttende skriveproces har vi diskuteret, hvordan vi kunne skrive et afsnit om vores 

egen læring. Vi har valgt at skrive om det, vi umiddelbart kan se som værende den læreproces 

vi har været igennem, men vi anerkender også ud fra erfaring, at læring og meningskabelse 

sker retrospektivt. Læreprocessen vil vi inddele i emnerne teoretisk forståelse, det 

organisatoriske liv samt vores arbejdsliv. Vi har valgt ikke at beskrive processen 

læringsteoretisk, da det falder uden for specialets emne. Ser vi først på, hvad vi har fået ud af  

arbejdsprocessen, så har vi tilegnet os en dybere teoretisk viden om kompleksitetsteori og 

videnskabsteori. Hertil kommer al den litteratur, vi har anvendt sekundært eller som er blevet 

forkastet undervejs i processen. Den viden indgår nu i vores samlede erfaring med at arbejde 

videnskabeligt og problemorienteret, hvilket kan finde anvendelse i vores daglige arbejdsliv. 

Dette emne har vi valgt at kalde det organisatoriske liv for at blive i den 

kompleksitetsteoretiske ramme, og hertil kan vi koble de begreber og paradokser, vi har 

arbejdet med. Der er ingen tvivl om, at allerede nu har specialearbejdet påvirket vores daglige 

praksis - the local - på forskellige måder. Vi kan se dagligdagens KRP i relation til de 

paradokser, vi har arbejdet med, og vi har fået skærpet vores opmærksomhed på de forskellige 

globals, vi skal forholde os til. For Thomas, der er en del af  den undersøgte organisation, har 

dette stor betydning for ledelsesopgaven fremadrettet. Med en ny forståelse for det 

organisatoriske spil er forventningen, at opgaver og samspilsmønstre vil ændre sig. Tankerne 

er allerede i gang. I princippet forholder det sig på samme måde for Astrid ud fra et teoretisk 

perspektiv. Dette vil vi begrunde med Astrids reflektioner og kompleksitetsteoretiske koblinger. 

Forskellen ligger i, at Thomas har både den anvendte empiri til rådighed samt alt det 

materiale, vi ikke har anvendt i arbejdet med specialet. Sammenfattet kan vi sige, at vores 

arbejde i vores respektive organisationer fremover vil bære præg af  en større forståelse for the 

global and the local, alt imens vi på en gang er involverede i og frigjorte fra det organisatoriske 
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liv, hvor vi kan indtage perspektiverne som the swimmer eller the airman. Vi vil argumentere for, 

at det organisatoriske liv er det synkrone perspektiv og vores arbejdsliv det diakrone 

perspektiv. Ved at indtage airman perspektivet kan vi reflektere over vores arbejdsliv indtil nu, 

men vi kan ikke styre og kontrollere dets videre vej. Dog har der i løbet af  vores 

masteruddannelse været interesse for vores arbejder fra flere sider, og det åbner døre til nye 

samarbejder både i egen organisation og med flere inden for konsulentbranchen. Vi vil ikke 

komme nærmere ind på de interessante muligheder, specialet og uddannelsen som sådan 

skaber, men fortsætte vores perspektivering i relation til den organisation, vi har undersøgt. 

11.2 Formidling til direktionen 

I arbejdsprocessen og i forbindelse med de eksplorative dialoger har vi drøftet, hvordan specialets 

resultater kan finde anvendelse i et større perspektiv end vores egen læring. Deltagerne har 

modtaget vores arbejde og deres mulighed for at bidrage hertil meget positivt og samtidig 

ytret ønske om at blive orienteret om, hvad vi kommer frem til. På den baggrund har vi 

drøftet, hvordan den akademiske tekst kan remedieres og formidles, og vi har truffet valget, at 

det i første omgang skal ske til direktionen. Det sker med den begrundelse, at vi her kan se det 

største potentiale for, at resultaterne kan få en virkning i det organisatoriske liv i kommunen. 

Hvordan det skal formidles, har vi endnu ikke besluttet os for, og vores erfaring siger os, at der 

gerne skal gå 3-4 måneder efter aflevering før et akademisk projekt er på så lang afstand, at en 

remediering er mulig. Med andre ord er vi i skrivende stund så involverede i processen, at vi 

ikke ser os i stand til at frigøre os og reflektere over teksten med henblik på en remediering. 

Derfor vil vi i denne perspektivering ikke præsentere et færdigt design på, hvordan specialet 

formidles, men lade følgende punkter være en skitse over det, vi finder relevant at formidle til 

direktionen.  

● Hvordan direktionens idealisering af  ledelsesgrundlag som “den rigtige retning” samt 

kommunens lederudviklingsforløb og kursus i styring kan udtrykkes i paradokser og 

kompleksitetsteoretiske grundbegreber 

● Illustrere hvordan paradokset styring og ledelse hænger sammen med direktionens 

idealisering af  ledelsesgrundlag som “den rigtige retning” og konkurrencestatens ideal 

om det flydende ledelsesrum. Her er det hensigtsmæssigt med en større stilladsering, at  

gøre tilvalg af  globals nemmere 

"81



● Det tværgående samarbejde fylder meget i direktionens idealisering af  

ledelsesgrundlag og “den rigtige retning”, og her vil vi argumentere for, at de 

eksplorative dialoger kan spille en rolle i at styrke målet om, at opgaveløsningen i højere 

grad finder sted på tværs af  fagområder og med borgerne 

● Hvordan eksplorative dialoger kan være en metode til at styrke ledernes evner til at 

reflektere og være refleksive. Dette gøres med udgangspunkt i analysen paradokset som 

det kreative benspænd (kapitel 8) samt de abduktioner i arbejdsprocessen, der har ført til 

ændringer af  vores forholdemåder og antagelser om det organisatoriske liv 

Som nævnt i kapitel 5 har vi allerede sendt direktionen en mail over emner og litteratur, som 

vi ikke har fundet plads til eller som falder uden for specialets emne. Om dette inddrages i 

formidlingen er endnu ikke besluttet, men for nuværende lader vi det stå som inspiration til 

direktionen. Med et kritisk blik kan ovenstående se ud som om, at vi prøver at reducere 

kompleksiteten og konceptgøre, hvilket vil placere os inden for den del af  ledelseslitteraturen, 

der kritiseres af  Mowles og Stacey (Mowles, 2015; Stacey, 2010; Stacey 2012). Ifølge Stacey 

(2012) er det ikke muligt at omsætte kompleksitetsteorien til simple værktøjer, ledere kan bruge 

til at forudsige og kontrollere det organisatoriske liv, men vi vil argumentere for, at der godt 

kan lægges vægt på formidlingen. Dette arbejde har vi allerede taget hul på i kapitel 3 og 4, 

hvor vi har redegjort for kompleksitetsteoriens grundbegreber og en række paradokser i det 

organisatoriske liv. Således ønsker vi at være hjælpsomme overfor direktionen og andre der 

måtte interessere sig for et kompleksitetsteoretisk perspektiv på ledelse, hvilket leder hen til 

specialets sidste afsnit.  

11.3 Bidrag til ledelsesdebatten 

Vores sidste mål med specialet er, at det skal bidrage til debatten om offentlig ledelse i 

Danmark. Her ligger udfordringen i en remediering, der på en gang bevarer kompleksiteten 

og samtidig gør stoffet let tilgængeligt. På baggrund af  analyserne og vores teorikompleks kan 

denne udfordring ses som et paradoks eller måske endda et dilemma. Vi er dog af  den 

opfattelse, at det kan lade sig gøre at bearbejde teksten, således at både kompleksitet bevares 

og formidling tilgodeses. Denne antagelse bygger på en perspektivering til tidligere projekter 

på LOOP-uddannelsen. Flere af  vores opgaver har vundet genklang hos ledelseskonsulenter, 

hvilket har ført til, at vi har skrevet et af  projekterne om til en artikel og påtænker at lave flere. 

I den proces har vi oplevet vigtigheden af, at teksten målrettes det enkelte medie. Det vil sige, 
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at der er stor forskel på at skrive til lederweb.dk, LinkedIn eller fagblade, hvor “tungere” tekster 

har en bedre mulighed for publicering. Her er blot nævnt tre muligheder for at lade specialet 

komme til orde i debatten om offentlig ledelse, men mulighederne er mange. Indtil videre har 

dette afsnit i perspektiveringen handlet om, hvordan vi tænker specialet remedieret og formidlet 

ind i debatten, men det vigtigste er naturligvis, hvorfor vi ønsker, at specialet skal bidrage til 

debatten om offentlig ledelse. Dette vil vi komme med et perspektiv på nu og samtidig lade 

den være afslutning på specialet.  

Som leder og medarbejder i det offentlige er vores dagligdag præget af  de paradokser og det 

emergerende organisatoriske liv, vi har udfoldet og analyseret i dette speciale. I den daglige 

praksis møder vi tit selvmodsigende forholdemåder og forsøg på letkøbte løsninger, der ikke 

får den ønskede effekt, hvilket vi med vores bidrag til kompleksitetsteorien ønsker at udfordre. 

Det vil sige, at vi indtager en position i den retning i ledelseslitteraturen, der synes 

underrepræsenteret med en mission om, at debatten om offentlig ledelse i Danmark bliver 

mere nuanceret. Målet er derfor, at specialets resultater skal komme en bredere kreds af  

ledere, konsulenter og andre interessenter til gode. Når vi har det som mål, taler vi ind i et for 

os nyt global, hvor der er en gensidig afhængighed mellem konsulentbranchen, den offentlige 

sektor, forskningsinstitutionerne og Ledelseskommissionen. De er vævet ind i hinanden, når 

de på en gang konkurrerer og samarbejder i et forsøg på, at vinde retten til at definere, hvad 

der er god offentlig ledelse.  
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Bilag 

Bilag 1 - Autoetnografisk beskrivelse af  samtale med D1 

Af  hensyn til anonymisering er navne, steder og andet der kan identificere organisationen og 
personer ændret.  

Den 8/8/2018 et sted i Danmark 

Det er onsdag d. 8/8 og vejrudsigten siger, at det skal blive årets varmeste dag. Ganske vist er 
det lummert, men så varmt er det nu heller ikke og det drypper også lidt. Temperaturen er 
dog så høj, at det er ulideligt at tage de medbragte lange bukser på, men der er ingen anden 
udvej, når det er en af  direktørerne jeg skal mødes med. Jeg bevæger mig over pladsen og 
ankommer på D1’s kontor et par minutter før aftalt.  

D1 tager smilende imod og vi snakker lidt om det varme vejr…. altid en god ice breaker 
tænker jeg. Vi sætter os og herpå går samtalen på sommerferien og vi kommer til at snakke en 
del om Italien. Vi snakker også om kørselskultur hos henholdsvis tyskere, danskere og 
italienere og D1 griner meget højt og hjerteligt, når der er er noget der er sjovt. Humoren 
fejler bestemt ikke noget hos denne direktør. At det er sundt at holde ferie kommer vi også ind 
på, inden vi runder af  og tager fat på dagsordenen.  

Selvom jeg ikke har nogen grund til at være nervøs, er det alligevel med en vis ærefrygt, at 
sidde overfor topchefen. Det har jeg dog ikke nogen grund til at være. D1 er meget rolig og 
forberedt. Jeg spørger ham efter hvilke ledelsesudfordringer han ser i kommunalt regi. Det er 
et stort spørgsmål svarer han og jeg forklarer, at vi med vilje har lavet det helt åbent netop for, 
at han kan svare, hvad han finder mest interessant. Det er helt ok og D1 skitserer 
udfordringen som op, ud og ned og senere i samtalen kommer vi ind på, at det gælder både 
medarbejderne og hele ledelseskæden. Herefter uddyber han op, som at politikerne skal tænke 
anderledes, hvilket får betydning for embedsværket. De skal ikke længere “bare” udføre, men 
også kunne levere strategiske oplæg og beslutninger. Det er en proces der er i gang og årsagen 
hertil forklarer D1, at det handler om at bevare velfærdsstaten og det kræver nye måder at 
tænke og handle på. Herefter fortsætter snakken om ud, som er det tværgående. D1 bruger 
ingen af  de teoretiske termer som tværgående samarbejde eller samarbejde på tværs og hvad 
der ellers er populært i litteraturen i øjeblikket. Jeg kommenterer, at det lyder som Kommune 
3.0 og samskabelse, hvilket han giver mig ret i. D1 taler videre og det gør han i korte og 
meget præcise sætninger. Om ud (det tværgående) siger han: “Den gode chef  opdager, hvad 
kollegaen ikke kan få øje på”. Det uddyber han yderligere til at omfatte både det faglige og 
det menneskelige. Herpå har vi en snak om, at det på grund af  kompleksiteten ikke længere 
er muligt, at løse opgaverne selv, men at det i fremtiden er nødvendigt, at vi arbejder på tværs 
af  fag- og organisationsstrukturer. Jeg tænker, at det længe har været italesat, at det 
tværgående er vigtigt, men at det lader til, at det bliver ved snakken, da der ikke rigtigt sker 
noget på den store klinge. Ned kalder D1 en klassisk udfordring og uddyber, “at andre skal 
gøre det, ikke en selv, selvom det ofte er det nemmeste. I min position skal man have 
trygheden til, at tingene bliver løst på de andre niveauer. Man kan ikke kontrollere, men skabe 
rammer og muligheder”. Herpå har vi en snak om kontrol og styring og jeg spørger om det 
ikke er et paradoks, at der både tales om kontrol og tillid i samme sætning. Det svarer han ja 
til og forklarer, at det bygger på erfaring. Tidligere var der fra topledelsen en blind tiltro til, at 
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tingene blev ordnet, hvilket ikke altid skete. Dette har ført til et kontrolsystem som på en gang 
synes at ærge ham, men samtidig er en nødvendighed. Han siger bl.a. “Shit happens” (og 
griner højt) og der sker altid fejl. Men hvis fejlene fortsætter, så er der et eller andet galt og 
kontrollen er nødt til at træde til for at rette op på fejlene. Her gør D1 meget ud af  at fortælle, 
at alle medarbejdere møder for at yde deres bedste og gøre det på den måde de kan eller ved, 
hvordan tingene skal gøres. Jeg tolker det i situationen som, at skylden ikke er på 
medarbejderne eller lederne, men på organisationen, da han siger “at rammerne og 
mulighederne ikke har været til stede for at løse opgaverne hensigtsmæssigt”. Vi har en kort 
dialog omkring op, ud, ned, der afsluttes med, at D1 siger, at udfordringerne findes i hele 
ledelseskæden. Herefter runder vi af  og fortsætter til næste spørgsmål.  

Jeg samler lige tankerne for at finde en indgangsvinkel til næste spørgsmål og siger, at hvis nu 
vi (Astrid og jeg) skal lave et speciale i kommunen, hvad kan du så se af  interessante 
problemstillinger med udgangspunkt i den snak vi lige har haft. Efter en tænkepause er D1 
meget specifik med fokus på borgeren og han tilføjer, at det er en nød han ikke har knækket 
endnu. 

● Hvordan får vi borgeren til at gøre det selv, hvis de kan og at vi kan acceptere den 
løsning de kommer med?  

● Borgere kan ikke gøres til ressourcer, så er de ansatte, men borgere kan godt være med 
til at løfte opgaver 

I forhold til første punkt kommer D1 med en forklaring omkring en kunstmaler. Han taler 
om, hvornår maleriet er færdigt og at han ikke maler, men at han kender nogen der maler og 
de bliver aldrig verdensmestre, fordi de bliver ved med at male på billedet. Herefter griner 
han igen. Jeg har lidt svært ved at se sammenhængen og prøver at lave en hurtig kobling til 
minimal structure, uden det dog lykkes. Den kunstneriske vinkel lader jeg ligge og vi vender kort 
tilbage til samskabelse og det at inddrage borgeren. D1 fortæller videre at “ovenstående sætter 
spørgsmålstegn ved den måde vi gør tingene på og at vi ingen instruktionsbeføjelse har over 
for borgeren”. Herpå løfter han det op i et større perspektiv i forhold til velfærdsstaten. “Det 
udfordrer os, fordi der skal være permanens i velfærdsstaten. Hvis vi privatiserer det hele og 
tingene går ned, at er der ingen til at overtage og permanensen forsvinder.” Med fokus på 
borgeren og især de ældre borgere siger han: “Når borgeren ikke kan mere, har de en 
forventning om at det kommunale tager over. Tingene flytter sig hele tiden og nu ser vi 80-
årige, der er rejselystne og sagtens kan klare sig selv” Herefter har vi en snak om, at de ældre 
arbejdere længere og at ældre i dag er mere funktionsdygtige. D1 uddyber, at de ældre ikke er 
en belastning, men det er de sidste tre leveår, der er noget lort. Det er her det går tilbage. Jeg 
nikket og tilføjer “mm. vi finder en foryngelseskur”, hvorpå D1 griner og højlydt siger, at det 
er sgu’ noget skidt, for så falder det hele sammen. I D1’s fremlægning er der meget fokus på 
borgerperspektivet, hvilket får mig til at undres. Tankerne kredser om, hvorfor han ikke på 
noget tidspunkt bruger spejlet og snakker om organisationens rolle i forhold til 
problemstillingerne. Jeg tænker espoused theory, men det lader ikke til, at D1 prøver at 
distancere sig fra problemerne. Dog finder jeg ikke en åbning, hvor jeg kan spørge ind til 
organisationens rolle og derfor runder vi af  og jeg leder over til det tredje spørgsmål om 
paradokserne.  

Jeg vælger kort at fortælle om vores arbejde med kompleksitetsteorien og Elias’ paradokskæde. 
Dog undlader jeg at fortælle, hvilke paradokser Elias opstiller ligesom Jeg undlader at komme 
ind på Elias’ tilknytning til den kritiske teori. Jeg fortæller D1, at vi gerne vil se hvilke 
paradokser han kan se, hvorfor jeg ikke vil løfte sløret for Elias’ teorier. Jeg siger også, at 
virkeligheden helst skal gå forud for teorien, hvilket D1 synes er sjovt og griner højt, hvorefter 
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han kommenterer, at virkeligheden er en sjov størrelse. Vi snakker videre om forskellen 
mellem paradokser, dilemmaer og dikotomier, så vi er helt afstemte på forståelsen af  
begreberne. D1 lægger ud og det er igen meget præcist og næsten punktagtigt, når han 
formulerer sig: 

● Vi vil gerne have ensartede og forudsigelige løsninger og samtidig personrettede 
løsninger (håndholdte) - betyder meget for kommunerne og for borgerne 

Herefter retter han igen fokus på velfærdsstaten og specielt statens rolle. Staten kræver 
generelle og ensartede løsninger, der kan udsættes for kontrol, men virkeligheden er 
mangfoldig og underfundig. Det gør det svært for kommunerne, at finde de rette løsninger, 
hvor borgeren er i centrum og hvor løsningerne tilpasses den enkelte borger. En del af  
løsningerne skal findes i teknologien, men også den skal kunne tilpasses den enkelte borger. 

Herefter bliver samtalen bredt ud i stor skala omkring virkelighedens kompleksitet og vi 
kommer ind på den nyligt udkomne klimarapport og det varme vejr. Teknologi kommer til at 
spille en stor rolle i den del af  samtalen og jeg argumenterer for at det næste store efter tech 
bliver klimabevidsthed. Det er D1 enig i og argumenterer for, at det bliver befolkningerne, der 
kommer til at løse klimaproblemerne, ikke staterne. Han mener også, at han har købt sin 
sidste dieselbil. Denne kommentar afføder en længere snak om min mandagsbil og hvordan 
de forskellige kørselskulturer er rundt om i Europa. Samtalen forløber i højt humør og med 
mange grin.  

Da vi er færdige med denne snak leder samler jeg op og leder hen til spørgsmålet om 
ledelskommissionens anbefalinger. D1 lægger ud med, at der både er noget interessant og 
noget uinteressant i rapporten og vender igen tilbage til den underfundige virkelighed. Det 
han synes er interessant er punktet om det personlige lederskab og udtrykker: 

“Som leder er man nød til at gøre sin ledelsesvision klar - hvordan leder man og hvor vil man 
hen - det skaber tryghed for medarbejderen” 

Herpå tager han bolden med paradokserne op igen og udbryder: “Og så er vi tilbage ved 
paradokserne igen og her kan jeg se to”:  

● Klar retning fra lederen - men man vil ikke ledes derhen 
● Styring og ledelse - man skal både kunne styre og lede, men det er ikke det samme 

Omkring det første paradoks kommer D1 ind på etikken ved at være leder og nævner at 
ledere skal være etisk bevidste. Hertil siger han, at han aldrig pakker det ind, for der er altid 
magt og manipulation til stede. Vi snakker ikke så meget om magt ud over at jeg fortæller og 
eksemplificerer lidt omkring Magtens trekant og artiklen af  Fogsgaard og Elmholdt, som jeg 
lover at sende til ham. Derimod er jeg nysgerrig omkring manipulation, der ofte regnes for et 
negativt begreb. Her vender D1 tilbage til det første paradoks, og forklarer at for at få folk til 
at flytte sig, så kræver det en form for manipulation - lederen skal bare altid være bevidst om 
etikken. Jeg kommer med et par eksempler på, at jeg synes, at det nogle gange kan være svært 
at balancere, da der er en hårdfin grænse, når tingene skal kommunikeres. Vi snakker lidt 
videre uden dog, at komme ind på teoretiske aspekter, men vi vedkender at magt og 
manipulation altid er tilstede. 

"88



Herpå bliver snakken omkring ledelseskommissionen lidt mere løs og vi snakker kort om 
forskellige styringsparadigmer og kobler dem til emner tidligere i samtale. Dog synes D1 ikke 
at være så interesseret i at gå ind i teoretiske diskussioner omkring paradigmerne, hvorfor jeg 
jeg ikke forfølger dette mere. Dog kommer vi til den konklusion, at der i anbefalingerne er 
flere paradigmer til stede og at de i nogle tilfælde er modsatrettede. 

Jeg introducerer det sidste punkt på dagsordenen som omhandler etik, men nu i en 
videnskabelig kontekst. Her forklarer jeg, at vi har nogle etiske retningslinier, når vi samler 
empiri og når vi skriver vores opgave. Jeg fortæller endvidere, at vi et par gange har været nød 
til, at fortrolighedsstemple en rapport, da det ville være for nemt, at afdække i hvilken 
organisation den er skrevet og personerne der deltager. Jeg fortæller også at jeg er glad for at 
arbejde i kommunen, og at jeg derfor helst ikke vil have, at et studie i organisationen skal få 
konsekvenser for hverken mig eller deltagerne. D1 tygger lidt på den og siger, at 
medarbejderne ikke skal hænges på bøjle til tørre, men at det er lidt anderledes med ledere. 
De skal kunne tåle noget mere og især ham selv på den position han sidder. Han tilføjer at det 
ikke er godt at sidde i en osteklokke og at han gerne vil forstyrres. Dog vil han gerne, at jeg 
lige giver et praj inden der kommer noget ud, hvis der noget han skal forholde sig til. Jeg 
fortæller, at dette møde er de indledende øvelser og at jeg derfor vender tilbage, når vi har 
noget mere konkret. Det er jeg mere end velkommen til, så jeg tænker, at der på nuværende 
tidspunkt ikke er grund til den helt store bekymring.  

Til slut snakker vi lidt løst og fast om kommunen og lidt om Musikskolen og hvordan det går. 
D1 har det indtryk, at det går godt, hvilket jeg bakker ham op i, uden at det bliver for megen 
pudsen glorie. Dog siger jeg at vores elevantal er faldet en anelse, til hvilket D1 spørger om 
det er faktuelt eller relativt. Jeg forklarer at det sikkert er en kombination af  faldende børnetal 
og økonomiske nedskæringer, men at der ikke er en entydig forklaring herpå. Jeg nævner også, 
at vi regner med at det vender, da vi har et godt samarbejde med daginstitutionsområdet. Jeg 
nævner også, at hvis jeg skal være kritisk, så savner jeg retning og synes der mangler 
ambitioner inden for området. I samme vending fortæller jeg, at jeg er egentlig god til at finde 
på, men at der er ikke er sket noget på de overordnede linier i flere år. D1 kommenterer med, 
at “du savner nogen, der er ambitiøse på dine vegne”, hvilket jeg svarer ja til. Og tænker at 
der forhåbentlig snart sker noget. Samtalen slutter efter ca. 35 minutter og vi siger tak for i 
dag, inden vi hver især haster videre til vores gøremål. 

Bilag 2 - Autoetnografisk beskrivelse af  samtale med D2 

Af  hensyn til anonymisering er navne, steder og andet der kan identificere organisationen og 
personer ændret. Chefen, der er identificeret som C5 i denne beskrivelse medvirker ikke i de 
eksplorative dialoger. Vi har dog valgt at lade beskrivelsen fremstå i sin helhed. 

Den 29/9/2018 et sted i Danmark 

Vi har aftalt, at jeg skal køre, hvilket direktøren er taknemmelig over, da hun har fået en del 
mails hun er nødt til at tage sig af. Vi snakker lidt om ministerbiler og det rullende kontor. Vi 
snakker ikke så meget om det kommunale arrangement vi har været til andet end at vi synes, 
at det har været god og konstruktiv proces. Herefter har vi en længere samtale om lederskab 
og lederuddannelser.  

C5 fortæller, at hun har været i gang med en master, men synes at der var for meget engelsk 
litteratur, så derfor er hun hoppet over på en diplom, hvor hun er i gang med modulet det 
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personlige lederskab. Det ærgrer mig lidt, at jeg ikke får spurgt nærmere ind til 
diplommodulet, men samtalen tager en drejning og jeg forpasser chancen. D2 fortæller, at 
hun er på et regionalt forløb for topledere, der bl.a. har fokus på strategi. Hun fortæller 
nærmere om en episode, hvor hun havde haft en heftig diskussion med en af  forelæserne 
omkring evaluering af  indsatser. Forelæseren havde stædigt holdt ved en forklaring om at der 
kunne findes årsagssammenhænge mellem intervention og effekt, hvilket D2 ikke er helt enig 
i. Jeg fornemmer dog at både D2 og C5 har et mere naturvidenskabeligt syn på tingene end 
jeg har, så jeg skitserer hurtigt forskellen mellem The Golden Standard og de 
evalueringsmodeller, der er mere hensigtsmæssige at bruge ved sociale indsatser. Jeg anbefaler 
også Hanne Kathrines bog og C5 tilføjer, at de har et samarbejde med et af  universiteterne, 
hvor de bl.a. diskuterer kvantitative og kvalitative data i børns læsning, som er deres indsats. 
Jeg fortæller også om min master og alt det jeg har fået ud af  den både personligt og fagligt - 
det er blevet omsat og der er sket meget i Musikskolen de sidste par år. 

Snakken om ledelse fortsætter og jeg fortæller om Astrids om mine specialeplaner, herunder at 
jeg har haft en snak med D1 og at vi er interesserede i at undersøge virkningen af  de 
modsatrettede logikker, der kan være på spil. Det fører til en snak om D1’s ledelseskompas og 
ledelsesgrundlaget. D2 sidder tæt på D1 og kan derfor se det i et helt andet perspektiv end jeg. 
Hun mener vi skal være heldige, så længe vi har D1, der snart nærmer sig pensionsalderen. 
Hun fortæller, at han går meget ind for at være eksperimenterende og at styring let kan tage 
overhånd. Der skal være en tillid til at prøve tingene af  og fejle om nødvendigt. Hun slutter af  
med, at det langt fra er sikkert, at vi er heldige at få en ny direktør, der vil promovere sådan en 
retning. 

Bilag 3 - Autoetnografisk beskrivelse af  lederdagen 

Af  hensyn til anonymisering er navne, steder og andet der kan identificere organisationen og 
personer ændret. Direktøren, der er identificeret som D4 i denne beskrivelse medvirker ikke i 
de eksplorative dialoger. Det samme gør sig gældende for C6, C7, C8 og L3. Vi har dog valgt 
at lade beskrivelsen fremstå i sin helhed. 

Den 10/10/2018 et sted i Danmark 

Optakt 

I ledelsen havde vi drøftet programmet for lederdagen og jeg havde bedt L1 og L2 om at læse 
anbefalingerne fra Ledelseskommissionen. Jeg fortalte, at jeg var meget optaget af  
anbefalingerne og at mit kendskab til den måde kommissionen tænker på måske er i strid med 
kommunens ledelsesgrundlag. L1 og L2 virker ikke til at se samme problematik og det har 
andre ledere heller ikke, når jeg har talt med dem. Inden lederdagen har jeg derfor tænkt over 
om alt det vi har diskuteret på studiet bunder i teori-gymnastik frem for den praktiske 
ledelsesopgave i dagligdagen. 

De omkring 200 ledere i kommunen indfinder sig i salen og stemningen er god. Jeg møder 
flere under morgenmaden, som jeg ikke har set længe og det er godt lige at få snakket med 
dem - den sidste lederdag var trods alt i 2013. Vi skal sidde ved runde borde og jeg kommer 
til at sidde med en skøn blanding fra dagtilbud, ældre og pleje, park og vej samt chefen (C1) 
for Ejendomscentret. Rumdesignet er helt klassisk med runde borde og en scene i den ene 
ende af  salen. Langs de øvrige vægge er der placeret forskellige boder, der skal bruges under 
punktet Fremtidssafari. 
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Direktionens oplæg 

Efter at afdelingslederen for Udvikling og Erhverv har præsenteret dagens program og 
opfordret os til at være nysgerrige og gå i dialog, indtager kommunaldirektøren (D1) scenen 
sammen med de tre øvrige direktører. Under overskriften ‘Vores måde at lede på’ lægger D1 
ud med at rose alle lederne - vi gør det godt, men ‘ved I, hvem vi er?’ og ‘er vi i stand til at 
ændre os?’ Tingene er ikke som de var for 30 år siden og hvis vi gør som vi plejer, så bliver vi 
grå og kedelige. Det hele serveres med en lun humor som han er kendt for. Han fortsætter 
med at sige, at vi skal være stolte over de resultater og det engagement vi leverer og at vi ikke 
skal være bange for at eksperimentere og lave fejl - de sker hele tiden og det er sjældent, at der 
er nogen der dør af  det.  

Efter at have sat scenen overlades denne til D4. Han præsenterer sig som den yngste og går i 
gang med et slide med titlen ‘Derfor’ og introducerer en figur med elementerne ‘Fælles 
retning’ øverst og ‘“Egen” virkelighed’ nederst. Herimellem står lederen og der er pile både 
om og ned. Jeg kommer uundværligt til at tænke global-local, men lader det træde i 
baggrunden for, at koncentrere mig om at lytte. På det horisontale plan står der ‘Handlekraft’ 
til venstre og ‘Ledelsesgrundlag’ til højre.  

D1 tager igen over med et slide med et stort billede af  Trump og Putin. Titlen er ‘Afsæt i 
virkelighedens problemer’. Pointen med Trump og Putin er, at de kan gøre næsten, hvad de 
vil, og at ‘the establishment’ ikke havde regnet med at Trump ville vinde. Denne betragtning 
kobler han til den kommunale kontekst ved at sige, at ‘vi må ikke tro at det vi synes og tror er 
det samme som det borgerne mener’, ‘vi må ikke bortdefinere virkeligheden’ og ‘vi skal forstå, 
hvad borgerne siger’. D1 afslutter med en ambition om at ‘vi skal være de bedste til at forstå 
borgeren’. 

D3 præsenterer ‘Tænkning på tværs’ og siger at det er vi gode i kommunen, men at det også 
kan gå bedre. Han henviser til de små fællesskaber (enhederne) og det store kommunale 
fællesskab og opfordrer til, at vi kigger ud over egne rammer - vi skal bruge hinanden, lære og 
arbejde på tværs. 

Herefter kommer D2 på scenen og introducerer ‘Fleksibelt ressourcesyn’. Hovedpointen er at 
ressourcer indtager mange former og at vi kan opleve økonomi som en show stopper. I sit 
oplæg har hun meget fokus på familie og ældre, hvilket sikkert hænger sammen med, at det 
hører under hendes ressortområde. Hun opfordrer os til at tænke over, hvad vi kan bidrage 
med og hvordan vi kan tænke økonomiske ressourcer udover vores egne enheder. Hun 
fortsætter med at sige, at ‘vi ikke kan styre alt, vi skal lede!’ og retter en kritik af  
Ledelseskommissionens anbefaling om styring med henvisning til Kristian Dahl. 

‘Investeringstanken’ præsenteres af  D4 og her gives der eksempler på fem cases fra 
kommunen. Grundtanken er, at der er investeret penge i nye løsninger, eksperimenteren med 
nye løsninger eller med besparelser på længere sigt som mål. 

Den sidste slide præsenteres af  D1 og bærer titlen ‘Eksperimenterende’. Vi skal have tillid, vi 
skal turde og vi skal vise ‘loyal civil ulydighed’, hvor loyal henviser til målet. Snakken drejer 
sig herefter ind på regler og han kommer med eksempler på, at regler kan ændres, hvis de 
ikke passer ind i virkeligheden. Han fortæller også en anekdote om dengang de til Bertel 
Haarder skulle indberette, hvilke regler de gerne ville slippe for. De havde fundet 30, men ved 
et nærmere tjek viste det sig at de fem var lavet af  staten, mens de 25 var lavet af  dem selv i 
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kommunen. Herefter snakker han meget om vaner og meget at det vi gør, gør vi, fordi vi 
gjorde det i går. Vanen kan være angstprovokerende og vi skal frigøre os for dens magt. Han 
vender tilbage til det med at turde og at det at fejle er tilladt, bare det ikke er den samme fejl 
man begår. Her træder han også i karakter og siger, at det ikke er ensbetydende med at man 
har en blanco check til at overskride sit budget. Det er også vigtigt, at vi bruger hinanden som 
ledere og udviser mode til at ændre os. ‘Hvis vi ikke ændrer os, bliver vi mere og mere grå’. 
D1 runder af  og overlader scenen til afdelingslederen for Udvikling og Erhvervfolk, som 
beder folk om at give direktionen en hånd. Folk klapper.  

Fremtidssafari 

Efter direktionens oplæg står den på Fremtidssafari. Her har vi mulighed for at besøge i alt 
fire af  de 25 stande, hvor forskellige tiltag og indsatser præsenteres. Alle tiltag stammer fra 
kommunen og standende er bemandet med medarbejdere eller ledere. De har gjort noget ud 
af  det - der er pyntet op, plancher, billeder og slik. Afdelingslederen for Udvikling og Erhverv 
instruerer os i, hvordan de næste par timer skal foregå og opfordrer os til at være nysgerrige 
og gå i dialog med både lyttere og standpassere. På forhånd har jeg orienteret mig i 
programmet, hvor alle tiltagene er beskrevet med en kort tekst. Jeg har udvalgt fire tiltag som 
samlet set er af  interesse for Musikskolen, det kommunale fællesskab og det forestående 
speciale. 

Jeg starter ud med at besøge ‘Tværfagligt samarbejde på tværs af  centrene’, hvor to 
entusiastiske oplægsholdere står klar. De præsenterer tiltaget, hvor flere centre er går sammen 
om at tilrettelægge indsatser for enkelte udsatte borgere og udsatte familier. I oplægget lægges 
der vægt på at forklare samarbejdsmodellen og de udfordringer, der har været med det 
tværfaglige samarbejde. Projektet har kørt i noget tid og de kan nu se en mærkbar forandring i 
måden at samarbejde på tværs. Efter oplægget er der dialog, hvor vi både kommer omkring 
forskellige samarbejdstyper og de forskellige enheders forudsætninger for at indgå i et 
samarbejde. Jeg bemærker, at de i projektet også har arbejdet med en forandringsteori efter 
evalueringsbogen vi havde på 2. semester. Girl from Ipanema flyder ud af  højtalerne og det er 
tid til at gå videre til den næste stand, som ligger i den anden side af  salen.  

Undervejs støder jeg ind i afdelingslederen for Udvikling og Erhverv og vi får en kort snak. 
Han siger kom, vi skal over til Bedste’s Campingvogn, den er der ikke nogen, der besøger. Jeg 
fortæller, at jeg egentlig havde valgt noget andet, men følger med, da jeg jo kunne blive 
positivt overrasket.  

Det blev jeg og det viste sig, at Bedste’s Campingvogn er et interessant tiltag, hvor der på 
tværs er arbejdet med det uforpligtende møde mellem generationer i form af  ældre og 
børnehavebørn. Institutionen hvor det foregår er en Musikskolen allerede har et samarbejde 
med - Musik til alle! Derfor tager det heller ikke lang tid, inden vi er i gang med at koble vores 
eksisterende samarbejde til Bedste’s Campingvogn. Tiden går og vi får udvekslet 
kontaktoplysninger.  

Jeg tjekker kort min plan, hvor jeg nu er tvunget til at træffe et valg om hvilken stand jeg ikke 
skal besøge. Jeg dropper ind ved den første jeg kommer til, men afgør ret hurtigt, at det måske 
ikke er så interessant og bevæger mig over til ‘Overgange fra dagtilbud til skole’. 
Standpasserne er lige startet med deres oplæg, da jeg ankommer og der lyttes opmærksomt fra 
de seks deltagere. Det varer ikke længe inden der er en god dialog i gang og vi kommer 
omkring emner som private relationers betydning på arbejdspladsen og ‘newcomers’ ift. 
tværgående samarbejde. Tiltaget er for mig interessant på flere måder - dels det 
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organisatoriske set som det store fællesskab med fokus på tværgående samarbejde mellem 
enheder og dels ift. Musikskolen, hvor vi bl.a. har fokus på brobygning mellem vores 
forskellige tilbud. Der er stadig meget at snakke om, da Stan Getz igen begynder at spille Girl 
from Ipanema over højtalerne og vi runder af.  

Til sidst begiver jeg mig en tur i jordbærbeddet, der dækker over processen “Din nabos 
jordbærbed”. Det er en fin stand, der lidt ligner en have og der er naturligvis forskellige 
former for jordbærslik. Der er en standpasser og otte tilhører, heriblandt D2 og D3. Et par af  
de andre deltagere kender jeg også. Damen der står ved siden af  mig finder jeg ikke ud af  
hvem er, men jeg synes hun virker bekendt. Hun er meget interesseret i mine sko og får derfor 
web-adressen, hvor hun kan købe dem til sin mand. D2 fatter også interesse for dem, men 
konsulenten starter op og vores fokus rettes mod hende.  

Oplægget er en proces, som jeg aldrig helt finder ud af, hvad går ud på eller hvad målet var 
med den, men det er som sådan heller ikke indholdet, der er interessant. Det er mere 
metoden og det er den konsulenten vil lave med os. På en gul seddel skal vi skrive det, vi 
gerne vil bede om hjælp til fra en af  de andre i kredsen. Forinden har vi lavet en 
lynpræsentation af  os selv. Jeg er nummer tre og har bestemt mig for at komme med et ønske 
til D2 eller faktisk direktionen. På sedlen skriver jeg ‘relationsdrivhus’ og ‘tværgående forum’, 
og forklarer at der allerede er gang i meget, men at jeg synes der mangler steder, hvor lederne 
mødes. Dette med henblik på at skabe relationer, der kan udvikle sig tværgående samarbejder. 
Jeg forklarer endvidere, at det ikke er fordi, jeg ikke vil være opsøgende, men vi kender sikkert 
alle sammen den organisatoriske virkelighed, hvor der er tryk på i dagligdagen. D2 og D3 
takker, tager sedlen til sig og D2 siger, at hun nok skal tage den. 

Ved siden af  mig står en kvinde i 50’erne, der viser sig at være chef  for Handicap og Psykiatri 
(C6) og hun vil gerne have hjælp af  mig. De vil gerne have noget musik i psykiatrien og noget 
musikterapi, og jeg tager straks sedlen, mens jeg fortæller hende at vi allerede har et 
samarbejde i Kronens Rockband - en band for udviklingshæmmede. Vi snakker ikke nærmere 
om, hvad samarbejdet skal gå ud på, men at jeg tager kontakt til hende efter ferien.  

Den næste fortsætter og der bliver delt ønsker på kryds og tværs indtil der igen er en der vil 
have fat i Musikskolen - det er en leder fra dagplejen (L3). Den er jeg straks med på og 
forklarer at vi allerede har Musik til alle!, der er rettet mod småbørnsområdet, men at jeg ikke 
er klar over om hendes område er med. Nogle af  dagplejemødrene er, men de vil gerne have 
mere. Jeg siger, at det kan blive lidt udfordrende for vores forretningsmodel, men at vi må se 
på det. D2 hvisker kort til mig, at der er en del puljer inden for de andre områder vi kan søge 
og at de nok skal de hjælpe med det.  

Det tager lidt længere end beregnet, så tingene speedes lidt op for at de sidste kan få mulighed 
for at komme med deres ønsker. I al hast får jeg lige snakket med C6 og D2 om nogle 
puljemidler samt udvekslet kontaktoplysninger. Der bliver kaldt til frokost og efter denne er 
det tid til at kaste sig over Ledelseskommissionens anbefalinger, hvilket jeg har glædet mig 
meget til specielt i lyset af  specialet. 

Ledelseskommissionen anbefalinger 

I pausen får jeg en snak i det gode vejr med C7 og C8. Vi snakker lidt om det tværgående og 
lidt om musikområdets nye arbejdstidsaftale ifm. tværgående projekter. Samtalen drejer sig 
herefter ind på ledelseskommissionen og jeg fortæller lidt om, at jeg var udvalgt til at svare på 
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spørgsmålene i undersøgelsen og at vi har diskuteret det på LOOP-studiet. Overordnet 
fortæller jeg, at det bliver spændende at se, hvordan anbefalingerne hænger sammen med den 
retning direktionen har sat og at jeg umiddelbart kan se, at der er flere forhold, der strider 
mod hinanden. Cheferne har slet ikke samme opfattelse og lader ikke til at tillægge 
anbefalingerne for meget teori, men har nærmest et pragmatisk syn på dem. Det studser jeg 
lidt over, men pausen er slut, så jeg får ikke stillet min nysgerrighed. Dog når vi lige at vende 
Laloux og de nye netværksbaserede organisationsformer. Vi bevæger os tilbage til hallen og 
indtager vores pladser ved bordene. Ved bord 11 er vi nu en færre uden vi dog ved, hvor de er 
henne.  

Afdelingslederen for Udvikling og Erhverv byder nu velkommen til dagens sidste punkt, der 
har fokus på Ledelseskommissionens anbefalinger. Dette sker under titlen Hvad er god ledelse i 
det offentlige? Jeg kan huske, at jeg forinden havde moret mig lidt over titlen, da den sender et 
signal om, at det er kommissionen, der har svaret på, hvad der er den rigtige ledelse i det 
offentlige. Afdelingslederen forklarer nu, at de fire anbefalinger er valgt ud fra devisen om, 
hvad der passer ind i de øvrige tanker om ledelse i kommunen. Han opfordrer til at vi lytter 
efter og går i dialog med hinanden ved bordene i mellem de forskellige oplæg. Herefter 
introducerer han kort Ledelseskommissionen, som dem der har kigget og forsket i området 
offentlig ledelse. Efter introduktionen giver han ordet til vice-centerleder for Kronprins 
Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Christian Bøtcher Jacobsen. CBJ indtager scenen og 
fortæller lidt om centret, dets arbejde og at forskningen kan sige noget generelt. Han fortæller 
også lidt mere detaljeret om selve undesøgelsen, der har dannet baggrund for kommissionens 
anbefalinger. Han slutter sin præsentation af  med en opfordring til refleksion over 
anbefalingerne og skitserer programmet, der består af  fire video-oplæg med formanden for 
ledelseskommissionen Allan Søgaard Larsen. Årsagen til at det er video-oplæg skyldes, at ASL 
ikke kunne være der.  

Borgeren i centrum 
Den første anbefaling er borgeren i centrum og her siger ASL bl.a. noget om, at vi er til for 
borgeren og effekten af  de opgaver vi løser. Det er det helt centrale budskab og han fortsætter 
med at snakke om værdien, der skabes skal ske gennem og sammen med andre. Det 
afsluttende budskab handler om, at vi som ledere skal have fokus på effektmåling. Efter vi har 
set videoen tager CBJ over og vi skal have mobilerne frem og lave en øvelse på platformen 
Menti. Spørgsmålet var hvad forstår du ved at “skabe værdi for borgeren i kommunen”? Ordene der 
fyldte mest i cloud’en var udvikling, effekt, tilfredshed, trivsel, dialog og glæde. Efter afstemningen er 
nu tid til, at vi debatterer borgeren i centrum ved bordene. Vi har en god snak og snakker bl.a. 
om dialog, se/lytte, formidling og kommunikere. Det er tydeligt, at fagområderne er meget 
forskellige i forhold til deres relation til borgeren og jeg får udfordret nogle af  mine antagelser 
om de andre områder - specielt park og vej. Efter dialogen indtager C3 og en chef  jeg ikke 
kender scenen og skal perspektivere over anbefalingen. Der bliver snakket en del om effekt og 
at effekten godt kan måles kvalitativt. Der bliver også snakket om begrebet effekt og hvordan 
fagprofessionelle nogle gange kan have svært ved det. Jeg husker ikke så meget af  snakken fra 
scenen… 

Lederen sætter retning 
Det er blevet til den næste anbefaling, som er lederen sætter retning. ASL toner igen frem på det 
store lærred og fortæller at det tager 6 år at skabe sin lederidentitet. Det er mennesker vi har 
med at gøre så der er mange ting der spiller ind - generation, uddannelsesbaggrund, alder og 
faglighed. Fokus for lederen sætter retning er - retning og perspektivet samt oversætteren. Igen skal 
vi debattere anbefalingen ved bordene og her snakker vi om at ledelse er kontekstafhængig. 
Der er dog nogle elementer, som vi mener er centrale. Det er tillid og respekt for faglighed, 
meningsskabelse og at retning kan sættes på flere måder via pejlemærker. Det sidste fører til 
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en længere snak om lederens værktøjskasse, hvor vi har forskellige remedier. C1 og C5 
indtager herpå scenen og perspektiverer over dialogerne. C1 medbringer nogle gode pointer 
fra vores bord, så det er jeg naturligvis tilfreds med. CBJ fra ledelseskommissionen samler op 
og pointerer: At sætte retning er opgaven hver eneste dag! 

Ledere udvikler sig 
Den tredje anbefaling er ledere udvikler sig og her lægger CBJ ud med en række af  
kommissionen forskningsresultater. Her nævnes at en klar retning skaber effekt, at træning 
virker og at det er vigtigt at være tæt på den man skal skabe resultater igennem. Jeg laver en 
hurtig note på, at vi skal tage det op i ledelsen i Musikskolen. Vi skal have tjekket op på 
kommunens ledelsesgrundlag og knytte det an til de resultater kommissionen er kommet frem 
til. En ny video med ASL kommer på lærredet og han fortæller om, hvad man kan gøre for at 
snakke om lederudvikling. Udgangspunktet er en kaffe-date, hvor man kan bl.a. kan spørge 
om hvad gør du for at udvikle dig som leder? og har du styr på dit ledelsesgrundlag? I dialogen ved bordet 
snakker vi lidt om, hvad vi hver især gør og hvilke tanker vi har om vores eget 
ledelsesgrundlag. C1 argumenterer for, at det er godt at kende sit ledelsesgrundlag, men at det 
ikke skal konceptualiseres. Han siger endvidere, at det også er den retning kommunen er gået 
i. Der er ikke noget ledelseskoncept eller nemme løsninger. Der fokuseres på de 5 og de 8 (bilag 
4), som lederne skal støtte sig op ad og træningen sker via kommunens eget ledelsesprogram, 
der er mere proces end opskrifts-orienteret. 

Ledelse gør en forskel 
Efter kaffe og kage er det tid til den sidste anbefaling og energiniveauet er faldet mærkbart her 
sidst på eftermiddagen. Ledelses gør en forskel og ASL fortæller igen fra lærredet. Han snakker 
meget om udvikling af  fagligheden, som sidestilles med udvikling af  driften. Her mindes jeg, 
at kommissionens anbefalinger har et lidt andet fokus i den publicerede udgave, hvilket jeg 
undrer mig over. Dog tænker jeg at det der bliver talt om nu læner sig meget mere ind i, hvad 
jeg gerne vil høre i forhold til det jeg opfatter som ledelsesgrundlaget og retningen i 
kommunen. ASL taler også om forskellige typer af  problemer og her fanger wicked problems 
min interesse. Han fortæller, at vi står over for flere og flere af  disse problemer og at 
løsningerne findes i samspillet. ASL takker af  og ønsker os held og lykke med 
ledelsesopgaverne fremover. Herpå er det tid til dialog ved bordene, hvor vi snakker ud fra det 
tværgående, der kobles til både kurser, uddannelse, arbejdspladslæring og at det kan være 
tilfældigt. Vi snakker også om, at det kræver tid og overskud, hvilket der kun er, hvis der er 
styr på driften. Tekniske løsninger som Yammer kommer også på banen, men det er de 
menneskelige relationer, der kan flytte noget. Vi runder dialogen af  og CBL kommer på 
scenen. Nu er det endnu en gang tid til en afstemning igennem Menti. Vi skal nu svare på 
hvad har betydning ledelse af  driften? Jeg noterer mig resultatet, at det på en delt førsteplads er 
forvaltningens understøttelse og godt samspil i ledelseskæden og tredjepladsen indtages af  lede på tværs. 
D1 samler op på dagen og kommer med en række pointer. Den jeg hæfter mig ved er, at vi 
skal gå i en fælles retning, men ikke marchere i takt. D1 runder af  og siger tak for i dag. Alle 
klapper og der er opbrud og småsnak. 

Epilog 

L2 og jeg samkører og er enige om at det har været en rigtig fin dag, hvorfra vi kan tage 
meget med. Om aftenen rumsterer det rundt i hovedet og jeg tænker om jeg skal sende en 
refleksionsmail til de to direktører, som jeg gav en opgave, men beslutter mig for, at det hele 
lige skal synke ind. De næste par dage tænker jeg meget over, at jeg dels synes at lederdagen 
har været rigtig god, men ærgrer mig samtidig over, at ingen fra kulturområdet har budt ind. 
Om det er mig, der har overset, at det var muligt at sende forslag til Fremtidssafarien eller at 
de ikke har været kommunikeret ud til vores område ved jeg ikke. Derudover er jeg tilfreds 
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med, at jeg kommer hjem med en fuld “ordrebog”, hvor der er 3-4 potentielle tværgående 
samarbejder. Jeg har dog meddelt dem alle, at det først bliver efter efterårsferien at jeg vender 
tilbage, da vi i ledelsen først skal have drøftet mulighederne i samarbejderne. En refleksion 
der bliver ved med at vende tilbage omkring “ordrebogen” er, at aftalerne er kommet i stand 
ved et tilfælde, da jeg og modparten har befundet os på samme tid og sted. For hvad nu hvis 
jeg eller de havde valgt anderledes og hvordan med de andre 199 deltagere - bygger deres 
“ordrebøger” også på tilfældigheder? 

Bilag 4 - Eksplorativ dialog med L1 og L2 

Transskription af  interview med L1 og L2 

(minut 9:00 - 21:24) 

AW: Hvad kan I tage med fra den her fremtidssafari ind i jeres ledelsespraksis? Er der noget I 
tænker, ok det har det har jeg faktisk fået med, eller hvordan? 
L1: Altså det der med at brænde, det vidste vi i hvert fald godt i forvejen. Jeg tænker da tit på 
det, også når vi skal sige noget til vores lærere. Også hvis for eksempel, bare sådan en ting som 
voksenkor. Hvis man skal have noget igennem der, så er man nødt til at brænde igennem, for 
eller sker der ikke en skid. Altså det gør der bare ikke. Det kan jo ikke nytte noget at komme 
og sige: “Jamen vi har også en nytårskoncert. Vi skal godt nok kun være backing på tre af  
numrene men vi håber da I kommer selvom det er lidt træls”. Så kommer der jo ingen. I 
hvert fald forsøge at gøre som om. Og det kan man da bruge, hvis man ikke vidste det i 
forvejen. 
L2: I mange tilfælde er man også nødt til at gå forrest selv. 
L1: Ja det er rigtigt. Man kan ikke forvente, at lærerne gør noget, hvis ikke man selv har været 
der.  
L2: Men jeg mixer det faktisk lidt sammen, når jeg tænker over det, med det andet jeg har 
gang i med bæredygtig fremdrift. Det gør jeg faktisk. 
AW: Ja, hvordan kan du koble de to ting? 
L2: Jamen altså bæredygtig fremdrift det er jo samarbejder på tværs. Sådan kogt ned. Det er 
samarbejder på tværs. Og onde tunger de siger mere for mindre, eller at kommunen vil spare 
nogle penge ikke? Det er lidt som man vælger at se på det. Men det er også samarbejder på 
tværs.  
AW: Og det er et andet projekt, du er med i, eller hvordan er det nu det er? 
L2: Jamen det er jo noget for alle ledere. 
L1: Alle nye ledere kommer i det fra den tid, det startede. 
L2: Nu er det nogle år siden, hvor alle bliver kørt igennem. Nu er der et for nogle og 
halvtreds, tror jeg vi er nu. Og så er man så ude i nogle små grupper. Hvad er det de grupper 
hedder? Det kan jeg ikke engang huske. 
TAJ: Fremdriftsgrupper, det gjorde det dengang vi var… Vi var på det første hold, var vi ikke 
det? Eller i første runde i hvert fald. 
L2: Der var drivere på, som ligesom hjalp til at trække det igennem. Og vi skal på modul to 
her i næste uge igen. 
AW: Okay. Så det kobler du lidt, når du ser sådan noget her. Hvad er det så for nogle ting, der 
går igen? 
L2: Nej ikke lige når jeg ser det her, men når jeg sådan tænker på det. 
L1: Du blander det sammen. 
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L2: Det kommer jeg til. 
L1: Jeg synes det der bæredygtig.. hvis man kommer i en ordentlig gruppe, så kan det sådan 
set godt være temmelig interessant. Men det kommer meget an på hvilke mennesker man 
bliver sat sammen med. Hvis man bliver sat sammen med en nede fra havnen, det er altså 
lidt… det er sgu lidt op ad bakke. Hvad skal man finde af  fælles fodslag.. 
L2: Men det er igen ligesom de her grupper bliver sat sammen. Jeg tror de tager folk som ikke 
lige umiddelbart, hvis man ser på hvor de arbejder henne, ville passe sammen. Det tror jeg. 
Jeg ved ikke hvad kriterier de har taget ud fra. 
L1: Det er jo blandet så godt som muligt, det tror jeg. 
L2: Men altså jeg er jo sammen med en fra ejendomscenteret og nogen fra nogle institutioner 
og sådan meget blandet fra psykiatrien og nogen fra noget pleje og 
L1: nogen fra regnskab, ungdomsskoler. 
AW: Hvad snakkede I om? 
L2: Jamen altså vi havde fået nogle oplæg fra kaospiloterne og D1 var også oppe og fortælle, 
hvad er det… du er jo leder for din egen lille bitte ting, men du er også leder i et større 
fællesskab ikke, som jo så er x kommune, så hvad er det x kommunes ledelsesfilosofi går ud på. 
Og så er vi ude og skal finde nogle, hvad er det, de kalder det… nu kan jeg ikke engang huske 
det. Ikke eksperimenter, hvad er det de hedder i bæredygtig fremdrift? 
L1: Det husker jeg ikke. Der er 100 år siden. 
L2: Man skal lave nogle undersøgelser og man skal, hvad er det nu det hedder?  
TAJ: Jamen hedder det ikke bare eksperimenter? 
AW. Prøvehandlinger? 
L2: Ja, prøvehandlinger. Lige præcis. Og det er vi så igang med nu, og skal som sagt mødes 
med hele baduljen igen nu her om en uge - 14 dage. Og vi har så haft nogle møder selv vores 
egen lille gruppe. Og det vi så egentlig er fundet frem til det er, som vi også prøver at snakke 
med nogle af  direktørerne om derovre, jamen det er det med at du godt kan løbe panden 
mod muren, forstået på den måde at, som udgangspunkt så bliver vi i hvert fald ikke vurderet 
på som ledere om man er god til bæredygtig fremdrift. Du bliver mere vurderet på, nu er det 
mest, TAJ i denne her situation, men om vi overholder budgettet. Det er meget det. Det er 
meget økonomi og budget ikke? Også fordi at x kommune, det er jo ikke den rigeste 
kommune i landet. Men det tror jeg, gør sig gældende alle steder, som leder og som offentlig 
leder, selvfølgelig, bliver du vurderet rigtig rigtig meget på om du holder dit budget. Det er 
meget succeskriteriet. Jamen du har holdt dig inden for budgettet. Du har opfyldt det, du 
skulle, der er kørt så og så mange gennem systemet eller hvad det nu er, der er din opgave. Du 
bliver ikke vurderet så meget på bæredygtig fremdrift. 
AW: Nej, ok. Men så jeg har lige et spørgsmål. Der var det her med Ledelseskommissionen, 
ikke ham der A der var der. Hvad hæftede I jer ved af  det, han kom med? Der var de videoer, 
hvor han var på. 
L2: Ja han kunne ikke selv være der. 
AW: Han er nok en travl mand. Altså hvad kan I sådan huske af  det, og hvordan har det … 
L1: Ikke en pind. Det kan jeg altså ikke og det er ikke for at være på tværs. Det kan jeg 
simpelthen ikke. 
L2: Jamen altså jeg vil sige, at nu har jeg jo også været inde og læse nogle af  de der rapporter, 
og så blander jeg det sikkert også sammen men jeg går ud fra at han har holdt sig til de der 
rapporter. Men de der ting med f.eks. om man er helt klar i sit udtryk. 
L1: Snakkede han om det? 
L2: Det kan jeg faktisk ikke huske om han gjorde. 
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TAJ: Han snakkede om det personlige lederskab og en af  anbefalingerne, som de brugte en 
del tid på. 
L2: Jamen altså f.eks. om ens medarbejdere de er helt klar på hvad du står for som leder. Vil 
de kunne sige det, eller udtrykker du det? Eller flakker du rundt eller et eller andet sted ikke? 
AW: Så det der med sammenhæng mellem hvad man siger og hvordan det bliver modtaget 
og? 
L2: Ja, og der er jo også lavet undersøgelser på det der med at en dag siger du den ene ting og 
en anden dag siger du noget andet og en tredje dag, ja der ved du ikke, hvad du skal sige og så 
videre og så videre. Det er ikke så godt. Så er det bedre at være et dumt svin egentlig. Så ved 
folk… 
AW: At være et tydeligt dumt svin… 
L2: Hvis det endelig skal være ikke? Så det var da en af  de ting, som jeg hæftede mig ved. 
AW: Noget omkring det personlige lederskab. 
L2: Ja, det var det faktisk.  
AW: Tror du det hænger sammen med, at du er ny i ledelse? 
L2: Ja, og nu er jeg jo også - jeg er godt nok på pause lige pt - også i gang med en diplom og 
der har jeg også haft et modul om det personlige lederskab, og det synes jeg bare var 
spændende, sådan set. 
AW: Det gav mening for dig? 
L2: Ja, jeg synes det var spændende, altså det der med, hvad kan man sige, at gå fra en ting til 
noget andet ikke? Også hele ens moral og etik og det der, det synes jeg egentlig også er 
spændende. 
AW: Snakkede han også om det? 
L2: Jeg kan faktisk ikke huske om han snakkede om det. Det synes jeg ikke, han gjorde lige 
umiddelbart.  
AW: Fik I det med fra dagen, som der blev lagt op til fra Direktionens side, tænker I? 
L1: Jeg ved faktisk ikke hvad de lagde op til at vi skulle have med. 
L2: Jamen de lagde jo op til det der med at nu skulle man gå ud med åbent sind til de steder 
der, og man skulle have en debat ved bordene. 
AW: Så noget med nysgerrighed og åbenhed? 
L2: Ja ja og diskutere de der ting, som der blev sagt ikke? Så det synes jeg da, at man fik med. 
Man var jo rundt og se de der ting og man fik også snakket med nogen og fik også sat ansigter 
på et par stykker, som man ellers kun kender af  navn. Så jeg havde ikke noget på forhånd, 
hvor jeg tænkte: “Jeg skal have det her med mig hjem for at det er en succes”, sådan set. Men 
udefra så synes jeg da egentlig ja… 
AW: Hvad med dig L1? 
L1: Jamen jeg synes, som jeg også sagde før, at de der stande det var fint. Det var - jeg havde 
nær sagt - pengene værd. Resten det er ny vin på gamle flasker men man bliver også mættet 
på et tidspunkt ikke også, af  at høre på sådan noget? Det er jo de der direktører, der står og 
siger det samme, hver eneste gang vi ser dem. Lagde du mærke til, nej det gjorde du nok ikke, 
men det er jo nok fordi jeg er en sur gammel… Lagde du mærke til at den ene sagde: “Ja nu 
er det så mig, der er blevet pålagt at sige noget om det her”. Der tænkte jeg: “Åhh, det skulle 
du ikke have sagt”. 
AW: Det er den der “okay...”. 
TAJ: Apropos det personlige lederskab. 
AW: Ja lige præcis, og det med at brænde igennem. 
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L1: Så kommer det ikke videre end hertil ved mig. Jeg hører ikke en pind. Og jeg synes det er 
en mærkelig dag. Jeg synes det er fint, hvis man skal lære hinanden at kende, men jeg synes 
det er en underlig måde at gøre det på. Det synes jeg godt nok. At blive sat ved runde borde 
alle sammen og blandet rundt og så skal vi bare høre på nogen der siger en masse fine ord. 
L2: Men det er sjovt for en som D1, han trænger igennem, ikke? 
L1: Ja, selvom det sommetider er noget sludder han siger.. 
L2: Man lytter på hvad han siger og det oplevede jeg også på bæredygtig fremdrift, da han 
var deroppe. Folk de livede sådan op og snakke om at det var bare sådan det ene med det 
andet. Og de der fra kaospiloterne de havde også lagt op til at nu skulle vi glæde os til at D1 
han kom.  
(…) 
L2: Men det er jo hans måde at fortælle på og hans måde at.. 
L1: Han har heller ingen papirer, hvis du lægger mærke til det. Han er fuldstændig kun sig 
selv. Så har han jo... 
L2: Ja, så har han jo en kæmpestor erfaring selv, og jeg tror ikke det har noget at gøre med at 
han er et trin højere oppe end de andre, det tror jeg overhovedet ikke. 
L1: Nej han kan det der. 
L2: Han er også god til sådan at gribe situationen. 
AW: Så han er et eksempel på en der brænder igennem? 
L2: Ja det synes jeg faktisk han er. 
L1: Man kan jo godt være uenig med ham selvom han… 
AW: Men folk lytter til ham. 
L1: Ja, det gør de. 

(minut 25:00 - 27:00)  

L1: Jeg synes faktisk også at sådan som en Store lederdag, så bliver vi alle lederne hevet ind 
der, og når man så er leder til daglig, så skal man hele tiden være under et eller andet og 
pludselig bliver der holdt møder om sit område uden at man har været inde i det. Jeg synes 
faktisk, i gamle dage da man var leder, der havde man sgu lov til at være leder, der var man 
den, der bestemte. Jeg synes ikke helt det er sådan mere. Jeg synes det bliver noget mærkeligt 
noget. Nu kan du se, nu tænker jeg på Y institution, Thomas, hvor vi har ansat en leder på 
Kappelborg og så pludselig så bliver der indkaldt til et visionsmøde om Y institution, som 
lederen ikke aner noget om. Det er sgu da mærkeligt. 

AW: Hvem indkalder så til det? 
L1: Ja det gør dem der så er over ham. Så kommer det fra Borgen af  ikke. Jeg synes det er 
noget mærkeligt noget at gøre. Jeg synes ikke man har den samme respekt for de ledere man 
ansætter nu om dage og siger: “Nu ansætter vi dig, fordi du skal tage dig af  det her område, 
og det er dig, der skal styre det her, det er dig der bestemmer”. 
TAJ: Man kan sige, at den med Y institution, det er en politisk beslutning om at der skal laves 
en visionsproces, men det der er interessant, der er at man har så ikke spurgt lederen af  Y 
institution. 
L1: Ja det er det jeg mener. 
TAJ: Man har sådan set bare lige kørt den der nedover… “Nu skal vi lige lave en 
visionsproces over din institution”. Og det samme kommer jo til at ske her næste år, hvor jeg 
har jo strittet imod, stritter imod med både arme og ben. Fordi der er jo sådan set os tre som 
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skal have ledelsen, det er os der skal komme med et bud på, hvad skal vi gerne have en 
visionsproces omkring? Der kunne vi faktisk godt tænke os et blik mod. Det er i hvert fald det 
jeg har sagt til D1 nu. 
L1: Synes du ikke det er en mærkelig tendens at have i samfundet at man gør sådan med sine 
ledere? Det synes jeg er underligt. Du ved da også at jeg siger tit til dig, Thomas: “Har de ikke 
ansat dig? Er det ikke os der bestemmer?”. 
TAJ: Jo, så der er mere sådan en topstyring på? 
L1: Ja det synes jeg, der er. Før i tiden der var det bare menneskelige egenskaber. 

(...) 

(Minut 35:50 - 41:40) 

TAJ: Jeg har lige lavet sådan en lille fodboldbane, en lille tegning her, og det er fordi, at måske 
er personaleledelse ikke flaget men måske banen man spiller på. Så jeg ved ikke om I kunne 
prøve - hvis I nu lige skulle tage stadionhelikopteren og prøve at putte et par ord på, hvad 
kunne være de her hjørneflag, hvis I nu spiller på den her personalelederbane? 
L1: Altså i forhold til personalet? 
TAJ: Ja i forhold til personalet, altså hvad er det… fordi det her er jeres ledelsesrum, det er en 
bane I spiller på. Hvad er det I siger: “Det er vigtigt”. Hvad er de vigtigste hjørneflag? 
L1: Trivsel, tryghed. 
L2: Ja det er jeg enig i. Motivation. 
L1: Hvor mange flag kan vi få? 
AW: Vi sætter bare nogle flere. 
TAJ: I kan få alle dem, I vil. 
L1: Den der bane vi har, den er ikke firkantet, den er sekskantet. 
TAJ: Jamen der er også et mål hernede. 
L1: Nå ork ork ork… 
TAJ: Ja nu bliver det kompliceret.  
L1: Hvad sagde jeg? Der var trivsel, tryghed.. 
AW: Motivation, sagde I også. 
L1: Tillid, det ville jo være dejligt. 
TAJ: Og det er begge veje? 
L1: Ja. 
TAJ: For det er jo egentlig noget man får. 
L1: Ja. 
TAJ: Eller man giver. 
L1: Glæde, det hører ind under motivation. 
TAJ: Ja, så begynder vi at komme ud i sådan noget… 
L1: Jeg tænker arbejdsglæde selvfølgelig. Det er godt nok, der er også kun fire flag. 
TAJ: Hvad så med mål, kan man knytte nogle ord til det? 
AW: Nu sidder vi alle sammen og kigger på dine flotte mål. 
L1: Ja. 
TAJ: Som vender fuldstændig.. 
AW: Ja det er helt forkert. Perspektivet er helt i hegnet. I skal ikke kigge på det. 
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TAJ: Ti nu stille. 
L1: Jamen altså målet det må jo være i forhold til personalet, jamen det kan ikke være andet, 
end at de har det godt og de er glade for deres arbejdsplads. Altså det må det da være. 
L2: Ja så kan man sige, så følger der rigtig mange ting med. 
L1: Nej, så kan det ikke gå rent galt. 
TAJ: Ja har du noget L2? Vi har jo to mål, hvis vi skal følge en rigtig fodboldbane. 
L2: Nej, men det ligger jo inde i det andet vi har skrevet. Det skal jo være sådan, at når man 
kommer på arbejde så føler man ligesom, at man gør en forskel og at det betyder noget, at jeg 
kommer her. 
TAJ: Altså lærerne eller dig? 
L2: Ja os alle sammen et eller andet sted, men at ja… 
L1: Jamen at de føler, at de gør en forskel, det er et godt ord, eller hvad skal man sige. Det er 
godt, hvis de gør det. 
TAJ: Kan man udfolde det her ord “forskel” lidt fordi det er jo sådan lidt… hvad peger det 
hen imod? 
L1: Jamen at de føler, der er en mening med at de kommer. At hvis ikke de kom, så var det 
træls. 
L2: Og det ligger selvfølgelig også i at, hvad var det jeg skrev, at personalet… 
TAJ: Har det godt. 
L2: Ja. 
TAJ: Det tror jeg, der står. 
L2: Og der ligger selvfølgelig også at man føler som ansat, at man får brugt sig selv og man 
får brugt de ressourcer, man har, og får udnyttet ens kompetencer, og man bliver udviklet også 
på sit arbejde, så man ikke bare. Selvom du udfører din opgave og alle er tilfredse, men hvis 
du kun udnytter 20 procent af  det, du kan, så går man jo også sur i det. Så det skal man jo 
føle. 
AW: I forhold til, hvis vi lige kort vender tilbage til den der Store lederdag, er der så nogle af  
de her ting, I sådan synes, at den dag ligesom lagde op til i forhold til det vi lige har snakket 
om med de her hjørneflag? De er for ligesom at knytte jeres praksis og oplevelse af  praksis og 
hjørneflag til Store lederdag. Er der noget, hvor I siger: “Ja, det der det taler lige nøjagtigt ind 
i hjørneflag eller hvad tænker I? 
L1: Altså kun hvis vi havde skrevet begejstring nogen steder, det er det eneste, jeg kommer til 
at tænke på i forhold til de der stande, for ellers ved jeg ikke hvad… 
L2: Nu er det sådan set ikke det, nu var det ikke derfor jeg sagde det.Jeg kom bare til at tænke 
på det, fordi du lige stiller spørgsmålet, men jeg tror faktisk det var det, han sagde til allersidst, 
D1, da X sagde om han lige havde en eller anden sidste sætning, han lige kunne sende os på 
vej med. Og der var det det der med, at man skulle føle, at man gjorde en forskel, mener jeg 
faktisk at han sagde, D1, til allersidst. 
TAJ: Ja det tror jeg faktisk, det er rigtig nok. 
L2: At det ...ja. Man skulle gå ud og nyde sit arbejde, ikke være bange for at lave nogle fejl, 
man skulle bare ikke gentage dem. Og så føle, at man ligesom gjorde en forskel med det 
arbejde, man udfører. 
TAJ: Og det var ikke en blankocheck til at bruge 2 millioner. 
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Bilag 5 - Eksplorativ dialog med D1, D2 og D3 

Transskription af  interview med direktør 1, 2 og 3 - 4/12 2018 

TAJ: Lad os starte for nu optager det her vældigt meget kan jeg se. Det kører bare. Som sagt, 
vi har valgt at tage udgangspunkt i den der Store lederdag for at undersøge det og sådan det 
første det er, om I måske kan fortælle lidt om, målet med den har Store lederdag, der lige har 
været? 
D1: Der var jo grundlæggende to mål. Sådan et meget operationelt. Vi skulle have 
rekapituleret hvorfor vi - eller hvad ledelsesgrundlaget egentlig er i X kommune fordi det var 
efterhånden mange år siden, at vi havde været samlet sidst og der er efterhånden mange nye. 
Så at skabe kendskab til det der, den basis vi allesammen står på. Det var vigtigt. Og så kunne 
vi bruge Ledelseskommissionens fremkomst (anbefalinger, red.) som trædesten. Det var den 
ene ting. Og den anden ting vi også godt ville undersøge det var, om man ude omkring 
arbejder med en af  de store ting, der er grundpillerne i Ledelseskommissionen nemlig på 
tværs - projekter på tværs. Der kan jeg sige, personligt blev jeg vildt overrasket positivt over at 
vi stak en opgave ud, hvor vi egentlig havde regnet med at højt sat kunne vi måske få 25 
projekter eller 15 eller hvor meget vi nu kunne regne med at få. Og så viste det sig, at der var 
over 50 gode projekter, som vi var nødt til at vælge iblandt. Det var en fantastisk oplevelse. 
Det er den ene ting. Den anden ting det er oplevelsen på dagen af  hvor stolte de, der 
fremlagde, var af  de projekter, selvom de egentlig var ovre det arbejde. Og det er en væsentlig 
drivkraft i vores organisation at man har lov til at være stolt af  det, man laver. Og hvis det 
ovenikøbet er noget af  det, der arbejder i den rigtige retning, så har alle sejret. Så er det en 
win-win. Det, synes jeg, var fundamentet for Store lederdag. 
D2: Ja, og så tænker jeg, der ligger også den del i det at når man bringer knap 200 ledere 
sammen, som vi var den dag, så handler det også om at gøre opmærksom på, at man er en del 
af  en stor organisation, som egentlig har mange kompetencer og ressourcer til sin rådighed. 
Så det der med at man også får øje på hinanden og ser at man er en del af  et stort fællesskab, 
hvor det lille fællesskab fylder meget i dagligdagen, og så skabe grundlag for nogle relationer, 
der er blevet for tynde i koderne. Her er en anledning til at få talt med nogen af  dem man 
ikke taler så ofte med. For nogle handler det også om at man har været afsted på bæredygtig 
fremdrift og genfinder relationer, som det så lige var anledningen til at hilse på der og få en 
snak om, hvordan gik det så egentlig med det og med dem, så det var også en anledning til at 
mødes.  
D3: Det var hele set-up’et og programmet vi havde lavet for at understøtte det fordi på den 
foregående Store leder-dag vi har haft, der fik vi lidt tilbagemeldinger fra folk, at der var lidt 
for meget med at sidde og lytte. Det gav ikke nogen relationer, så både den måde 
bordopstillingen var lavet, så vi blev blandet ved bordene og der var bordkort og at vi skulle 
op og stå og rundt og bevæge os rundt i salen, det gjorde at det understøttede den der 
relationsdannelse. 
D1: Men vi vidste ikke, altså dagen var ikke tilrettelagt med et bestemt mål..hen til kl 4 har vi 
nået det. Det er sådan det typiske at gøre. Så planlægger man sådan en dag. Jeg tror faktisk, at 
vi for mange år siden har erkendt, at det er fornuftigt at leve med, at vi åbner en dør ind til et 
rum, hvor der kommer til at ske et eller andet. Og vi ved egentlig ikke hvad det er når dagen 
starter. Når vi er færdige med dagen, så ved vi godt hvad det er. Men her har vi tillid. Det tør 
vi sådan set godt. Fordi vi ved, at det er ikke spild af  tid. 
AW: Men ja, så har I haft tidligere Store lederdage. Du (D3, red.) nævner, at den her den 
adskiller sig fra de tidligere.. 
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D3: Den foregående.  
AW: Der har kun været en?  
D3: Nej, men den jeg refererede til den havde været for stillesiddende. 
D2: Det var 5 år siden. 
TAJ: Det var den første, jeg var til kan jeg huske. 
D2: Og der er selvfølgelig også nogle der har spurgt: “Hvorfor skulle der gå 5 år før der bliver 
en ny Store lederdag?”. Fordi mange kommuner de har en Store lederdag hvert år, altså ikke? 
Så der har ikke været sådan så meget automat i det. Det var en erkendelse af  at nu er der et 
behov for og brug for at genbesøge vores strategiske fokuspunkter. Står vi på det samme? Og 
så var Ledelseskommissonen kommet med sine anbefalinger, så der var også en anledning. 
Men jeg tror da også, vi snakkede om her, at det var godt at det var nu. Fordi egentlig har vi 
måske - det er måske et lidt hårdt ord - forsømt at bringe lederne sammen.  
D1: Ja vi har da også spurgt os selv, hvorfor gik der så lang tid? Fordi den gamle, før 
kommunesammenlægningen, var der i X kommune en Store lederdag hver andet år. Det var 
simpelthen fast kadence, som egentlig brød lidt ned, da vi gik ind i den nye kommune. Vi 
havde en i 2005 eller 2006. 2005 tror jeg det var. Og det var egentlig den sidste i den gamle 
kommune. Og så startede vi med en i den nye i 2010. Så der gik meget lang tid og så kom der 
en og så gik der meget lang tid igen. Og det er den vi har snakket om. Altså 5 år er for lang 
tid.  
TAJ: Jeg startede i juni 2010, så den første jeg var med til, det må have været.. det har ikke 
været i 2010, det tror jeg ikke. Har det ikke været i 2012 eller sådan noget? Men det passer 
også. Hvad er vi i nu - 2018?  
D2: Vi havde en i maj 2012.  
TAJ: Det har været den, jeg var med til så. Du nævner det her D1 med at åbne den dør og så 
se, hvad er der inde på den anden side. Eller det ved vi faktisk ikke helt hvad er, så I har 
sikkert også i jeres overvejelser ligesom snakket om, hvilken effekt håber I den her Store 
lederdag den får sådan på sigt? Eller hvad er det - hvad håber I resultatet, det er jo ikke et 
endemål vi snakker om her, for det er jo en proces, der kører. 
D1: Ja, det første øjeblikkelige kick, det er jo at opleve, at det man har arbejdet med, det er 
der faktisk nogle andre der gider at høre på. Og egentlig også godt gider at give en ros. Det er 
den der stolthed, det er glimrende brændstof. Den anden del af  det at andre som ikke var på 
podierne får lysten til også at være der. Får lysten til også at sætte noget igang. Det er jo den 
dynamik, der er i en organisation. Og det tredje er, det var en del af  mit oplæg nemlig, at give 
sikkerheden for, at det er lovligt at fejle. Det skal man sige engang imellem af  erfaring. Man er 
nødt til at sige, at det er faktisk lovligt at tage fejl. Du skal ikke tage fejl flere gange på den 
samme ting. Men man må gerne begå en fejl. Sådan er det. Og der er ikke ret mange der dør 
af  det, hvis overhovedet nogen. Og det synes jeg er en væsentlig trædesten fremover. At vi får 
frigjort folks kreativitet og mod. 
D3: Så kan vi også den der med af  mange årsager men også af  den årsag at vi efterhånden 
har arbejdet rigtig meget med at effektivisere og optimere vores drift i de enkelte centre og nu 
har vi jo en erkendelse af, at de næste skridt de ligger i mellemrummene mellem centrene i 
tværgående samarbejder. Derfor fyldte det tværgående ord så meget på Store lederdag, og 
derfor var de her 25 gode eksempler på tværgående samarbejde så vigtige fordi de viser, at vi 
kan få succes med det. Og vi behøver ikke - der var jo rigtig mange af  dem der havde 
overvundet også økonomiske udfordringer ved at etablere noget på tværs. Man havde enten 
skillinget sammen eller også havde nogen taget udgiften på sig fordi man syntes det var 
nødvendigt, og så havde man opnået noget ved det, ikke? Og det er ligesom at motivere til at 
lede efter de gevinster der ligger mellem centrene eller i centrenes tværgående samarbejde, og 
det var en af  modellerne også. 
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AW: Har I så fået nogle tilbagemeldinger på Store lederdag, der måske har givet anledning til 
at I er begyndt at tænke anderledes: “Ah det kunne da også godt være at vi skulle prøve at 
kigge lidt mere på det her” eller jeg tænker er der kommet en eller anden påvirkning den 
anden vej hos jer? 
D2: Altså jeg tænker, at dels havde vi jo en rigtig god drøftelse da vi besøgte de her forskellige 
eksperimenter. Man blev bragt ud i virkeligheden, og der kom der nogle gode 
tilbagemeldinger og noget inspiration, som man kunne tage med videre. Altså sådan ud over 
det som at se ind i det vi gerne vil have mere af, altså det der med at se hinanden på tværs og 
se hinandens ressourcer som noget vi kan sammen, så var der sådan nogle helt konkrete ting, 
som jeg tog med mig fra de dialoger som der var. Blandt andet den der med hvordan vi 
onboarder nye ledere. Jeg sad ved et bord, hvor der var tre nye ledere og så var der to vældig 
erfarne. Og de der vældig erfarne de måtte, de havde også sådan, de kunne godt se på deres 
nyere kolleger og unge kolleger, at det her det er altså en mundfuld, når ledelsesarbejdet 
kalder på så mange andre ting også. Hvad er det man griber og gør i? Og hvordan er det man 
også giver rum til at refleksion over sin ledelsespraksis og hvem er det, man deler det her med. 
Også at det er ok at fejle, det er ok at og selvfølgelig er det en forventning om også at dyrke 
relationer, der går ud over ens eget fagområde. Altså alt det her man har en fornemmelse af  
at skulle spørge om lov til. Og der tænkte jeg: “hmm, hvordan er det, vi får kommunikeret det 
til nye ledere?” Nogle er absolut nye ledere og andre er rundet af  en anden 
organisationskultur i en anden organisation, så hvordan er det vi hurtigt får gennemslag for 
det, så man ikke kan bryste sig af  at være ny efter et år. At man kan træde hurtigere ind i det. 
En anden del, det var faktisk noget du selv bragte frem Thomas, da vi besøgte det der med at 
træde ind i hinandens jordbærbed. Det var det omkring netværk. Der bliver jo ændret 
indimellem på direktørreferencerne for de enkelte centerchefer og centre, og det betyder så, at 
man kommer ind i en ny chefgruppe og i direktørområderne er der også traditioner for at 
gøre noget. Og du savnede et netværk som handlede om det man gjorde på børneområdet, 
hvor man havde sådan et tværfagligt lederområde og det har jeg valgt ikke at gøre inden for 
mit direktørområde, fordi jeg tænker, at det i sig selv er afgrænsende. Og så har jeg en 
forventning om at man selvfølgelig etablerer de netværk som man har brug for, dels kan man 
bygge videre på det man har med fra bæredygtig fremdrift, men dels også nye netværk, som 
man kan se, at her kunne der godt være noget der var interessant. Og så er der jo altid med 
netværk, at de er rigtig gode når de fungerer, og det er rigtig træls at bruge tid på, når det ikke 
fungerer.  
TAJ: Lige præcis. 
D2: Og det har jeg ikke løsningen på men igen det der med at vi skal også passe på at 
organisationen ikke stivner i nogle bestemte netværk, fordi så profiterer vi selvfølgelige af  at 
der er nogle vældig stærke relationer der, men så kan man også godt få blinde vinkler på 
andre der godt kunne profitere af  at være en del af  sådan et netværk. Så det der med, at man 
hele tiden har det der dynamiske blik, og så at man rigtig meget selv skal være driver på det. 
TAJ: Man kan sige, at mønten den har to sider lige præcis i den der sag ikke fordi jeg tror det 
jeg rejste over for jer det var jo, at før i tværgående lederforum havde jeg jo helt naturligt 
kontakt med skolelederne, som er de primære samarbejdspartnere ikke? Og det har jeg jo 
stadigvæk, men de har jo også byttet pladser nu og der er også kommet nye til, så det netværk 
er jo.. det er begyndt at forsvinde, men igen ved at komme over i dit direktørområde, så har 
det jo faktisk åbnet nogle nye samarbejdsmuligheder, som vi udnytter nu altså med ældre og 
pleje osv. Så den er meget svær den der, altså det var jo den udfordring, jeg gav jer. Hvordan 
faen kan… 
D2: Og jeg har ikke… 
TAJ: Nej, jeg har heller ikke løsningen.  
D2: Men vi bliver bare nødt til at blive ved med at tale om det fordi at nu var vi jo i Y i sidste 
uge - var det ikke i sidste uge - for at blive klogere på nogle ting i forhold til den her analyse af  

"104



fremtidig ledelsesstruktur, vi er igang med, og så siger X at kulturen kan meget mere på 
ældreområdet. Altså i Y der bruger de altså virkelig bruger kulturen til at ældre de kan selv. 
Fordi de har al den kultur lige indenfor rækkevidde og der er det helt gratis og de gør det, 
fordi så længe at de kan holde ældre mennesker i gang så ved de godt at de kan spare på deres 
visitationsbudget. Så han synes at kultur og fritidslivet det kan noget andet. Det er også den 
kongstanke D1 har haft dengang han plantede tanken hos mig. Der har jeg jo noget, jeg skal 
gå med endnu, for der er noget uforløst der. I X ligger det lige for. Han sagde også at han ville 
ikke tage æren for det for de fik rigtig meget forærende men de har det også som strategisk 
parameter, at de bruger kulturen i forhold til at mennesker de har et meningsfuldt og 
indholdsrigt liv.  
TAJ: Jamen der er mange… Nu skal vi jo ikke sidde og snakke om musikskolen. Men jeg ser 
et kæmpe potentiale i det og det er vi jo sådan set kun lige startet på ikke? Jeg mener vi har jo 
også de her otte voksenkor og 52 ældre borgere, der synger i kor. Jeg tror den ældste er 88 
eller sådan noget. Det er jo fantastisk ikke. Men der er meget mere vi kan komme efter det, 
men nu skal vi jo lige back on track. Så må vi lige snakke om det en anden gang. Noget af  det 
vi selvfølgelig også har arbejdet med her i vores speciale det er sådan, at I promoverer jo en 
eller anden retning. Det er jo ret tydeligt. Og jeg har den jo tættere inde på livet end Astrid 
har, og så tænker jeg også: “Jamen hov, har I også snakket lidt om hvordan denne her retning 
man vælger at gå nu, hvilken indvirkning har den måske i forhold til alle de her 
styringslogikker, som vi ved der er i det offentlige?”. Altså vi ved jo at der er både noget 
bureaukrati og noget New Public Management, New Public Governance, altså vi kan blive 
ved ikke? Og der er jo også et nyt lag oven på lagkagen, så at sige, der hedder direktionen i X 
kommune. De er jo sådan set også en styringslogik, I lægger ned over det.  
D1: Altså det er jo så populært at lægge NPM for had. Og det kan vi jo godt gøre. Så skal 
man bare lige huske hvorfor det kom. Jeg tror at den mest afgørende styringslogik, jeg ved 
ikke om det er en styringslogik eller bare en holdning vi har haft gennem mange år nu, det er 
at den væsentligste udfordring for en leder det er at kunne fortælle hvorfor man udfører nogle 
ting. Helt ned i bunden af  det der hvorfor. Hvad er det egentlig for en årsag der er til at vi gør 
nogle ting. Hvad er det vi så går efter at opnå? Fordi vi har altid været ret gode til at forklare 
hvordan vi gør. Og det er en bestemt udfordring at komme væk fra det der hvordan gør vi til 
hvorfor. Og det er måske en afgørende rød tråd i vores arbejde med ledelsesgrundlag i X 
kommune igennem mange år. Det er at komme ind til den kerne der. Og også at få gjort os 
alle sammen dygtige til at formidle den kerne ud blandt dem vi er til for. Og det er både 
medarbejdere og borgere og politikere, at få det forklaret. Og det kan man jo ikke uddannes 
til på den måde. Det er man nødt til at have ind i sin egen erfaring, svaret på hvorfor. Og så 
ping pong og skærpe sin fremlæggelse af  det og blive dygtig til at sige det. Og også være villig 
til at acceptere, at engang imellem så skifter hvorfor’et jo. For det gør det hen over tid. Så 
ændrer fokus sig jo. 
D3: Jeg synes også når nu, noget af  det der hører med også i denne her snak et eller andet 
sted, det er jo at vi har vendt med hinanden - nu snakkede D2 onboarding før - vendt med 
hinanden at X kommune er baseret på værdier. Vi har ikke ret mange nedskrevne regler. Vi 
har en hel masse ting, som vi forholder os til, som vi værdisætter som mennesker. Men det 
kræver også at vi kontinuerligt drøfter de værdier med hinanden, fordi hvordan skulle man 
ellers som ny leder vide, hvad det er der er linjen her i butikken. Vi oplever det meget 
markant, hvis vi får en leder, der kommer fra militæret, som er vant til at kunne slå op alle 
steder: hvornår må man det? hvornår må man det? De bliver jo ganske frygteligt forvirrede 
de stakkels mennesker fordi det må du finde ud af. Og det er jo ikke fair bare at sige det. Og 
derfor er vores tanke jo også at vi er nødt til at have de dialoger med hinanden og hele tiden 
ajourføre, hvad er det egentlig der ligger nedenunder det her? Hvorfor har vi ikke nogle 
regler? Eller hvorfor har vi ikke så mange regler og hvad gør vi så i stedet for? Og er det ok at 
vi gør det så forskelligt? Ja, det er det så men hvor forskelligt er det så ok, at vi gør det? For 
der er garanteret en eller anden grænse et eller andet sted. Så det er også en værdisætning vi 
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har brug for at have med hinanden apropos ledelsesregelsæt ikke? Hvad er det for en 
tænkning? Det er faktisk en værdibaseret ledelse. Ikke bare på papiret men også i 
virkeligheden. 
TAJ: Som baserer sig på dialog. 
D2: Men der er jo også nogle paradokser hæftet i det for har jo nogle tildelingsmodeller og 
andet altså i forhold til budgetansvar og økonomi, så det følger jo et klassisk hierarki ikke, og 
der er sådan nogle delegationsprincipper, der gør sig gældende. Og så kan man tegne en 
organisation som et traditionelt hierarki og så har vi ved siden af  vores organisationshjul ikke? 
Og hvis man så tegner relationerne i det, så er det jo et virvar af  ting og sager som slet ikke 
kan spejles over i det der organisationshierarki og der tror jeg, og det siger både chefer og 
ledere, så oplever de vældig vældig udfordrende fordi hvordan er det så, at det er mig, der står 
med det økonomiske ansvar her og jeg kan egentlig godt se, at der er brug for at vi skal gøre 
noget mere ved det her. Men er det så alene mig, der skal bære den her risikovillighed og 
risiko og hvordan kan jeg gå med det? Og det bliver man nødt til at tale om og det er som D3 
siger dialogen der viser vej og når jeg første gang vover det, og så kan det godt være at jeg har 
et delt ansvar med en kollega, altså vi har et delt fagligt ansvar, men jeg sidder med hele den 
økonomiske bet på det, hvis nu det ikke går, hvordan er det så jeg kan det? Og det er der 
heller ikke en drejebog for. Det bliver man nødt til at tale om og have en forståelse af  og det 
baserer sig på tillid. Det her det gør du grundlæggende fordi der er et hvorfor der tilsiger at vi 
skal gøre det.  
TAJ: Ja, spændende betragtninger. Det er ikke fordi vi lægger NPM for had. 
D1: Det må I godt. 
AW: Det er ikke vores ærinde. 
TAJ: Det er ikke vores ærinde. Det er mere forståelsen af  forskellige ting der sker samtidig.  
Det er jo en stor lagkage.  
AW: Ja, der er jo det her med Ledelseskommissionens anbefalinger. Nu var jeg jo ikke selv 
med til Store lederdag af  gode grunde, for jeg er jo ansat i Y kommune, men jeg kunne godt 
tænke mig at vide, eller vi kunne godt tænke os at vide, hvad ligger der bag jeres valg af  lige 
præcis de anbefalinger frem for nogle andre? Altså jeg ved godt at man kan ikke snakke om 
dem alle sammen på en gang men I har jo valgt nogle ud som I har valgt at fokusere på og 
fremhæve. 
D1: Man har en tendens til at skabe verden i sit eget billede. Derfor tror jeg at vi har valgt de 
punkter, vi har, fordi det passer til vores situation, eller de udfordringer vi selv kunne se. Og 
jeg tror ikke der er et større analysearbejde i det. Det er ikke sådan at vi er gået i tænkeboks i 
14 dag og muret os inde i et rum det har vi sgu ikke. 
TAJ: Det kan være at vi kommer med et bud på det. Det kan være at vi kan se nogle andre 
pointer. 
D1: Det ville jo være ret fedt. Og det er jo vores erfaring. Engang imellem gør vi jo noget og 
så cirka et år efter hvor vi kan se det store billede, så kan vi se, der var sgu et mønster alligevel. 
D2: Men det var ikke noget vi var uenige om.  
D1: Nej. 
D2: Så der var et eller andet der kalibrerede på en eller anden måde.  
D1: Og jeg ved at man skal ikke lede på mavefornemmelse, det skal man ikke, men engang 
imellem agerer man jo på hvad man inderst inde mener selv. Det gør man. 
TAJ: Jamen jeg tror vi har kun et lige i forhold til tilbage til Store lederdag. Det er der 
muligvis blevet svaret lidt på, men nu er der selvfølgelig sat de her nye ting i søen og der er 
håb om at vi får mange flere ting på tværs osv og musikskolen har jo allerede noget vi skal 
snakke om, D2, osv osv. Men hvad tænker I, også det her med den åbne dør. Vi kan jo ikke 
spå om fremtiden og man kan sige, det kan jo være at der begynder at tegne sig en - på 

"106



baggrund af  det I har sat i værk - så tegner der sig måske et nyt mønster eller en ny retning. 
Hvad tænker I sådan at jeres udfordring, hvis vi skal bruge sådan en eller anden skibsanalogi 
med at I står oppe på broen og I kan se, at skibet begynder at sejle i den der retning. Det er 
ikke sikkert, I har overvejet det på forhånd, men måske i forhold til sådan noget med styring 
og organisering og ledelsesgrundlag. Hvad tænker I der? 
D1: Altså den største udfordring når man har været i systemet i mange år, det er jo at erkende 
at selvom man har set ting før, så kan det jo godt være at den virker nu. Det er jo typisk det. 
Fordi de ting vi går og gør, er jo i nogle forudsætninger. Og når forudsætningerne ændrer sig i 
vores lokalsamfund, så noget af  det man ikke kunne for 20 år siden, det er faktisk det rigtige 
at gøre nu. Og det kræver erfaringsmæssigt en lille smule overvindelse at erkende, at det man 
har prøvet en gang med fiasko, det faktisk nu kan blive en succes. Det er den del. Så er der 
også det med at jeg tror vi er blevet meget skarpe på at skelne mellem styring og ledelse. Og 
skelne fordi hvis man siger, at man ikke kan fordrage styring og kun vil have ledelse, så gør 
man en fejl, fordi så har man ikke kontrol over noget. Man siger at man vil have styring men 
ikke ledelse så er ligegyldigt hvad man gør. Så er alt jo godt. Så ved du ikke hvor du kommer 
hen. Du skal nok komme sikkert et eller andet sted hen. Så det er både at kunne håndtere 
ledelsesaspektet og styringsaspektet. Det er det der udgør den egentlige udfordring i det at 
være leder også i vores system. D3 siger at vi ikke har så mange regler. Der findes enkle regler 
inden for økonomi og sådan noget. Det er sgu styring. Det er hårdkogt styring og det skal man 
ikke lade være med at lære. Man skal ikke træde over det, for så får man bare et problem. 
Men økonomien udgør ikke ledelsen. Økonomien udgør styringsaspektet, så kommer ledelsen 
bagefter. Og hvis man glemmer ledelsesdelen, hvad man godt kan risikere at gøre i pressede 
situationer, fordi så bliver det vigtigere at gøre tingene rigtigt. Hvis man så glemmer at gøre de 
rigtige ting, så er… Og det er vores opgave som direktion at skabe de rammer til den enkelte, 
som gør at man er i stand til - altså rent praktisk at kunne få mulighed for at gøre det. Så må 
man også tage konsekvensen af  hvis der er nogen der ikke kan. For det er sgu synd for 
organisationen, hvis vi har ledere ansat, der er styringsmennesker men ikke 
ledelsesmennesker. Det skal vi hele tiden være opmærksomme på. Og bæredygtig fremdrift er 
jo ikke et styringslæringsforløb overhovedet, det er et ledelsesforløb.  
TAJ: Men “Introduktion til nye ledere” er jo en styringslæringsdag ikke? 
D1: Jo, der skal du lære det landkort. Og det er nødvendigt at kunne landkortet. Men man 
kan jo godt tage et kort og sige: “Hvordan kommer man til Herning?”. Du kan også se på alle 
kortene, og du ved ikke hvor Herning ligger i Danmark. Du kan godt komme derhen, men du 
ved ikke om det ligger til højre eller venstre eller mod nord eller syd. Og det er det ledelse gør. 
Der finder du ud af, hvor ligger Herning egentlig i Danmark?  
TAJ: Interessant. 
AW: Ja meget.  
D3: Man kan jo også sige, at styring det kræver ikke ret meget af  mennesket andet end at lære 
nogle regler hvorimod i ledelse der er det personen. Der er det dig som person du skal 
investere og være modig og kunne stå på ølkassen. Det andet det er spørgsmål om 
udenadslære og om at kunne svinge den magtstok, man får som leder. Så kan man jo godt 
følge reglerne og gennemtvinge reglerne, men som D1 siger, det er der ikke meget ledelse i. 
Ledelse det er mennesket, det er personen.  
D2: Det at kunne motivere, altså det der hvorfor ikke? Fordi man kan sige, at styringsdelen 
den kan jo godt læne sig meget op ad hvordan. Frem for at sige, at det her vi skal have frem, 
hvad er det, for det er jo egentlig noget meget eksistentielt, vi er inde og røre ved, men vi kan 
se.. og så altså at kunne lave de koblinger, som medarbejderne også vil sige: “Det er faktisk 
derfor”. Det kan godt være at det er en politisk beslutning, men det er jo hele den der 
oversættelse hele vejen igennem organisationen, så medarbejderne kan sige: ”Jamen det er jo 
derfor. Det giver vældig god mening”. 
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D1: Og derfor kan man ikke lave en manual for ledelse. Det kan ikke lade sig gøre, fordi den 
hele tiden er i bevægelse. Verden ændrer sig, så ændrer vores situation sig også. Så det værste 
vi kunne gøre, det var et skrive en manual over hvad er det. Det kan vi ikke. 
D3: Manualer de er styring og det er jo ikke sådan at man er entydigt glad for friheden i det. 
Der kan godt være, at der er nogen der søger trygheden i at have et regelsæt at læne sig op ad. 
Så er det nemlig: “Hvorfor traf  du den beslutning?” - Fordi det står på linje 7. I den her 
situation… I den anden situation skal du jo begrunde det med en værdi som du skal hente 
inde i dig selv og kunne forsvare som person. Så vi har nok allesammen en snert af  ind 
imellem at det kunne da være friskt nok lige at kunne trække manualen op og så sige: “Det er 
sådan vi gør fordi det er det rigtige. Det har D1 sagt. Det står her. Så kan vi altid sige, at han 
er en skovl ikke, men det er det, han har sagt, så er det det vi gør. Og sådan er der nogle 
regler, der er i forhold til bogholderiet, men i forhold til rigtige mange andre ting… 
D1: Men det er bare vigtigt at sige, at det er ikke autonomi. Altså man er ikke fuldstændig frit 
stillet på det værdivalg man foretager, det er man faktisk ikke. 
D3: Og så er vi tilbage ved dialogen, samtalen der skaber den fælles platform.  
TAJ: Og når du siger: “Det er ikke autonomi”, så tænker jeg at så henleder det også til de 5 og 
de 8. 
D1: Ja det er klart. 
D2: Det er jo retningen for… 
TAJ: Nu nævnte du lige, D2, det der med oversættelse hele vejen ned gennem systemet og 
man kan jo sige, I sidder jo på topniveauet, og så kunne vi godt tænke os at høre jer lidt om I i 
forhold til det her in mente at der er noget oversættelse der skal ned og der er et 
ledelsesgrundlag osv. Jeres niveau er der noget der sætter nogle begrænsninger eller giver 
nogle muligheder? 
AW: Eller begge dele?  
D2: Altså jeg tænker at, jeg har ihvertfald brug for at jeg er ude og tage det der realitetstjek 
engang imellem, fordi da vi begyndte at arbejde med de strategiske fokuspunkter, så synes vi 
jo egentlig at det her det gav vældig god mening men jeg havde også brug for at se, hvordan 
er det så at centercheferne de.., hvordan ser det ud i forhold til deres virkelighed ikke? Og så 
at komme ud på et plejecenter og se hvordan hele den her omforandring, altså det har jo 
taget hele vejen, hvor de har fået noget, der giver rigtig god mening i forhold til den opgave 
de løser derude og kan forklare det. De kan begrunde det hvorfor med nogle andre ord, end 
jeg vil men.. 
TAJ: Men du kan se resultatet gennem alle led. 
D2: Ja hele vejen igennem, og der kan jeg ihvertfald mærke, at det har givet en enorm 
trækkraft, altså, at de har fået.. det er den her retning vi går og det har også frisat dem enormt 
meget til at få.. Der var en overgang, der var ikke noget, der var dikteret. Det hele skulle være 
så ens, uha, det skulle være så ens ude på vores plejecentre. Det var simpelthen en 
spændetrøje for dem fordi deres vilkår i øvrigt i det lokalsamfund de er en del af, de ressourcer 
de i øvrigt har, det gjorde bare at de kunne ikke være ens. De kunne noget forskelligt og det 
der med at få det frisat derude, det har bare givet en enorm værdi for de mennesker, vi er til 
for. Så det her med at komme ud og se hvordan det ser ud og ikke at man skal bruge sådan en 
næsefornemmelse men et eller andet, så kan man godt… jeg vil næsten vove og påstå at jeg 
kan gå ud og se hvor styringen den ligesom har taget overhånd og hvor der ligesom er fundet 
en rigtig fin balance mellem styring og ledelse. Du kan næsten fornemme det, når du kommer 
ud på decentrale enheder. At her er der et rum der er fyldt af  noget, hvor man ved, hvorfor 
man er der ikke bare fordi der er et budgetbeløb til noget bestemt.  
AW: Så det er et eksempel på at man bruger sig selv som manual, i virkeligheden. 
D2: Lige netop. Jeg vil simpelthen også til hver en tid insistere på det. Det er vigtigt som leder 
at bringe sig selv i spil i forhold til det.  
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D1: Det er tilbage i virkeligheden. Det skal man turde. Men man skal også erkende, at når 
man sidder hvor vi gør, så er der reelt fem et halvt tusinde der kigger op på en ikke? Og man 
kan ikke lære alle de virkeligheder at kende. Det er ikke muligt, og man skal ikke bilde sig selv 
ind, at man gør det. Man skal bare være nysgerrig. For det første du man ikke være bange for 
mennesker. Det er helt afgørende. Og for det andet er du nødt til at være nysgerrig. Det er to 
fundamentale krav til at være direktør i vores område. Ellers hører du ingenting. Så får vi det 
der sovjetiske osteklokkesystem, hvor folk fortæller os det, de tror vi gerne vil høre.  
D2: Jeg tænker også i forhold til det, når man lever sådan i de højere luftlag, som vi gør så.. 
altså jeg får rigtig mange borgerhenvendelser. Og jeg tænker, det er et rigtig rigtig 
betydningsfuldt vilkår i min rolle, for det er jo ikke sådan… Selvfølgelig er det fordi vi ikke har 
leveret tingene ordentligt eller ikke har været den fornødne forventningsafstemning og det 
giver rigtig meget indsigt at læse borgerklager igennem og se, hvad handler det her om? For 
mange gange så handler det ikke om den afgørelse man har fået, det er hele oplevelsen, det er 
hele mødet med den kommunale organisation. Det er meget mere det, end det man formelt 
har krav på.  
TAJ: Ja det er meget mere sammensat. Frustrationen er meget mere sammensat end.. 
D2: Fuldstændig. Og det der med at kunne rumme mennesker der er blevet ramt af  livet på 
den ene eller den anden måde, der gør at de har brug for hjælp. Og det kan man ikke 
håndtere i lovgivningsparagraffer. Det handler om det at kunne læse denne her sag i et større 
perspektiv. Og det tænker jeg, det skal vores medarbejdere også være rigtig dygtige til og det 
er de, langt de fleste, også. Men der hvor vi fejler, det er ikke på den formelle del, det er på 
den mere menneskelige del, uden at vi bliver private eller ikke professionelle. Det at  kunne 
rumme det der aspekt i det også. 
D3: Man kan sige, i forhold til det med at opsamle viden, når man som D1 siger, vi sidder 
som direktører, der er alt for mange detaljer vi ikke kan fange, så kan det jo faktisk være en 
fordel at alt det vores kommune laver for befolkningen, laver de jo også for os, hvis vi bor her. 
Det er vores nabo og det er vores mor, vores bror og vores søster, det går ud over, når vi fejler. 
Og jeg skal da lige love for, at vi får det at vide.  
TAJ: Der til julefrokosten. 
D3: Når jeg kører i et hul i asfalten, du kan tro jeg fortæller D1 det også. Sådan er det. 
D1: Du kan bare køre ordentligt. 
D3: Men til forskel fra nogle andre jobs, der kan man sige, at der arbejder vi jo med den 
virkelighed, som vi bor i også. 
D2: Der er sikkert også nogle gange at vi er så forbistrede priviligerede, så det må vi jo sige, 
altså vi ruller hele tiden ind på reduktionskrav (?) og indtægtssiden er presset, men vi er i en 
stor organisation. Vi har et hav af  kompetencer til rådighed. Den bedste forudsætning for at 
lave noget innovativt, den har vi, fordi vi har det hele i en organisation. Så vi har et eller 
andet sted de bedste forudsætninger for at se at glasset det er halvt fyldt i stedet for halvt tomt. 
Det glemmer vi bare nogle gange. Vi er født med et budget. Vi skal ikke ud og tilkæmpe os 
det hvert år. Det glemmer vi også. Så det er bare nogle gange at få de der forståelse frem ikke? 
Vel vidende at det selvfølgelig er rigtig rigtig svært når aktivitetsniveauet bare er stigende og 
budgettet skal følge med, for så skal man hele tiden tænke, hvordan søren er det så man kan 
tilrettelægge det her?  
TAJ: Jamen så tror jeg at vi kommer over i… for nu snakker vi lidt om jer og jeres rolle som 
direktører og det er jo super interessant og I har faktisk været lidt inde på det. Nu har jeg 
tegnet en, nu behøver I ikke at sige at den her fodboldbane den er grim, for det er den. Det er 
der andre, der har påpeget. Det er noget med flagene, der ikke vender rigtigt.  
D2: Jeg troede det var en scene. 
TAJ: Jamen det kan vi også godt sige. Det bliver til en scene lige om lidt. Men lige nu er det 
en fodboldbane og der er jo sådan nogle hjørneflag. Og det er jo ikke sikkert, at der er fire 
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hjørneflag. Men det vi er lidt interesserede i, også i den der kompleksitet, det har Astrid og jeg 
også diskuteret ud fra vores egen ledelsespraksis, hvad er det egentlig vi navigerer efter når vi 
navigerer i vores ledelsesrum? Hvad er det for nogle hjørneflag vi ligesom har valgt at sætte 
op for os selv, som vi prøver på at navigere efter? Det kunne vi egentlig godt tænke os at høre 
lidt om. Hvad tænker I der? Du (D2, red.) har været inde på det her realitetstjek og har I 
nogle… har I tænkt over det, når I har siddet lige så stille og roligt derhjemme i sofaen, og 
tænkt: “Det er egentlig sådan her, jeg gør”. Eller gør I bare? 
D1: Jeg tror i det store hele, at folk de gør. Men det er rigtigt, når du beder dem om at 
overveje, hvorfor de gør som de gør, så kan man få en refleksion over hjørneflagene. Så min 
umiddelbare reaktion på hjørneflagene det er, jeg kan lige komme i tanke om tre. Der skal 
nok også være flere. Men der er sådan tre afgørende. Det ene det er ledelsesfilosofien. At det 
med at man skal kunne fortælle hvorfor man gør tingene. Det skal man kunne gøre 
meningsfuldt, både opad og nedad. Så er der også for det andet respekten for væsentlige 
styringsforudsætninger, skal man også have. Altså økonomi og alt muligt andet, der er ikke frit 
valg. Det tredje og sværeste det er, at man som leder skal være hamrende dygtig til sit arbejde 
og skabe en afdeling, en arbejdsplads som er skidegod til og samtidig bevare den åbenhed til 
at drage andre og andres erfaringer ind. Og al erfaring viser, at det er det sidste, der er det 
sværeste.  
TAJ: Så en eller anden form for åbenhed til at invitere andre ind. 
D1: Ja, det er det her med den sætning vi har: Man kan selv men ikke alene. For på den måde 
stiller du jo dig selv ud og beder folk om at komme med holdninger til den måde, du nu har 
valgt, og det er fanme altid besværligt, og også træls for man synes jo at man har ret. 
D3: Jamen det har man jo også. 
TAJ: Men det er jo egentlig også den retning, I har promoveret nu her med den nye Store 
lederdag. Det er jo sådan set, at man er villig til at stille sig selv ud på den måde. 
D1: Og af  og til blive klar over det der skræmmende, at det er ikke altid man ved bedst selv. 
Og første gang man oplever det, så er man godt nok nede, men anden gang finder man ud af, 
at det er faktisk en styrke. Man får en lettere tilværelse bagefter. Det var tre flag. 
TAJ: Har du nogle flag, D2? 
D2: Ja jeg sidder og ser om jeg skal supplere med noget, men det har jeg egentlig ikke. 
D3: Men så må man sige, at i den verden vi er, der er der et eller andet flag, der handler om 
at vi er en politisk styret organisation ikke?  
D2: Politisk gangbart, det er jo også… 
D3: Det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvad vi synes der er rigtigt og rigtig klogt og begavet. 
Det skal jo også være noget der passer til dem, der nu er blevet valgt til vores Byråd, at det er 
den vej de vil. Så den står der jo, den sidder ret fast den pind. 
D2: Som direktører der har vi virkelig en gatekeeper-funktion. Der er noget som har politisk 
gang på jorden og så er der noget, der ikke har politisk gang på jorden. Så det der med at 
organisationen den skal virkelig også tage bestik af  netop det du siger, at det er en politisk 
ledet organisation med en politisk retning. 
D1: Vi må have en dyb respekt.. 
D2: Ja lige netop, der skal være den største respekt for det, for det er vores politikere, der skal 
ud og stå på mål for de beslutninger, der bliver truffet. 
TAJ: Ja 
AW: Så der er noget med politisk gangbarhed, eller hvad vi kan kalde det. 
D1: Ja og respekt for at der faktisk er politiske valg i vores organisation. 
TAJ: Ja, at det ikke er sådan et skjult teknokrati. 
D1: Ja men ikke engang skjult, men at det også er værdsat. At man ser det som en del af  vores 
styrke. 
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D2: Så er der selvfølgelig alt det der med at vores politikere, de er jo valgt til at være uenige, 
og det giver jo også en masse spændende dynamik. 
TAJ: Ja dynamik det fordrer jo energi og nye perspektiver. Det er jo dejligt. Jeg tror kun vi har 
sådan et spørgsmål tilbage. Det er faktisk sådan, altså så kan vi jo sætte, nu kan vi lege at det 
er en scene. Så har vi jo fået sat nogle rekvisitter op på scenen her, og det er jo lidt i 
forlængelse af  det sidste her. Altså hvis I skal lave det allerbedste skuespil, så har man 
selvfølgelig nogle ønsker til lys og lyd og det ene og det andet. Kan man snakke om nogle ting, 
der hjælper jer på den her scene eller der forhindrer jer? Hvilke barrierer er der måske for at I 
kan lave det allerbedste skuespil? 
D2: Altså nogle gange tror jeg en barriere kan være manglende viden. Det vi ikke ved, eller 
den tanke vi ikke har tænkt, altså det tænker jeg... nogle gange kan jeg godt sige til mig selv: 
“Jamen D2 for hulan du kører i de samme cirker”. Og jeg synes bare, nu sagde jeg til D3, nu 
skal vi til at lave budget igen. Jeg siger også til D3: “Jeg er helt tom”. - Nej det er du ikke efter 
Jul. Så det der med, hvor er det man.. altså hele tiden.. også det der med at når man har 
siddet - vi har jo efterhånden siddet et stykke tid, ikke? - at man ikke bliver sådan et ekko af  
sig selv. “Det er altid det hun siger, det ved vi godt, så trækker hun det i den..” Hvordan er det 
man også holder det der spejl op for sig selv?  
D1: Ja, hvordan udvikler man skuespillet? Så scenen der det bliver jo… Jeg tror det er vigtigt 
at erkende, at vi som ledere og direktører i organisationen, også har en skuespillerrolle. Det 
har vi for vi repræsenterer kommunen og skal være i stand til at gøre det troværdigt, når vi 
står oven på ølkassen og alle mulige andre steder. Vi skal lyde som om vi mener det. Men også 
engang imellem også acceptere at andre er med til at skrive rollehæftet, og at vi nogle gange 
er forpligtet til at spille en rolle, vi ikke selv har opfundet. Spille et stykke, nogle replikker, vi 
ikke selv har opfundet. Men det er fordi, de er der, og det skal vi kunne. 
D2: Ja og også få den der, her i direktionen er det vigtigt nogle gange at kravle ned i den der 
sufflørkasse og lige giver den der... D1 kan sige: “Ja, D2 det har vi så hørt, du har sagt tre 
gange. Prøv med denne her”.  
TAJ: Vi har forstået hvad du mener. Vi har hørt hvad du siger. Super. 
D3: Så tror jeg at noget af  det som er vigtigt for os ligesom for alle andre ledere på de 
niveauer vi nu har været og er, det er at vi, når vi snakker rekvisitter eller arbejdsvilkår, det er 
at vi sørger for at få tid til at lade os udfordre i dialogen med hinanden, for det kan blive 
fuldstændig umuligt at sidde og få den gode idé til hvordan vi nu, endnu engang tilpasser 
vores budget til den virkelighed der er. Min erfaring er, at de gode ideer kommer når vi sidder 
to eller tre mennesker sammen og sidder og laver ping pong. Der er ingen af  os der selv, jo det 
kan ske, men ellers det kan ske, når vi står og er i bad og der kommer geniale ideer. Ellers så 
er det de geniale ideer de dukker op i en dialog, hvor man sidder og udveksler ting og lige 
pludselig så er der ingen der ved, hvem der egentlig fik den geniale idé. Den lå bare lige 
pludselig inde midt på bordet. Og det kræver, at vi tager tid til hinanden til den dialog, både 
for at udvikle og for at lære af  hinanden. Og det fordrer så til gengæld også at man, som D1 
sagde ret tidligt i forløbet, tør at erkende, at man ikke ved alting. Fordi hvis man ved alting, så 
behøver man ikke få alt for gode råd og behøver egentlig ikke at diskutere noget, for så ved 
man det før man går ind i lokalet. Man skal bare overbevise de andre om, at man har ret, så 
er den skåret. Det kræver omkring det her bord, at vi godt tør gøre os kloge på det vi ikke ved 
nok om. Og så blive skudt ned og så ender det alligevel med at der ligger et eller andet godt. 
TAJ: Men tid det er - selve det faktum at tid er en ressource det er… 
D3: Tid og åbenhed og den der parathed til at lytte. 
D1: Tid er der jo aldrig nok af. 
D3: Man skal tage tiden til det.  
TAJ: Jeg tænker, den dag man opdager at man har for meget tid, da ved jeg ikke helt, hvad 
der sker. Så er der et eller andet der er gået helt galt. 
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D1: Så har vi nået evigheden. Det er om lang tid.  
TAJ: Det kan godt være at det er der, man først finder ud af  det. Har du…? 
AW: Nej jeg synes I har sagt så mange gode ting. Og faktisk også meget af  det vi har snakket 
med de andre interviewede om, det er sjovt, I siger faktisk de samme ting bare på en lidt 
anden måde. Det er super interessant for os at sidde og høre ikke også? For jeg sad lige og 
tænkte: “Gad vide om D2 siger det der med… Og det gjorde du så”.  
TAJ: Men bare på en anden måde.    
AW: Ja på en anden måde. Men hvis man sådan skal sætte de sidste ord på hvad sådan det 
vigtigste er, når man er leder. Hvad står aller allerøverst? Nu har I været lidt inde på det hver 
især. Men hvad står allerøverst på listen? 
TAJ: Man kunne også spørge på en anden måde. For nu har I jo snakket meget om jer selv. 
Hvad værdsætter I mest? Fordi I skal jo kommunikere nedad i systemet. Hvad værdsætter I 
egentlig mest for lederne på chef- og lederniveau i systemet? 
D1: At de forholder sig. 
TAJ: At de forholder sig. 
D1: Ikke at de adlyder, men at de forholder sig. 
D2: Og at de har den der åbenhed for - det ligger også i at forholde sig - at blive udfordret er 
faktisk med til at gøre dem stærkere. Frem for - nu kommer hun og blander sig - til nej nu 
kommer hun faktisk med et perspektiv, der kan splitte min argumentation af, og det sætter jeg 
rigtig stor pris på. Jeg vil ikke have et ekko af  mig selv, på ingen måde. Så ville jeg godt nok 
blive meget bange tror jeg faktisk. 
TAJ: Så hører du det samme igen og igen og igen… 
… 
TAJ: Så der er også noget omkring diversitet? 
D2: Ja helt bestemt. Nu kender du jo chefengruppen. Jeg vil sige, vi har godt nok også en 
mangfoldighed. Vi kan ikke være beskyldt for at rekruttere nogen der ligner hinanden, for de 
er godt nok meget forskellige. Og grunden til det er jo også at de kan supplere hinanden. De 
kan komplementere hinanden godt og de kan også være vældig uenige uden at det bliver 
personligt og man bærer nag. 
TAJ: Ja det er en stor kvalitet. 
D2: Nogle gange skal man lige ind og mægle når to chefer.. når en uenighed den er kørt lidt 
for lang tid uden at de ligesom har landet noget og så er det sådan det er. Så ved de som regel 
også godt selv, at.. 
D1: Man skal også lige vide, hvornår man lukker døren ind til børneværelset. 
D2: Ja og siger, det må de simpelthen finde ud af. 
TAJ: Lige præcis. 
D1: Men også der er jo en grundlæggende respekt i vores organisation for dem der er chefer 
for en selv. Det er der også nødt til at være. Der er nødt til at være respekt. Men vi er hele 
tiden nødt til at gøre det sådan at det faktisk er lovligt at være uenig med sin chef. Det er ikke 
lovligt at være illoyal, men det er lovligt at være uenig. Og der er man nødt til engang imellem 
at vise det i praksis og sige: “Du har ret og jeg tog fejl. Du har sådan set ret”. Selvom det kan 
være svært fordi vi allesammen tror at vi taber autoritet ved at erkende at man tog fejl. Gu’ 
gør man ej. Man taber autoritet ved at gøre noget der er forkert. 
AW: Og insistere på det. 
D1: Ja. Og blive ved. 
D2: Den der scene bliver til en boksearena.  
D3: Vi hænger i tovene.. 
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TAJ: Og der tælles til ti. 
D1: Der synes jeg at den velfungerende chefgruppe er egentlig karakteriseret ved at man er i 
stand til at udfordre hinanden.  
TAJ: Yes. Har I noget I vil sige, hvor I tænker det her det brænder jeg simpelthen inde med? 
D2: Jeg er sådan lidt undersøgende på jeres arbejdstitel. 
TAJ: Nåh, jamen det var faktisk den vi havde besluttet os for ikke at sige, men det var for der 
var nogle af  de andre.. Den kan jeg jo lige nævne. Den hedder “Minimal struktur - 
redningskransen til den offentlige leder”. Og det hed den fordi da vi startede med at afsøge 
det her projekt, der tænkte vi.. det er fordi det her med minimal struktur det kommer faktisk 
ud af  vores forrige projekt, hvor vi… jamen det endte jo med at blive sådan et jazz/
billedkunst-projekt hvordan man kunne oversætte noget af  det og bruge det som metafor for 
ledelse blandt andet også hele det her improvisationsbegreb i organisering og alt sådan noget.  
AW: Selvledelse og free jazz og.. 
TAJ: Det var noget værre langhåret noget. Men da endte vi faktisk med det her minimal 
struktur som der også var nogen der var meget klogere end os, der havde skrevet om. Så vi 
tænkte hvad nu hvis vi tager det her begreb og propper det ind i ledelsen. Men det vi bare har 
været udsat for det er, hvis bare vi siger struktur, så er der ihvertfald tidligere informanter, der 
har tænkt, så handler det om bureaukrati og hierarki og faste rammer ja og styring og det var 
egentlig derfor vi havde besluttet os for ikke at sige titlen nu, men nu ved jeg godt at nu stod 
den selvfølgelig i papiret, for vi havde et værre døje med at få forklaret, hvad vi mente med 
det begreb. Men det er egentlig det. Det vi prøver på med det her. Vi vil nok fremsætte en 
hypotese, der kan ligne noget med, hvad er det en minimal struktur i vores begrebsverden vil 
kunne være i offentlig ledelse. 
AW: Ja, det er faktisk en metafor. 
TAJ: Ja det er det egentlig. 
AW: Fra jazzmusik og billedkunst og så ind i ledelse. Og hvis man ser på det her begreb 
minimal struktur, så er det en teknisk struktur og social struktur og den vil vi så prøve at 
afsøge inden for offentlig ledelse og finde ud af, hvad er det for nogle ting, der skal være til 
stede for at… jazzmusikerne har et repetoire, og de har nogle bestemte måder de 
improviserer på og et bestemt sprog og noget de gør. Og der er sådan noget creative listening, 
så lytter man på en bestemt måde og så ved man nu er det mig, der skal spille. Så mange af  
de her strukturer de ligger som sådan et slags net af  forholdemåder i virkeligheden, og det er 
det vi vil forsøge at bringe ind, eller finde et bud på hvad det kunne være i offentlig ledelse. 
D2: Jeg synes vi har meget sådan creative listening. Altså jeg synes faktisk at det er styrken i 
organisationen, at der bliver lyttet. 
TAJ: Det er en enormt hip organisation. 
AW: Det er det faktisk. 
TAJ: Det vil jeg gerne sige. Stor ros til det. 
D2: Det er X-kommune-modellen. 
TAJ: Det har vi også snakket om. Hvad er det egentlig for en retning, I prøver at promovere? 
Og man kan jo trække en masse, altså der er en masse kompleksitetsteori man kan hænge op 
på det ikke? Der er også noget gammelt, John Dewey også - filosoffen, altså det med at være 
handlingsorienteret og nysgerrig, undersøgende på verden. Vi erkender at der er en virkelig 
verden, vi går rundt i, så jeg synes der er mange sådan interessante teoretiske perspektiver 
også. 
D2: Jeg underholder lige direktionen med at jeg læser Frederic Laloux for tiden fordi jeg synes 
det er rigtig rigtig spændende i forhold til også at forstå vores organisation. For det er jo godt 
at I gennemlyser os nu for så kan vi også få nogle teoretiske begreber på hvad det er vi går og 
gør. Det er fordi Y og jeg vil lave et lille paper om bæredygtig fremdrift, hvad er det for noget? 

"113



Hvor har det sit teoretiske ophæng henne? Og så tænkte jeg, at nu var jeg nødt til at gå på 
opdagelse på nogle teoretikere som egentlig har ment noget om det her. Og det er nok det 
tætteste jeg kommer på det, Frederic Laloux.  
TAJ: Ja så kan vi jo snakke om det. Vi har ham inde perspektiverende, men han har jo de her 
cirkler, hvor den sidste hedder TEAL. En underlig grøn farve ikke. Der begynder jeg at stå… 
jeg synes det bliver for helligt. Men jeg har jo sagt til Astrid hele tiden, jeg vil vove at påstå, at 
organisationen bare er brun. 
D1: En brun organisation… 
TAJ: Jo men det hurtige argument, at Laloux han bruger jo, jeg tror den er rød, det er bander 
og sådan noget. Så er der en der er gul, det er måske sådan en bureaukratisk organisation, så 
er der en der er en anden farve ikke? Men i virkeligheden vil jeg vove at påstå at den er brun 
fordi vi har stadigvæk noget ledelseskæde og vi har stadigvæk noget styring - altså farverne 
blandet sammen. Det er jo egentlig det vi prøver at navigere i.  
… 
D2: Laloux gør op med det at borgeres komplekse problemstillinger ikke kan løses i et 
hierarki. 
D1: Men vi har aldrig nogensinde gjort en dyd ud af  at få en teoretisk forståelse af  hvad vi 
gør nu. Vi har nogle gange muntret os med det efter vi har gjort det. 
TAJ: Men det er jo en meget Deweysk tankegang. 
D2: Teori uden praksis det gør dum og omvendt, det kan også bringe en eller anden 
forståelse. 
D1: Det er faktisk meget godt engang imellem at kunne se en mening. 
TAJ: Men vi har jo gjort det, at vi har ladet jer tale. Så vi ved faktisk ikke hvad resultatet af  
denne her opgave bliver. 
D2: Nej det bliver rigtig spændende. 
… 

Bilag 6 - Eksplorativ dialog med C1 og C2 

Interview med Chef  1 (C1) og Chef  2 (C2) - 13/11 2018 

AW: Kan I kort beskrive jeres oplevelse af  Store Lederdag? 
… 
C1: Jeg var der. Jeg sad endda ved siden af  Thomas ved et af  de runde borde der, og vi havde 
da også nogle gode diskussioner og snakke indimellem og det … Jeg ved ikke hvad mit indtryk 
er. Det var fedt. Det var fedt at mærke virkeligheden og vi havde faktisk nogle diskussioner i 
chefgruppen bagefter…. hvor det ligesom blev udfordret lidt, at der havde været for lidt 
ledelse på programmet. Og jeg ved godt, det er jo ikke stereotypt fordi jeg synes det emmede 
af  ledelse. Det emmer af  den der måde vi gerne vil virke på som kommune. Det kan godt 
være at man kan sådan spore sig ind på det ledelsesmæssige, hvad er det for nogle discipliner, 
du skal kunne når du laver dit tilsyn og din økonomi og personaleledelse og alt det der men 
det handler jo også om at sætte ting i spil, og det så vi jo en hel masse eksempler på med de 
historier og fortællinger, der var ude fra virkeligheden.  
… 
Og også det er en stor organisation, er vi 270 ledere? … Men vi skifter jo også ud i vores 
ledelse, og hvordan søren får man arbejdet med ledelse og samarbejdskultur i en organisation 
hvor vi skifter ud på pladser hele tiden? Og der arbejder vi et eller andet sted forskelligt ude i 
alle vores centre men ud fra det samme værdisæt. 
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… 
Men jeg synes nemlig det var en god idé at få koblet Ledelseskommissionens .. ja det var en 
frisk måde at.. jeg hader det der med hvis ting bliver konceptgjort og der er jo masser af  ting, 
der kan udfordres i det Ledelseskommissionen kommer med og de kommer jo ikke kun med 
en sandhed. De fortæller om nogle mulige greb, du kan gøre, når du bedriver ledelse og det.. 
Jeg kan lide det meste af  det Ledelseskommissionen siger, men det er sgu ikke det hele fordi 
lige så snart det bliver koncepter og vi skal arbejde med ledelsesgrundlag og ja, det skal vi, 
men det kan du ikke sætte ned i kasser. Det er bare så vigtigt synes jeg at få udfordret. .. Selv 
min havnefoged sagde, at det havde været en god dag. Hvis han siger det er en god dag, så er 
det.. Han er så langt fra den administrative ledelsesgang som leder, som man kan være, kan 
man sige, så han ja.. 
...  
TAJ: … Nu ved jeg ikke om I må referere det I drøfter i den der chef-gruppe, men du sagde 
sådan at der havde været nogen, der havde nævnt, at der var for lidt ledelse, og så bliver jeg jo 
selvfølgelig lidt nysgerrig på … hvad betyder ordet “ledelse” så for dem der syntes, der var for 
lidt af  det? 
C1: Det er jo det. Ledelse kan jo godt betyde noget forskelligt for den enkelte og den 
ledelsessituation, du lige står i, det du skal håndtere. Der er rigtig meget forskel på om du er 
leder af  en økonomiforvaltning…, eller du visiterer noget ud fra nogle skemaer, men du skal 
stadigvæk have noget til at fungere rigtig godt ude hos borgeren, eller er du ude i mødet 
derude hele tiden. Hvad er det for en ledelsessituation du er i, og jeg tror faktisk ikke vi var 
helt vildt forskelligt opfattende. Det var egentlig bare at få sat nogle ord på… der var måske, 
hvad er fagligheden ved at være leder? Hvad er det? Det synes jeg er meget mere at få ting til 
at ske, som de her fine eksempler omkring sundhed eller gå over og grav i naboens 
jordbærbed end det er den her faglige disciplin at kunne gennemføre sine 
medarbejderudviklingssamtaler og alt bureaukratiet der hører til at være leder. Jeg hørte at, 
jeg valgte at høre, at der kunne godt være noget mere ovre i den del der. Og der er vi jo bare 
forskellige.  
TAJ: Så det er noget med styring kontra ledelse? 
C1: Ja, det er ihvertfald noget andet end styring, men det er også en styring at give fri og give 
nogle rum og du skal hele tiden bare være og dosere, og det synes jeg jo er ledelse. Men det 
andet er også ledelse, det skal jeg ikke negligere...Derfor er det fedt at vi ikke er ens. Og et 
eller andet sted så afspejler vores chefbord også det og sådan vil det gøre det nedad i 
ledelseslagene. Vi skal kunne drifte og drifte. Jamen det er jo en forudsætning. Men hvis du vil 
være chef, så skal du også vise at du kan agere på et strategisk niveau… Man bliver måske 
mere og mere opmærksom på at sætte sig selv og sin organisation i spil. 
AW: Nu nævnte du selv Ledelseskommissionens anbefalinger. Hvad hæftede du dig særligt ved 
med dem? 
C1: Det kan jeg da ikke huske. 
AW: Nej… Der var noget med nogle videoer, er det ikke rigtigt? 
C1: Jo jo… 
(C1 til C2) Kan du huske de anbefalinger fra Ledelseskommissionen?... 
Vi har endda fået dem omdelt og en folder og... 
C2: Nej altså det gider jeg ikke at koncentrere min tid om. 
C1: Nemlig! 
C2: Det giver altså ingen mening. Jeg synes, at det skal ud og virke i praksis. Jeg tænker det er 
fint nok, at de har nogle anbefalinger. Det jeg hæftede mig ved, dengang de kom 
anbefalingerne - nu var det ikke Store Lederdag - det var at man havde taget de der fire ud, 
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men jeg synes det var ærgerligt, at man ikke havde den ud… den der med, altså det der med 
mod, hvad? 
C1: Jeg skulle til at sige tæt på borgeren eller sådan noget men… 
C2: Altså jeg synes at det der at vi har bygget sådan en organisation op hvor man klynker og 
klager og det er også så synd for medarbejderne og alt det der. Fokus på borgeren, borgeren i 
centrum. Det er det, det drejer sig om. Tilbage til de gamle dyder. Vi er blevet så 
berøringsangste. Vi tør ikke at sige til medarbejderne: “Venner, det er det her I har fokus på. 
Det er kun derfor vi er her. Det er for borgerens skyld”... Og det var så stor en befrielse, at der 
var en der turde stille sig op og sige: “Stop nu det klynkeri”. Altså vi er simpelthen gået for 
vidt i forhold til at det er så synd for vores medarbejdere. 
C1: Ja. 
C2: Men vi kræver, vi vil have nogle engagerede, motiverede og toptunede medarbejdere for 
ellers så overlever vi ikke som offentlig organisation, det gør vi ikke. For vi har simpelthen ikke 
råd til alt det her pyldren. Nu går jeg bare i den anden grøft, men jeg synes bare det var sådan 
en befrielse. Det var det jeg hæftede mig ved, og derfor sagde jeg: “yes, det her det skal vi 
have”.  
.... 
TAJ: Det var noget med mod til at lede....Jeg tror de fire de havde valgt det var det personlige 
lederskab, borgeren i centrum, og jeg kan ikke huske de sidste to. 
C1: Jeg er heller ikke god til at læse og huske sådan nogle ting der men det var bl.a. ud af  det 
der personlige lederskab, at så skulle man til at arbejde målrettet med sit ledelsesgrundlag 
ikke, og et eller andet sted er det jo hæftet ved det vi også har beskæftiget os med siden. Det er 
fint nok. Det har vi bare helt bevidst valgt ikke at gøre i Frederikshavn Kommune i rigtig 
rigtig lang tid, fordi vi ikke ville konceptgøre det at være leder. Så vi skal have fundet en vej, 
der ikke er at konceptgøre.  
… 
C1: Men Anders Seneca han sagde, nemlig også og der blev vippet lidt med ørerne og der var 
flere der lige noterede sig det ned og jeg kan da huske det. Det var det her med vores 
kerneopgave, hvordan vi trives som ledere og medarbejdere og alt det der. Og han sagde det 
der: “husk nu, vi er ikke ansat, I er ikke ansat i kommunerne til at trives. I er ansat til at lykkes 
med jeres kerneopgave”. Når vi løser vores kerneopgave, så er der stor sandsynlighed for at vi 
trives, og når vi er gode til at arbejde på tværs, så er der stor sandsynlighed for at vi trives. Og 
så kan man jo angribe den bold fra flere vinkler… Så det var lidt befriende også. Men det er 
åbenbart blevet moderne at sige det nu også. 
C2: Hvad for noget? Ja det er det åbenbart.  
C1: Fordi det blev sagt på Store Lederdag også. 
TAJ: Ja, det er også en af  Ledelseskommissionens anbefalinger, det er den omkring det her 
med MED-systemet. 
C2: Og det er alt for stort. 
C1. Vi har jo et.. det er jo et meget større bureaukrati. Det er vel ti gange større end det 
politiske bureaukrati. Vi har et medarbejder/samarbejdssystem og høringer og alt muligt. Det 
er jo et stort bureaukrati, så derfor så er der også rigtig meget, der ikke går igennem vores 
samarbejdssystemer, fordi nogle gange giver det for lidt resonans eller mening, og fordi det er 
jo her og nu og vi løser og selvfølgelig når vi er i stand til at være langsigtede og alt det her, så 
går vi også hen og gør nogle indsatser der men selvfølgelig gør man ting for at have hele 
medarbejderstaben med, men det er ikke nødvendigvis i det der bureaukrati man gør det. 
Sådan arbejder jeg ihvertfald ikke. Jeg arbejder ikke… jeg overholder det jeg skal. 
C2: Det gør du. Altså man kan jo sige, det har jo ikke gjort os gavn. Tværtimod. Hvis man 
skulle være tro mod det, som var kongstanken dengang man lavede MED-strukturen, så var 
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det arbejdsplads-MED og hoved-MED, men nu får man alverdens andre mærkelige ting 
skubbet med ind… 

(mere omkring dette...) 

C1: Altså jeg vil ikke gå så vidt som at sige, at det fungerer ikke bare. Du kan godt bruge det. 
Man kan også godt med sine medarbejdere få det til at virke konstruktivt, der er bare så 
mange niveauer og lag i det, at der er nogle som du naturligt ikke vil interessere dig ret meget 
for, for det er for fjernt for dig. Og der er så mange dokumentationskrav op og ned af  det 
system, at du er for fjernt fra det du foretager dig. 
C2: Det er også det jeg siger. Forenkle eller forsimple det.  

(mere om de to parallelle systemer) 

C2: Jamen altså, vi får det til at fungere (MED, red) men nu spørger du og så får du et svar. 
Jeg synes at man skulle forsimple det. 
C1: MED-systemet i sin helhed er et stort bureaukrati. 
C2: Jeg synes at arbejdsplads- MED det giver rigtig god mening, fordi man har tillid til at vi 
kan løse det aller aller meste selv. 
C1: Så det er med at få det løst så tæt på virkeligheden som… 
C1: Jeg tror at man skal være på tæerne. Nogle gange løser problemer sig af  sig selv fordi de 
ikke rigtig er problemer. Der er nogle gange at noget bare skal have lidt tid, men jeg synes, vi 
er spændt rimelig hårdt på i forhold til at skulle kunne noget på direktionsniveau og på 
formands- og borgmesterniveau hele tiden. Der er hele tiden henvendelser eller historier - 
eller et eller andet, der skal håndteres ved siden af  det at drifte butikken. Det er ugentligt, at 
der er et eller andet man lige skal have håndteret. Så er der måske nogle misforståelser eller 
nogle historier, der kører den gale vej, og hvordan søren er det lige at man bedst påvirker det 
og der er jo en tendens til at man hellere vil snakke den dårlige historie end den gode historie, 
så jeg synes også det er en ledelsesopgave at få pushet til alle de der gode cirkler, der også er, 
eller er flest af. For det er jo dem der er et par 100 af  hver gang der er en dårlig. Og at se at få 
bragt det i spil, det var bl.a. det vi gjorde på Store Lederdag. 
… 
C1: Jeg synes der er et pres på at… i den tid jeg har været leder, at vi udsætter også lederne 
for flere og flere administrative opgaver som måske har med noget andet at gøre end den 
egentlige driftopgave, og det er igen det der at være leder ikke? Du skal fanme alt muligt og … 
hvad kan man rumme? Og vi har jo også en diskussion i kommunen og i hoved-MED med er 
buen blevet spændt for hårdt i forhold til at være leder? Er vi tilstrækkeligt til rådighed? Er vi 
frie nok i vores rolle eller er vi spændt op på bureaukratiet så vi ikke er i stand til at hæve os 
fra.. og være lidt mere vidtløftige i vores tilgang? 
C2: Gider medarbejderne overhovedet blive ledere, har du spurgt dem efter det? 
C1: De vil da rigtig gerne være selvledende men vi skal - men du og jeg vi skal også have tid 
og energi og overskud til at få lavet nogle gode rammer, og det er ikke nødvendigvis en 
økonomisk ramme, det er måske også noget med, hvad er det for en retning og hvad kommer 
den af ? Kommer den af  at vi har oversat noget fra en politiker eller en direktør eller er vi 
gode til selv at finde på så det stemmer overens. Jeg synes at der er blevet mindre tid til at være 
i det felt end der måske var for 10 år siden. Og dokumentationskravene til os, men det er jo 
ikke bare nu her. Hele den her privatiseringsbølge og alt det her… 
C2: Ja det synes jeg er sådan lidt… Men det er inden for dit felt, det er meget med 
privatisering. 
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C1: Ja, og dokumentation og vi skal dokumentere så meget som… Du ville ikke stille de 
samme krav hvis det var en landmand. 
C2: Jeg synes, at samarbejdet med KL det er blevet at vi skal levere så mange åndsvage…  
C1: Ja til KL. 
C2: ...altså det er helt vanvittigt. Nu kom den der med brand på plejecentre, nej det var fra 
ministeriet… Og så den der brand der. Det er helt vildt. Jamen altså det lægger vores 
organisation ned, når man gør sådan noget. KL de skal simpelthen have svar på jeg ved ikke 
hvor mange spørgeskemaer og dit, dat og dut. Altså det synes jeg virkelig har taget overhånd, 
og der trækker vi godt nok på vores ledere derude i forhold til at de skal kunne melde ind på 
de fleste ting til regeringen og deres puljetyranni, det er helt vanvittigt. Altså vi fik jo 13 
millioner her i sommers fra alle de der forskellige puljer, men det store stykke arbejde, vi skulle 
lægge, nu var det ikke bare nok med at vi skulle ud og søge alle de her forskellige puljer, nu 
skal vi så styre alle de her projekter. Det er rigtig godt, for det er den eneste måde, vi kan få 
penge til udvikling, men det der er det mest trælse ved det, det er hele den der 
dokumentation. Der har vi så dokumentation. Vi har ikke så meget med udbud. Vi har på 
fritvalgsområdet, der er du (C1, red.) jo mere i din gesjæft, der er du jo mere… 
C1: Men det der, nu siger du KL, vi tager lige og interviewer hinanden… 
AW: Det er så fint. 
C2: Nu kører vi. 
C1: Det der med KL det mærker vi rigtig meget og jeg føler mig et eller andet sted også 
trukket rundt ved næsen fordi vi leverer så meget energi ind i KL og vi fortæller dem og vi 
nørkler med nøgletal og alt muligt, og hvad hedder den her kommission, 
Moderniseringsstyrelsen, og vi leverer data og vi fortæller dem, hvordan man driver 
kommunernes ejendomsmasse og alt det her og vi tæsker ressourcer efter det, og så kommer 
de gudhjælpemig bagefter og vil uddanne os i det - tage penge for det. Så det er jo sådan.. 
C2: Ja det er jo sådan man holder business gående. 
TAJ: Ja ja. 
C1: Det er jo den der, jeg kom bare lige til at tænke på det, da du sagde det. Der er virkelig 
meget af  den slags. Og der bliver det lige pludselig til noget..., så glemmer man godt nok at 
hæve sig op i, og give sig plads til at være leder, og hvad faen er det KL og regeringen de vil?  
C2: Jamen det er jo så styring ikke? Så er det når styringen den kommer til at tage over i 
forhold til de megatrends, der er. Jeg tror regeringen de har jo også kørt på det her inden for 
vores område. Ældreområdet der er jo et helt vanvittigt sundhedsområde. 
C1: Det var en god lille afstikker. Gad vide om vi kan finde på nogle andre. 
TAJ: Ja det er jo meget sindsygt. Nu siger du lige megatrends, der kører ind over. Megatrends 
de burde jo egentlig være mere eller mindre globale for os allesammen. Kan I sådan lige 
prøve at… Ser I de samme megatrends inden for jeres område eller er der nogle, der sådan er 
områdespecifikke? 
C2: Altså inden for hvad? 
TAJ: Megatrends. 
C2: Inden for ledelse? Nej, jeg siger det er regeringens, det er de her puljer de kører ud med. 
Det er sådan, det kommer vi allesammen til at rende efter. Det er KL i forhold til alle de her 
data, de vil samle, og det er rigtig fint, men der bare er lidt udfordringen i den det er, at vi 
kommer til at bruge så mange af  vores ledelseskræfter på at levere det her. Og hvor det så 
forsvinder lidt det er - det er faktisk en god pointe det der - at så vil de sælge os kurser i det 
bagefter.  
C1: Ja. 
C2: Ja, men det er jo en lidt anderledes verden. Det var jo ikke lige det, vi havde tænkt os, det 
skulle være. Og så megatrends inden for vores område. Jamen det der lige er nu her, det er jo 
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hele rekrutteringsproblematikken. Altså hvad er det vi gør? Fordi på de her store 
velfærdsområder kan vi jo ikke rekruttere personale. Og det kommer som en stor stor 
overraskelse for alle sammen, fordi man omlagde jo hele uddannelsesområdet, og det gør 
selvfølgelig, at man mister en til to årgange af  faguddannet personale inden for mit område. 
Altså vi vidste jo godt at det ville komme det her, fordi det kunne vi jo se med de elever vi 
skulle have igennem systemet, at der ville ihvertfald være en mango og så 
uddannelsesreformen, den løb jo heller ikke lige som man havde tænkt at den skulle. Så det 
giver jo også en… altså fordi så er der en masse, der springer fra, fordi de ikke var 
praktikparate og.. 
C1: Så nye løsninger. 
C2: Nye løsninger. 
C1: Jamen det er jo nødvendigt, når det er sådan en ressourceting. Og jeg synes, at vi bliver 
presset fra centralt hold også igen med puljer og nøgletal og alt det der og vi vil ikke 
nødvendigvis bruge nøgletal som regeringen og KL, men vi vil gerne bruge sådan nogle klogt 
selv. Hvordan kan vi skabe nogle rigtig gode kommune- og nogle rigtig gode rammer ved at 
lave noget forecasting og ved at prøve at være lidt foran og at få talt med de rigtige, både 
politikere og chefer og lederkolleger i forhold til at få bragt noget i spil? For vi synes egentlig 
det er det vi i høj grad er her for. Og det er jo igen, nye løsninger. Det kan være at det kan 
give nogle nye muligheder ved C2, hvis vi er fikse på skoleområdet eller noget andet. Det er jo 
sådan. Men der er rigtig meget med mod, både fra os men også fra det politiske niveau. Og 
der er jo også en direktion. En tredjedel af  vores borgere, de bor altså ude i oplandet og 
stemmen falder også men alt skal være i en god balance. Man skal bare vide, hvad det er for 
en konsekvens det har hvis man ikke trykker på den bogknap eller den mulighed derovre. Så 
kan det være det betyder, vi smører det bare ud. Eller vil du lave nye løsninger? Kan vi leve 
med og acceptere nye måder at gøre ting på? Og sådan som vores kommune er skruet 
sammen så er vi presset på ressourcerne. Vi er jo ikke… 
C2: Men vi har altså også en masse muligheder.  
C1: Det har vi da, og det er… 
C2: Og det er jo det der med, hvad er det man kan kigge ind i? Frederikshavn Kommune har 
lige præcis det, vi skal være glade for. For der er også nogle muligheder i at vi kan tænke det 
på kryds og tværs. Altså jeg tror, at vi kan være hurtigere end Aalborg Kommune f.eks. fordi 
det er jo nogle store, altså deres forvaltning, det er jo også nogle mastodonter. 
TAJ: Det er jo en helt anden struktur. Det er jo magistratstyret. 
C2: Ja ja, og så kan man jo også godt mærke at sundheds- og ældreområdet, hvor svært de har 
ved at se hinanden, ikke? Fordi det kan de ikke. De er så store, så inden de har set sig selv, så 
har de mistet synet eller… 
TAJ: Så er det gået på pension. 
C2: Nej, det var sådan helt karikeret, men altså der tænker jeg, der skal vi også være glade for 
den størrelse, vi har i Frederikshavn. Der er vi godt hjulpet. 
C1: Vi skal bare have lidt flere skatteborgere.  
C2: Ja, vi skal bare have lidt flere skatteborgere. 
TAJ: Det er ikke kun størrelsen, der gør det, men tænker I også.. fordi en ting er selvfølgelig 
kommunens størrelse, men nu kan man sige, det har I også været inde på, at direktionen 
ligesom fremlagde nogle forskellige retninger. Ser I også det spille ind som en del af  det 
mulighedsrum, du egentlig siger, der er heroppe.  
C2: Jamen altså jeg var jo ikke med på den der lederdag. Men selvfølgelig spiller det ind i det 
mulighedsrum der. Altså man har jo lavet, som også du sagde C1, de 8 og de 5 strategiske 
fokuspunkter og ledelsesmæssige greb, vi arbejder med og det giver jo en hel masse retning og 
mulighed. Der er nogen, der trives helt vildt godt med, at det hele det er konceptgjort, det er 
det C1 han startede med, og så sige, det har vi jo valgt fra i Frederikshavn Kommune. Vi 
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bliver nødt til at have nogle forståelser ind i vores ledelsesarbejde til at kunne give noget 
retning. Og der har jeg så, nu du siger megatrends, så tænkte jeg at det er en en forsimpling 
en forenkling, for vi kan ikke være i den her. Hvis vi skulle være i det, ville vi føle os forvirrede 
hele tiden. Men det med at sige, hvad er det så for en retning, fordi der for halvandet år siden, 
to år siden, havde jeg mine ledere samlet til sådan en dag, for at sige hvordan er det vi kan 
være i det her? Hvad er det egentlig der skal til for at du får succes i dit job? Og der er der 4 
ting man skal hver dag. Og når man har styr på dem, så skal man ikke mere. Så er det en 
succes. Du skal sørge for, at du har en gladere borger. Du skal sørge for at du har en tilfreds 
medarbejder. Du skal sørge for at du har en sund økonomi, og så skal du sørge for, at du kan 
udvikle din butik. Hvis du kan det så: BING. Er det ikke nemt? 
TAJ: Jo det er da meget nemt. 
AW: Det er det faktisk. 
C2: Det er meget nemt. Alt det der, bare du lige har styr på det. 
AW: Det lyder så nemt, når du siger det.  
C1: Det går nemt for borgere og medarbejdere. 
C2: For at kunne være i det, hvor skal jeg sætte mit fokus i dag? Jamen du bliver jo nødt til at 
kigge på din borger. Og en gladere borger, det er sådan karikeret men man kan faktisk godt 
være en glad borger, der er døende, og få en god og værdig død, og hvordan skaber man 
rammen for det? 
AW: Det handler vel om kerneopgaven? 
C2: Lige præcis. Det skal man kunne mestre og have fokus på. 
TAJ: Nu er det jo forholdsvis kompliceret og I er virkelig kommet fra med mange meget 
interessante ting, så nu har jeg lige tegnet en fodboldbane her. Og det var måske for at få 
reduceret lidt sådan, altså hvis nu… I står jo her på banen. Det er jo jeres ledelsesbane. Kan I 
så i det her sammensurium pege på nogle af  de hjørneflag, I prøver ligesom at navigere efter 
som chefer i jeres dagligdag? 
C2: Det har jeg jo lige sagt. 
TAJ: Og det er de 4. 
C2: Ja. Lige præcis, for det er så nemt. Det er dem. Og så har jeg de 8 og de 5, som jeg hele 
tiden bruger til at sætte retning på og navigere i forhold til det. Altså det bliver nødt til at 
skulle forsimples ellers kan man ikke være i det. Og det er meget meget lavpraktisk. 
TAJ: Så det var udvikling, økonomi, glade borgere og tilfredse medarbejdere. 
C2: Ja dem har vi selvfølgelig også men de glade borgere kommer først. Og der skriver du 1, 
stort 1. Det er kerneopgaven.  
TAJ: Det er kerneopgaven, ok. Har du gradueret de andre også eller er det..? 
C2: Nej, de kan godt komme… 
TAJ: Nu siger du, at kerneopgaven er glade borgere. Hvordan ser du C1 på det begreb 
kerneopgaven? Du var jo til Seneca også. 
C1: Ja ja. Jamen altså i bund og grund så skal jeg jo tilvejebringe den infrastruktur, der giver 
mening, ihvertfald på det område jeg har med at gøre, som giver mening. Og det skal jeg gøre 
på et forretningsmæssigt grundlag. Og når jeg er der, så har jeg selvfølgelig øje for det jeg har 
øje for. Det kan være et resultat at have tilfredse medarbejdere. Jeg synes, der er noget 
rammesættende i det politiske arbejde, som på en eller anden måde skal.... Vi får jo oversat 
noget politik til noget ramme og retning og der er jo rigtig meget sparring med topledelsen. 
Den er vi også selv en del af, men der er en direktion, som vi ikke er en del af  og engang 
imellem får vi lige afstemt forventninger og det synes jeg, er med til at sætte nogle flag. Jeg gør 
også en dyd i selv at sætte flag, som jeg synes er inden for rammen, fordi ellers kan jeg jo ikke 
lave andet end at rende og spørge direktøren og politikerne. Så der er rigtig meget 
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oversættelse i at få sat de flag. Og det kan være retning eller ramme for en specifik opgave. Det 
kan også være en proces. Og det synes jeg også er at sætte hjørneflag.  
TAJ: Så det er noget med det politiske arbejde? 
C1: Ja. Hvor skal kommunen udvikle sig hen? Hvad er det for nogle strategiske spor vi går 
efter? Vi har nogle vækstspor, vi har nogle.. Altså hvad kan jeg gøre? Vi kommer fra 
forskellige verdener, hvad kan jeg gøre hvis jeg udbyder en opgave for at en virksomhed eller 
flere virksomheder får mulighed for at udvikle sig? Det skal jeg jo gerne tænke ind, hvis jeg 
udbyder en opgave. Så jeg skal ikke bare… Da vi renoverede X derovre, kunne vi få nogle 
lokale virksomheder til at interessere sig for en helt særlig faglighed, som de måske kunne gå 
ud og sælge andre steder bagefter? Og det var sådan... kan vi huske at få tænkt sådan nogle 
ind uden kun at få mest muligt ud af  det for de penge vi nu har. Det skal vi jo også have.  
TAJ: Så det er det store perspektiv. 
C1: Ja, det synes jeg og det er med til at sætte hjørneflag i nogle opgaver. 
TAJ: Ja. Og så havde du det der med at oversætte. Og det går jeg ud fra, at det er både op og 
ned og på kryds og på tværs. 
C1: Ja det er en opgave, for vi har sådan... jeg mærker rigtig meget det er sådan noget med 
blinde vinkler. Hold kæft hvor er det rart at få tilbagemeldinger, men hvor er det ikke særlig 
rart selv at skulle huske at få tilbagemeldinger. Altså vi tager lynhurtigt for givet, at når der 
ikke er tilbagemeldinger i systemet, så er opgaverne løst med kryds og slange, glade borgere 
og økonomien holder og alt det der. Det er sådan vedholdende at være i gear på det. Jeg 
opdager tit at, hov, jeg har glemt at få en fordi at den der nu har ansvaret eller har opgaven 
har givet den videre, har sørget for noget retur. Jeg synes vi engang imellem bliver fanget på, 
hov der mangler en der. Det er ikke et hjørneflag, det er bare en observation. 
TAJ: Altså at den der kommunikation betyder enormt meget i virkeligheden. 
C1: Rigtig rigtig meget.  
C2: Er det ikke kommunikation OG relation? 
C1: Der er rigtig meget i relationer, det er der. Vi kører sådan et mantra i øjeblikket. Vi har 
gjort det i nogle år, men vi arbejder med et begreb, der hedder servicekultur. Det handler 
egentlig om at vi VIL have succes med vores kunder og vores kolleger. Det kan man kun hvis 
man spiller hinanden gode. Og så er det lige meget hvorfor strengene går galt, så er det jo 
gået galt. Så det er sådan en overordnet målsætning.  
TAJ: Jeg tror kun at jeg har to ting tilbage. Hvad er det så, når I nu spiller på den her bane, så 
kommer der jo nogle gange også nogle trælse modspillere, sådan i overført betydning, og I har 
været lidt inde på det her med nogle dokumentationskrav og regeringens puljeting. Hvad er 
det så der forhindrer jer i at spille det bedste spil på banen? Eller ihvertfald skaber nogle 
barrierer? 
C2: Det er da os selv. 
TAJ: Det er os selv? 
C2: Ja det vil jeg da tænke. Det er fordi at man nogle gange glemmer at se mulighederne og 
potentialerne, for de er der jo hele tiden. Men jeg er meget bevidst om, hvilken rolle jeg hele 
tiden spiller i forhold til det her. Fordi man kan jo heller ikke springe op på det der beat og 
køre 185 km/t hele tiden, det kan vi jo ikke, så derfor bliver det næsten os selv vi kan takke for 
det bagefter tænker jeg. Jeg ved ikke om det kunne være svaret derpå. 
TAJ: Det ved jeg ikke, der er jo ikke nogen rigtige svar. 
AW: Nej, det er der sådan set ikke. 
TAJ: Der er kun interessante svar. Ser du (C1) det lidt på samme måde, eller hvad? 
C1: Jamen altså jeg ville have sagt at det er tit os selv. Fordi det er jeg meget enig i. Det 
kommer an på… Nej det kommer ikke an på. Det er næsten ligegyldigt hvilket niveau du er i, 
så er det tit os selv, der er forhindringen for ikke at lykkes. Men selvfølgelig er der rammer og 
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selvfølgelig er der politiske beslutninger, hvor man siger: “hov, nå så skifter vi lige retning, så 
lever vi godt med det”. Så skal vi ud og oversætte osv osv, men det er jo en del af  det at være 
leder med alle de her krydspres, hvor der ikke kun er en bundlinje og tal og udbytte til 
aktionærerne. Hvis ikke du har det godt med at blive målt på 85 parametre i stedet for 2 så 
skal du ikke være i det der chefniveau i en offentlig virksomhed. Det er jo også med til at gøre 
det spændende. At det ikke nødvendigvis er givet på forhånd hvad der lige er henne om 
hjørnet. Det kan godt være, at vi kan lægge nogle solide driftsplaner, men udvikling og 
retning, det flytter sig heldigvis. Og specielt når de her store udenomsting de er inde og trykke 
på os. Der er noget med demografien, der er noget med hvordan hele 
arbejdsmarkedsområdet, det er jo ikke til at vide, hvordan de bliver takseret - penge til eller 
fra Christiansborg ikke?. Og det får bare konsekvenser hver eneste år vi lægger budgetter. Og 
vi har - jeg har jo pyha i mange år - jeg kan ikke huske at vi har.. der har måske været et par 
år i 90’erne, men ellers har vi altid haft budgetter, hvor vi skulle fjerne ressourcer. Vi har ikke 
været i et vækstbudget, altså sådan for alvor et vækstbudget, det kan jeg ikke huske.  
TAJ: Altså jeg har ihvertfald ikke oplevet det i snart 8 år.. 
C1: Og så er det jo lige før at det bliver til et rammevilkår. Du skal hele tiden kunne klare dig 
for mindre. Der er altså grænser for hvad man kan… altså du bliver jo tvunget ud i at… Vi 
kan ikke blive ved med at sige mere for mindre. Vi er nødt til at sige andet… 
TAJ: Andet for det samme eller lidt mindre. 
AW: Andet for mindre. 
C1: Ja, andet for mindre for vi kan ikke sige mere for mindre hele tiden. Vi kan ikke blive ved 
med.. altså du kan godt holde op med at tømme skraldespanden, men hvis ikke du holder op 
med det, hvad er det så du holder op med? Og så kan det være, at vi kan få bragt nogle nye 
ressourcer ind og det er jo også blevet moderne at samskabe og alt det der. Ja og det er fedt så 
længe ildsjælene de får benzin, for når de ikke er der, så skal kommunen, og det er der også en 
opgave i. Det handler om andet. Andre ting. Vi kan ikke blive ved med at levere det samme. 
Det kan vi ikke.  
TAJ: C2, hvis du nu skal se over tid, jeg ved ikke hvor lang tid du har været her, men du (C1) 
har været her siden ‘91.  
C2: ‘96. 
C1: Ikke samme sted. 
TAJ: Nej nej men det var for at få det der tidsperpektiv på. Og det kan jo også strække sig 
længere, også uden for Frederikshavn Kommune, hvor I ellers har været ansat. Hvad kan I se 
af  udvikling, der rækker 5, 10, 15 år tilbage. 
C2: Altså på ledelsen? 
TAJ: Ja, altså både på den ledelse, I skal bedrive, i jeres daglige praksis men også på de 
forudsætninger, der har været på at bedrive den ledelse. 
C1: Jeg skal bruge meget mere tid på tilsyn og opfølgning og alt muligt end at lede opgaver 
med medarbejdere. Der bliver mindre tid til at lede organisationer og medarbejdere hen det 
rigtige sted. Og dokumentationskravet og alt det vi snakkede om før, det er der blevet meget 
mere af  end før. Det er sådan når jeg lige kigger på den tid jeg har… 
C2: Jamen på en eller anden måde så tænker jeg lidt det samme. Men det er det fordi jeg 
tænker vi går jo med denne her udvikling. Og det er jo det vi siger, at vi kan ikke blive ved 
med at levere. Der kommer altid noget nyt i og der er altid en vej at gå. Det er det jeg synes er 
så fantastisk ved det her, at når man har været i det så mange år og man siger, at nu døjer vi 
med at rekruttere personale. Så ja det er et vilkår nu her. Det gør så, at vi finder nogle nye 
løsninger, fordi vi bliver tvunget ud på den her banehalvdel, hvor vi skal finde nye løsninger 
og borgerne skal blive mere selvhjulpne, og det skal de være, men nu får vi nogle flere 
teknologiske løsninger ind, så teknologien kan hjælpe os rigtig meget men det er jo hverken 
politisk og så har tiden måske heller ikke være helt moden til det men det kalder bare på nogle 

"122



nye løsninger. Og jeg tænker, det er der vi er rigtig rigtig gode, fordi vi finder jo altid nogle nye 
løsninger, når vi hænger der og tænker: “Nej nu kan vi ikke mere” og det har der været hele 
tiden. 
TAJ: Det har bare skiftet lidt farve i virkeligheden. 
C2: Det er sådan jeg har oplevet det. 
C1: Vi kan godt blive bedre til at lade være med at lave noget eller sætte ord på det vi ikke vil 
mere. Jeg synes også vi er rimelig gode til at finde på ny og anderledes. 
C2: Man får den der oplevelse af  at vi bliver nødt til at bruge hinanden mere måske. Så der 
er en ny vej at gå men.. 
C1: Hvad søren er det vi ikke gør mere? Hvad er det for en service vi ikke skal levere mere? 
Det er sværere. Det er ikke kun os, det er også politisk, det er sværere.  
TAJ: Altså det er jo altid svært at tage noget fra folk jo. 
C1: Jo jo, men vi har jo også en medarbejder- og lederstab der skal kunne rumme mere og 
mere, kunne nogle anderledes ting. Thomas hvad er det så jeg ikke skal i morgen, når jeg skal 
det der? Og det er jo ikke fordi vi ikke vil, det er bare sværere at arbejde med, og det kan være 
at det er noget, der ligger i os allesammen, at det er sjovere at give gaver end at tage gaver. At 
give slik til børn end at tage det fra dem. 
C2: Men har det ikke altid været sådan? 
C1: Jo men .. 
TAJ: Hvad tænker du på? 
C2: Jeg tænker lidt på, at vi har jo den her som vi oplever lige nu. Hvis du havde spurgt dem 
for at år siden, så havde vi jo siddet og sagt akkurat det samme. Nu er det bare med at lidt 
andet virkelighedsbegreb. Det er jo akkurat det samme. Man føler akkurat det samme. For 
mig er det faktisk ikke blevet anderledes. 
TAJ: Hvad hvis jeg havde spurgt dig for 10 år siden? 
C2: Så havde jeg sagt det samme. Fordi den gang var virkelighedsbilledet, altså det man var 
omgivet af, det er jo lige så udfordrende. Nu har vi bare… 
TAJ: Det var bare andre udfordringer. De skifter bare. 
C2: Ja sådan tænker jeg det lidt, hvis jeg bare lige skal tænke mig tilbage. 
C1: Men det er jo bare sådan et lille eksempel men hvis vi er tilbage i det med MED-
organisationer, så betyder det da ihvertfald, at når vi indrapporterer - hvad hedder den - 
arbejdsmiljøredegørelsen eller arbejdspolitiskmiljøredegørelsen - når vi gør det i ‘18 for noget 
der skete i ‘17, som har relevans helt derude hvor din leder er sammen med medarbejderen, 
så sidder han i ‘18. Så vil jeg da gerne indrømme, at det har jeg en ret kraftig tendens til at 
gøre med venstre hånd i stedet for at give den fuld skrue. Jeg gør det jeg skal men for 
fanden… 
TAJ: Men de bliver jo også sammenskrevet i center-MED. 
C1: Ååh og den bliver sammenskrevet og den bliver sammenskrevet og den bliver 
sammenskrevet… 
C2: Og så skal jeg lige love for, hvis vi er kommet til at skrive et eller andet forkert der. Men så 
er det godt at vide, at der er altså nogen der læser det. Det var der så lige præcis og den blev 
kørt igennem kødhakkeren jeg ved ikke hvor mange gange. Det var ikke så smart. 
C1: Men det er dog et eksempel på bureaukrati. 
C2: Ja, men det var det også for 10 år siden. Det var da akkurat det samme og det er 
fuldstændig åndsvagt. Det er da rigtigt, den skal vi have afskaffet. Det giver altså ingen 
mening. 
TAJ: Altså jeg var lige til musikskoleleder-konference i sidste uge, hvor jeg snakkede med 
souschefen nede fra Horsens. Der havde de simpelthen kun hoved-MED og center-MED. 
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(...)  

C1: Jeg fik et chok her, eller ikke et chok men for et års tid siden blev jeg kaldt til samtale ved 
min direktør. Han ville godt lige opdateres på mit ledelsestilsyn. Jeg troede jeg skulle til et 
møde, hvor vi skulle snakke om, hvad ledelsestilsyn det er for noget, hvad vi kunne bringe ind 
i det. Så viste det sig, at det var fordi jeg ikke havde min dokumentation på plads elektronisk 
med at jeg skal føre tilsyn og lave stikprøver. Jeg laver jo min økonomiopfølgning hver 
måned… men det skulle også registreres og jeg skulle skrive under på, at jeg havde lavet de og 
de stikprøver og bla bla bla. Nu har jeg været her siden 96’ og jeg har aldrig haft en direktør, 
der efterspurgte det før for 1 år siden. Det har jeg aldrig haft.  
TAJ: Det er et godt eksempel på at der er et dobbeltsystem, for jeg har faktisk oplevet det 
samme, men det var så intern revision. 
  
(...) 

TAJ: Det sidste jeg godt lige vil … det er lige lidt om det her med at du har mere end 1500 
medarbejder, altså det her med ledelsesspænd, og du sagde: “Wauw, har du 23 ledere, der 
refererer direkte til dig?”. Der kan jeg fornemme, at der er nogle ret store forskellige 
forudsætninger for at bedrive ledelse på jeres niveau. Hvad tænker I om det? 
C2: Jeg har jo mange af  de samme kan man jo sige, fordi vores hjemmeplejeområde det er jo 
stort og vores plejecentre. Jeg har jo mange plejecentre og hjemmeplejegrupper og 
sygeplejegrupper, så det er jo klumpet i store enheder. Så har jeg den anden hvor vi har 
trænings- og aktivitet i en samlet klump, så man kan sige, at det der med at holde MUS og alt 
det der, det er jo bare en del af  den proces. Og så er jeg heller ikke helt tilhænger af  de der 
MUS forstået på den måde at det bliver alt for… 
C1: Ja. 
C2: Jeg synes ikke man får gavn af  det på den måde, så jeg har egentlig lavet lidt min egen 
MUS for at tale ind i et virkelighedsbillede. Hvor er vi henne i dag? Men det er også så 
konceptgjort. Nu skal vi ind på en computer og se på og besvare de der spørgsmål og skrive 
kommentarer til og så fik vi så sådan en påmindelse på systemet til hvornår skulle vi så lave 
opfølgning med den her medarbejder og alt det. Og ved du hvad, sådan kan man altså ikke 
arbejde. Det er blevet så elektronisk her i kommunen…. 
C1: Jeg har også lavet mit eget koncept på et tidspunkt. 

(...) 

C2: Man skal sætte de der mere fri og så skal man lade være med at have sådan en illusion om 
at de der MUS-samtaler de redder verden.  
TAJ: De gør de ikke. Men det med at have en løbende kontakt med dem der refererer til den, 
det synes jeg er rigtig fedt. 
C1: Man skal aldrig udsætte noget til en MUS-samtale eller en lederudviklingssamtale. Det 
giver bare ikke mening. Derfor gør vi jo tingene anderledes. 
C2: Men det er også det der igen med at have mod til at rydde op i det. Hvorfor er der ikke 
nogen, der siger: “Nu skal I stoppe med alt det der MUS”. 
TAJ: Altså det kører jo meget… Der er jo meget kritik af  MUS-samtalerne. 
C2: Men det ligger jo i hele aftalegrundlaget, så vi skal jo afholde dem. 
TAJ: Ups, ja. Det er rigtigt. Jamen vi gør det bare på en anden måde. Vi har en variation. 
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C1: Men der er jo så mange regler ikke. Så må du snakke MUS og så må du ikke snakke løn 
og så må du ikke snakke sygdom og så må du ikke snakke… Det kan godt være at vi skal have 
4 eller 5 møder med en medarbejder i løbet af  en uge for at komme hele vejen rundt. 
C2: Og nu skal vi også have trivselsundersøgelsen. Nu skal vi så lave en handleplan og så 
indrapportere den til… 
TAJ: Nå ja, det er rigtigt. Det er noget med at vi skal i dialog, tror jeg nok. 
C2: Ja i dialog men du skal jo indrapportere det i sådan et handleplansskema. 
C1: Ja det er godt man kan...Vi overlever selvom vi er lidt laissez faire på det der. 
TAJ: Det skulle man også for 3 år siden ikke? 
C2: Det har man altid skullet. Det er noget der aldrig ændrer sig. 
AW: Men hvordan finder man så ud af, hvad der er det vigtige at gøre? Altså nu er der så 
mange krav, og det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Jeg er jo lidt nysgerrig for jeg 
er jo ikke leder. Hvordan finder man som leder ud af  hvad der er vigtigt og hvad der er 
mindre vigtigt? 
C2: Der bliver du simpelthen nødt til at bruge dine sanser. Altså det er lidt… men det gør 
man simpelthen. Man er nødt til at have en mavefornemmelse af, hvad er det ud af  de her 
opgaver, den opgaveportefølje… Når jeg har de her lederspæn, som jeg har, jeg bliver nødt til 
at have en fornemmelse af, hvor er det jeg kan gøre mest muligt gavn og hvordan støtter jeg 
min leder. Jeg skal ikke smøre leverpostejen lige tykt ud over det hele. Den skal doseres. Nogle 
der kan selv, de skal selv. Det er jo det de motiveres ved og trives med i deres ledelsesjob. 
Andre skal i fuld støtte. Jeg har lige fire nu her, jeg er meget omkring. Det er jeg nu, og om en 
måned så kan det se helt fuldstændig anderledes ud. Det er det der med at prøve hele tiden at 
være i den der fornemmelse. Men for at have den fornemmelse i en stor organisation, så er 
det vigtigt at den stab, jeg har, at der er nogle tilbageløb i forhold til hvor er det? Hvordan 
arbejder vi med trivsel? Hvad er det for nogle stemmer, der er i organisationen? Hvad er det 
vores TR og AMR, hvad er det for nogle tilbagemeldinger de kommer med for at prøve at 
fange noget, før det bliver alt for stort?  
C1: Det er jo ledelse med retning. At agere i det og have en god fornemmelse for at være i det 
og jeg synes også det er rigtig meget mavefornemmelse og din evne til at kigge ind i 
medarbejderne, kigge ind i lederen og kigge ind i organisationens præstation. Du er nødt til at 
have den, for ellers kan du ikke have en mavefornemmelse og det er man nødt til at have, eller 
eksperimentere med i forhold til at kunne være i det. 
C2: Fordi det kan du altså ikke læse dig til. Og du kan have 500 flotte skrivelser med 
ledelsesgrundlag og alverdens ting, du kan gå på jeg ved ikke hvor mange kurser, men hvis 
ikke du kan mærke din organisation, så kan du ikke være leder. Det tror jeg simpelthen ikke 
på. Det er også der hvor vi kan mærke, at vi bliver udfordret, det er hvis ikke, hvis vi lige 
mister evnen til at mærke, fordi man selv kan være fyldt af  noget, der kan ske i ens liv, så tror 
jeg, at vi alle sammen har prøvet på et eller andet tidspunkt, hvor der har været noget, der har 
fyldt meget mere i ens liv end man sådan lige… Det har jeg ihvertfald haft. At så kan man 
godt mærke, hold da op mand, nu skal jeg lige tilbage på sporet igen ikke, for nu begynder det 
lige at løbe mig lidt af  hænde. 
TAJ: Så det er evnen til at være til stede og være i nuet, på en eller anden måde. 
C1: Ja, og forstå det du er i. Du skal forstå organisationen og forstå den virkelighed du har at 
agere i og det er jo igen er det en ramme, er det økonomi, er det muligheder? Du skal forstå 
situationen. Det er en lederevne. Og så er det rigtig godt at have et felt af  gode tilbageløb, 
meldinger. Hvad søren er vigtigt for dig at følge op på? 
C2: Men så skal man også, det der med mod ikke? At det giver også nogle tæsk engang 
imellem, og du misser også noget engang imellem. Sådan er det jo bare. Vi har jo verdens 
bedste kommunaldirektør. Han er ikke nær så god ham I har i Aalborg. Han er også god, men 
han er ikke lige så god som vores. Fordi Mikael han siger hele tiden det der med, vi laver fejl, 
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vi er mennesker og kommer til at begå de her fejl og vi skal bare erkende dem. Men vi skal 
lade være med at tro, at vi er fejlfri. At vi er sådan nogle overmennesker, der kan alting. Vi 
bliver nødt til at have mod til at gøre nogle ting og lave fejl, men vi skal kunne støtte hinanden 
i det. Det er det, der er så befriende at vide. Hver morgen jeg står op så tænker jeg: “Jeg laver 
nok en fejl i dag, men jeg ved at et eller andet sted så er der forståelse for at mennesker går ud 
og laver nogle fejl. Jeg kan jo ikke bare lige sådan tænke at det ikke sker, fordi jeg laver fejl og 
det gør mine ledere også. 
C1: Vi skal jo også være nysgerrige og eksperimentere og alt det der men han hoster også 
engang imellem hvis vi er FOR eksperimenterende.  
C2: Jamen det er jo også godt nok. 

(...) 

C1: Gode medarbejdere skaber gode ledere, og gode ledere skaber gode medarbejdere og 
sådan er det hele vejen. Sådan er det op og ned i systemet.  
(…) Det er altid godt med noget love, peace and harmony. 

Bilag 7 - Kommunens ledelsesgrundlag 

Af  hensyn til anonymisering er kommunens grafiske udlægning af  ledelsesgrundlaget omsat 
til ren tekst.  

De 8 fokuspunkter 

● Borgernes selvhjulpenhed i centrum og netværk i spil 
○ De, der kan selv, skal selv 
○ Vi ser borgernes ressourcer og understøtter dem i at klare sig selv 
○ Vi møder borgerne i deres livssituation og ser muligheder hos dem og i deres 

netværk 
○ Borgernes engagement giver muligheder - det skal vi nyttiggøre 

● Stærkt lokalsamfund 
○ Vi bidrager til et økonomisk, socialt og kulturelt stærkt lokalsamfund 
○ Vi skaber et attraktivt lokalsamfund med adgang til kompetencer, arbejdskraft 

og bosætning 
○ Vores indsats, tilbud og løsninger bidrager til at øge robustheden i 

lokalsamfundet 
○ Vi værner om og nyttiggør lokalområdets kulturelle egenart 

● Robuste mennesker 
○ Vores indsats bidrager til, at borgerne oplever mening og kan mestre 

belastninger 
○ Vi mobiliserer modstandskraft før belastningen opstår 
○ Vi frigør borgernes potentialer til gavn for den enkelte og samfundet 

● Mere for mindre 
○ Vi dyrker investeringstanken 
○ Vi skaber bedre resultater med de samme ressourcer 
○ Vi investerer i innovative løsninger 
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● Effektiv værdiskabelse 
○ Vi bruger vores ressourcer med omtanke, så de skaber størst mulig effekt og 

værdi for lokalsamfundet 
○ Vi skaber værdi sammen med andre 
○ Vi er opmærksomme på andres ressourcer og skaber værdifulde koblinger, der 

ikke ville være opstået af  sig selv 

● Udsyn og nysyn 
○ Vi er nysgerrige på virkelighedens behov og muligheder 
○ Vi bereder os på fremtiden og tager ansvar for udvikling af  innovative 

løsninger 
○ Vi har modet til at handle på nye måder 
○ Vi åbner os mod verden 

● Kommunen som garant for mennesker og miljø 
○ Vi sikrer de svageste uden, at det fører til overbeskyttelse 
○ Vi går fra universelle og ensartede velfærdsydelser til behovsbestemte 

velfærdsydelser 
○ Vi sikrer bæredygtighed og tager ansvar for det, vi overleverer til kommende 

generationer 

● Styrken ligger i evnen til at opbygge relationer 
○ Vi bruger lokalsamfundets kræfter til at skabe gode løsninger 
○ Det er attraktivt for lokalsamfundet at bruge vores kræfter til at udnytte 

muligheder 
○ Gennem god dialog skaber vi gode relationer 

De 5 ledelsesgreb 

● Selvledelse med retning 
○ Vi skaber rammer og rum for selvledelse med tydelig retning, så 

organisationen agerer med vilje og lyst til at skabe situationsbestemte løsninger, 
der virker. 

● Organisationen i spil 
○ Vi sætter organisationen i spil som en sum af  muligheder – vi ser og udnytter 

potentialerne. 
● Fremtidens muligheder 

○ Vi skaber rum til at se fremtidens muligheder i god tid - vi er offensive og 
ambitiøse. 

● Mod til handling 
○ Vi har kalkuleret fokus på, hvad der virker bedst i forhold til den effekt, vi vil 

opnå. 
● Vi kan selv, men ikke alene 

○ Vi sætter organisationen i spil som aktiv afhængig af  andre uden for 
organisationen. 
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Bilag 8 - Eksplorativ dialog med C3 og C4 

Transskription af  interview med chef  3 og chef  4 - 26/11 2018 

TAJ: Tusind tak fordi I ville være med i det her Masterspeciale jeg er i gang med at skrive 
sammen med min skrivemakker Astrid. Hun kunne desværre ikke være her i dag, så det bliver 
bare lige mig I må trækkes med. Men sådan helt kort. det vi skriver om har en arbejdstitel lige 
nu, der hedder Minimal Struktur - redningskransen til den offentlige leder. Og det vi ligesom prøver at 
komme lidt nærmere ind på livet af  det er det her som offentlige ledere, det her 
sammensurium af  ting og sager, vi hele tiden bliver påvirket af  og bombarderet af  fra alle 
mulige forskellige instanser. Og så interviewer vi faktisk ledere på forskellige niveauer for at 
finde ud af, hvad er det egentlig der er på spil her i den dagligdag vi render rundt i og prøver 
på at agere i. Og der er jo jer, der skal snakke mest. Jeg skal helst ikke snakke så meget. Men 
lad os nu se. Jeg har ihvertfald nogle spørgsmål. Vi har valgt sådan at tage lidt udgangspunkt i 
den her Store leder-dag. Kan du fortælle C3 lidt om din oplevelse af  den? 
C3: Ja, jamen altså Store leder-dag er jo anden gang det bliver afholdt i den tid jeg har været i 
X (kommune, red.) og første gang var der ihvertfald fra det område jeg repræsenterer en del 
sådan, ahh, hvad fik vi ud af  det, og var det interessant og spildte man ikke lidt tiden ved at 
være der, og det var der sådan lidt en fortælling om omkring Store leder-dag. Og da denne 
her Store leder-dag den skulle løbe af  stabelen, der vil jeg sige, at der var en del ledere fra 
skole- og dagtilbudsområdet, som havde sådan lidt: “Ahh, skal vi nu bruge tid på det?” osv, 
men de er jo også pligtopfyldende mennesker, så de dukkede op og heldigvis for det, for det 
var en rigtig god dag. Altså dagen var jo delt op i to og første del af  dagen som havde rigtig 
meget fokus på tværfaglighed og de projekter, der blev kørt i kommunen. Egentlig var det 
tanken fra den kommunale chefgruppe, at fokus skulle være meget på ledelse i forhold til de 
her tværfaglige projekter, men det blev måske primært egentlig en vidensdeling om det, mere 
end at det kom til at handle så meget om ledelse. Men ikke desto mindre så var oplevelsen 
blandt de folk af  mine som deltog, at de syntes, det havde givet dem rigtig meget. De havde 
fået øje på nogle ting, som de ikke vidste, der var i vores kommune. De havde fået lavet nogle 
samarbejder på kryds og tværs med forskellige centre. Ikke noget der skulle løbe af  stabelen 
her og nu men noget, de kunne arbejde videre med bagefter. Så den der første del af  dagen 
havde de syntes var rigtig rigtig god. Sådan havde de det faktisk også med anden del af  
dagen, hvor det jo handlede om Ledelseskommissionen og deres arbejde og deres 
anbefalinger, hvor de der små videoklip og visioner blev sat i spil rundt omkring bordene. Og 
det er klart, der er der et arbejde, der skal arbejdes videre med i de enkelte centre for at følge 
op, men de syntes det havde været en rigtig god dag. Det syntes jeg også det havde været.  
C4: Mit er meget det samme. Det jeg tror der var godt ved den her gang Store leder-dag, det 
var at det var Ledelseskommissionens anbefalinger, vi arbejdede med, det tror jeg virkelig at 
det var en øjenåbner for mange, og det var rigtig spændende læsning også at læse deres 
anbefalinger. Og så finder man jo egentlig også ud af  hvor mange forskellige dagsordner og 
hvor mange forskellige kulturer der er i denne her kommune. Og det er jo egentlig det, der er 
den største udfordring. Det er også noget af  det, vi har snakket om i centerchef-gruppen. 
Altså vi er jo så forskellige og vi er sat på jorden med nogle forskellige dagsordner, så når jeg 
står op og siger: “Jeg er egentlig ligeglad med hvordan vi når måler, bare vi når målet”, så er 
X jo ikke enig. “Nej det duer ikke ovre ved os” og sådan er vi jo så forskellige. Det duer jo 
ovre ved mig men det duer ikke ovre ved Ulla. Mine ledere der var med, for jeg er jo igang 
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med en ændring i min organisation og hele min lederstruktur, og det de ligesom sagde..nu fik 
vi nogle værktøjer til at forklare, hvorfor laver vi om i vores lederorganisation og så har de 
formentlig også fået noget mere forståelse af  hvorfor er det vi gør det. De synes det havde 
været en god dag. De synes det var en rigtig god dag fordi der blev talt ledelse. Rigtig meget 
ledelse. Og fordi de fik lejlighed til at drøfte, de havde jo læst Ledelseskommissionens 
anbefalinger også og fik lejlighed til at drøfte dem på tværs og høre ude i de her forskellige 
workshops eller hvad nu det var og høre den snak der var derude. Og det fik man rigtig meget 
ud af. Det synes jeg også, jeg gjorde.  
TAJ: Så det var Kommissionen, der gav nogle værktøjer? 
C4: Det synes jeg det var.  
TAJ: Ja, hvad hæfter I jer mest ved ved Ledelseskommissionens nye anbefalinger? 
C4: Jamen det er jo lidt den her dagsorden vi har også her ikke? Vi kan godt selv, men vi kan 
mere sammen. Det er jo også det, Ledelseskommissionen lægger op til. Mere samarbejde på 
tværs. Mere tværfaglighed i kommunerne. 
C3: Jeg tænker også at det blik for at man skal have fokus på at lede fagligheden. 
Tværfagligheden er en ting, men faktisk også fagligheden på alle chefniveauer eller niveauer i 
det hele taget i organisationen. Og spørgsmålet om, om vi som topchefer eller topledere i den 
offentlige organisation er gode nok til at have fokus på det nedadrettede ned i den for mit 
vedkommende pædagogiske eller didaktiske praksis, der foregår på skole- og 
dagtilbudsområdet. Er vi gode nok til at lede det? Er de distriktsledere, jeg har, gode nok til at 
lede det? Eller er jeg og CX som direktører for optagede af  at lede opad? Så den refleksion 
synes jeg er rigtig spændende, og det kan se forskelligt ud fordi det kan være ligegyldigt 
hvordan man salter vejene eller gør noget andet, hvor man kan sige, at det er det jo ikke 
pædagogisk set ligegyldigt, hvordan man arbejder med børnene, så det kan se forskelligt ud 
men at have fokus på, om det så er et resultatfokus eller et procesfokus eller hvad man har, 
men at have fokus på den kerneydelse, som vi nu engang skal levere over for borgerne, at vi 
har det på alle leder i vores organisation, synes jeg at Ledelseskommissionens anbefalinger 
omkring er spændende læsning og måske lidt nyt læsning. Ikke fokus på kerneydelsen men ny 
læsning at vi på det her ledelseslag faktisk ikke er dygtige nok til at have det fokus. 
C4: Det Ledelseskommissionen siger, det er at vi skal være til stede på alle niveauer og være 
nærværende på alle niveauer. Det er vi nok ikke dygtige nok til. 
C3: Nej, og så synes jeg at det falder fint sammen med det her med ledelsesgrundlaget. Hvad 
er det egentlig for et eget ledelsesgrundlag, og det har jeg hørt - det rumsterer stadigvæk lidt i 
mig. Vi har kørt nogle forventningsafstemninger i vores organisation. Det har vi gjort på flere 
forskellige tidspunkter med sin nærmeste leder og sine nærmeste, dem man er leder for. Og 
det har vi gjort hele vejen igennem organisationen. Netop det her med, hvad er det man kan 
forvente af  mig som leder? Hvad er det jeg står for? Og det har været nogle spændende 
processer, men man skal være opmærksom på, at det ikke bliver mekanisk. Jeg har set sådan 
en tendens på LinkedIn i øjeblikket, hvor at man deler sit ledelsesgrundlag. Og det synes jeg 
er fint nok, at man gør det, men hvem er det man deler det med? Altså det jeg synes er 
interessant, det er at dele det med folk der er omkring en. Dem man er leder for eller dem 
man refererer op til. Nogle af  dem der er på LinkedIn, det virker på mig som om at de 
kopierer copypaste sådan fra det bedste, hvor det er sådan noget mekanisk noget ikke? 
TAJ: De har allesammen læst den der guide med hvordan man skriver… 
C3: Ja ja, for mig bliver det sådan noget mekanisk noget. Ja ok ikke altså… 
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C4: Men det var en af  de ting som mine mellemledere, de fik noget ud af. For der var jo ikke 
nogen af  dem der egentlig havde tænkt over deres eget ledelsesgrundlag. Og så sagde de: 
“Prøv at lave det”. Og så kom de tilbage og sagde: “Puha, det er godt nok svært”. Men de 
kunne sagtens se vitsen i det. Det der med, hvad betyder noget for mig i mit lederskab og 
hvordan skal jeg udmønte det, så det bliver en god og interessant dag også for mig som leder? 
Det var noget af  det vi havde det sjovt med bagefter. 
TAJ: Jeg hæftede mig lige ved det her med at I begge to siger det her med om I er gode nok til 
at lede nedad i den praksis I er chefer for eller det område, I er chefer for. Så tænker jeg sådan 
lidt, når I har haft den refleksion eller den overvejelse, hvad kan det så skyldes, at I mener, at I 
ikke er gode nok til det? Hvad er det der skaber nogle barrierer for det måske?  
C4: Jamen det er også meget med… det lyder så dumt men, hvor har man succes henne? 
Hvis man har det godt med sine politikere, så har man det jo også godt som leder. Hvis du 
har det godt med din direktør, så har du det også godt som chef. Og det kræver noget fokus og 
det er måske der, at der er meget fokus på det politiske og så meget fokus på de der 
borgerhenvendelser. Jeg kommer fra beredskabet, der havde vi ikke ret mange 
borgerhenvendelser. De var sådan set meget tilfredse med at vi slukkede brande, når det 
brændte ikke? Men jeg skal da hilse og sige, at vi har borgerhenvendelser ovre på Park og Vej. 
Det er jo dagligt, at vi har borgerhenvendelser om hul i vejen og hvorfor vi ikke har asfalteret 
den her vej og der er grønne planter på stranden og strandskaller på stranden og hvad ved 
jeg. Det bruger vi faktisk rigtig meget tid på. Så det er sådan en eller anden… Man skal jo få 
det hele til at gå op i en højere enhed. Hvordan spreder jeg min ledelse over hele spektret, 
sådan at… Jeg ved det ikke altså. 
C3: Jeg tror at den fornemste opgave for mig synes jeg er koblingen. Og jeg synes ikke 
hverken C4 eller jeg har sagt, at vi ikke er gode til at lede nedad. Jeg sagde bare at det var 
spændende med den opmærksomhed, så det er lidt noget andet. Men jeg synes, at det 
vigtigste fokus for mig i forhold til det, det er koblingen, fordi, ja, jeg skal lede nedad i min 
organisation, men jeg skal også bruge de input der kommer fra medarbejdere og 
afdelingsledere og distriktsledere op i min organisation op i forhold til det politiske niveau. Så 
det der bindeled og koblingen er rigtig vigtigt, men jeg skal også være ambitiøs nedad på min 
organisations vegne. Altså have interesse for, skaber de de faglige resultater, altså de bedst 
mulige faglige resultater for børnene her i X? Hvordan gør de det? Kan vi lære noget af  
hinanden og sådan nogle ting, så jeg synes koblingen mellem det og på den anden side også at 
bringe, altså når man er igang med nogle politiske drøftelser og nogle politiske temaer og 
nogle politiske dagsordener og agendaer, jamen hvordan er det at jeg kan sikre mig, at de 
input ude fra medarbejderne og lederne de bliver bragt i spil? Det kan godt være at man ikke 
kan bruge dem til noget eller ikke vil lytte til dem eller vil gå den anden vej. Det har man jo 
altid lov til som politiker, men det der er vigtigt for mig, det er at jeg forsikrer mig om at de 
bliver bragt i spil, så jeg synes at den der om at ledelse af  fagligheden har to ben, der både 
retter sig nedad og opad i systemet. 
TAJ: Så det handler noget om at kunne oversætte igennem det der system. Du er en 
budbringer begge veje, så at sige. 
C3: Ja men jeg er jo ikke kun en budbringer nedad i systemet på den facon. Altså selvfølgelig 
er der nogle politiske dagsordener, vi har som ansvar og skal oversætte ned i vores 
organisation men det er jo det ene ben. Der er også en helt anden daglig ledelse, daglig drift, 
hvor der er nogle nationale lovgivninger, hvor man på en aller anden måde ikke er oversætter 
eller budbringer men alligevel skal sikre sig, at den kvalitet, der leveres er god. Så den har jo 
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ikke noget med budbringer eller oversættelse at gøre. Det er stadigvæk den der ledelse af  den 
daglige drift. Det kan også være økonomien i og for sig, altså at den hænger sammen. Det har 
vi også et ansvar for. Der er også en masse dagligdagsledelse. Men jeg vil give C4 ret i at der 
er nogle gange hvor vi ikke får lov til eller kan eller får mulighed for at prioritere vores egen 
tid fordi der er noget andet der.. Altså så kommer der en sag - en politisk sag - eller en 
borgerhenvendelse eller noget som sætter alt lige fra borgmester til udvalgsformand i sving, 
hvor vi jo så er inde og brandslukke som C4 før.  
TAJ: Så der bliver skabt et spændingsfelt på jeres niveau, hvor denne her kobling mellem op 
og ned. Jeg mente altså ikke at I ikke var gode til jeres… eller gode nok, hvorfor er det at man 
ikke er god nok? 
C4: Jamen det handler jo også om at… det behøver ikke at være så kompliceret. Det handler 
også om det der med at være til stede i sin organisation og være nærværende. Tage de 
muligheder man har for.. Når du lige er ude på en skole og går fra et møde på en skole, så lige 
se, jamen de sidder faktisk lige og drikker kaffe. Og så lige sætte sig ind i 5 minutter og drikke 
kaffe sammen med dem. Det er også nærvær ikke? Når jeg kommer kørende fra det ene møde 
til det andet, og så ser nogle af  mine folk, der laver asfalt, så lige stoppe de 5 minutter og sige: 
“Hej, hvad har I gang i her? Det går da godt. Hold da op hvor ser det fint ud”. Det er også 
nærvær. Det er også de små ting, der kan være med til at skabe nærvær eller ihvertfald 
opfattelsen af  nærvær. Og det at chefen han er til stede i sin organisation. Det er bare sådan 
noget vi skal være mere bevidste om ikke? At bruge de der 5 minutter ind i mellem. Bare 
sådan noget som oppe ved mig, hvor de der servicefolk, der kommer ind ved middagstid og 
spiser inde i kantinen. Jeg går ned og sætter mig med det samme og spiser min madpakke eller 
spiser hvad jeg nu får den dag. Det har de aldrig været vant til med den tidligere chef. Ham så 
de sgu aldrig nede i kantinen, når de sad dernede. Så sidder jeg dernede og spiser sammen 
med dem og snakker med dem og får en masse gode input om hvordan deres hverdag er og 
hvad rører sig lige nu i organisationen, og det er skidegodt. Så sådan er det. Det er sådan 
nogle små ting, som vi skal være opmærksomme på tænker jeg. 
TAJ: Ja, som at være opmærksom i det helt lokale. 
C4: Ja det er det der spænd der ikke også? 
TAJ: Nu har vi snakket om det der kører både lidt op og ned og det der med at være til stede 
ude i - vi kan ikke kalde det den virkelige verden - men ude i den daglige praksis. Men det 
lyder jo lidt på mig som om - og det er også den opfattelse jeg selv har - at altså nu har jeg 
været her i 8 år, der er sådan et stigende krav omkring fleksibilitet og agilitet. Altså man er 
hurtigere og hurtigere til at skifte de her, altså hvis der sker eller man får nogle sager osv. 
Hvordan oplever I det i jeres dagligdag? Hvis I altså oplever det, det ved jeg jo ikke. 
C4: Jo altså et stigende pres, det ved jeg sgu ikke om der er. Nu har vi lige lavet en ny 
trivselsundersøgelse og der er jo fornuftig sammenhæng mellem arbejdspres og privatliv oppe 
ved os. Men der er da mere at lave for den enkelte. Vi er da nogen mindre folk end vi var bare 
for 5 år siden. Sådan er det jo men jeg oplever det ikke.  
TAJ: Nej, jeg tænkte mere på jeres daglige arbejde som chefer. 
C4: Det kører lidt op og ned. Der er dage hvor vi godt kunne bruge flere timer og flere dage i 
kalenderen og så er der andre dage hvor man siger: “Hvad skal jeg lave i dag?”. Og sådan er 
vores verden jo også ikke?  
C3: Altså jeg tænker lidt, jeg synes der er to ting i fht det spørgsmål du stiller. Et, at der er et 
samfundsmæssigt pres på omstillingsevne og vores pres på hele tiden at bidrage med noget 
nyt. Ikke at vi har gået en anden vej for ja, der kommer hele tiden nogle ting, som vi på en 
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eller anden måde skal handle på som organisation, eller vi skal have vores organisationer til at 
handle på. Men vi har prøvet sammen med distriktslederne, direktører osv at sige, at de 
fokusområder vi har omkring bæredygtighed på børneområdet, det er faktisk et fokusområde, 
vi fastholder. Vi kører nu på fjerde år og jeg kan se en kæmpe forskel i fht, man kan nogle 
gange have en tendens til at springe fra mål til mål, fra fokusområde til fokusområde, hvor 
noget på vores niveau, som aldrig når at blive implementeret ude i organisationen, fordi når 
man er færdig med at politisk behandle det eller på vores chefniveau har behandlet det, eller 
på næste distriktsniveau har behandlet det, jamen så er vi færdige med det og så går vi igang 
med det næste, men det er nærmest ikke engang implementeret. Det har faktisk ikke engang 
gjort en forskel, så kan man reelt sige, er vores behandling så ikke spild af  tid, hvis det er at 
hvis vi bare søsætter ting, som faktisk ikke gør nogen som helst forskel. Og der synes jeg at jeg 
har oplevet, at vi har haft fokus på at blive ved de samme målsætninger, blive ved med at 
arbejde inden for samme spor. For det første fordi vi tror på at det er de rigtige spor og der er 
evidens for at det er de rigtige spor inden for arbejdet med børn og unge ikke? Men også fordi 
vi først ser inden for det sidste års tid, at det har gjort en forskel helt ude ved børnene. Så den 
der med vedholdenhed ved at blive ved trods alle de der forskellige krav. 
TAJ: Så I har sådan set lavet en - hvad kan man kalde det - en opbremsning ved at fokusere 
på det samme gennem en årrække for at se, hvordan det rent faktisk virker? 
C3: Ja så meget som vi har kunnet… Ja det vil jeg sige, det har vi og vi er blevet ved med at 
fastholde det. Og de ting, der så kommer udefra, der er vi blevet skarpere på, synes jeg, at 
sortere på, et: “Er det her noget, som vi vil bringe ind i vores organisation? Vil det bringe 
merværdi eller kan vi tage det ind i samme dagsorden, som vi allerede arbejder med eller skal 
vi smide det ud til højre?”. Det er ikke altid nemt og det er heller ikke altid vi selv får lov til at 
bestemme og beslutte, men jeg synes faktisk et godt stykke hen ad vejen… Og det er jo ikke 
fordi at vi skal blive støvede forvaltninger, der ikke vil flytte sig, det er slet ikke det, jeg taler 
om, men jeg taler mere ind i billedet af  at man måske i den offentlige sektor - nu kan jeg 
primært tale for folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet - har oplevet 840 projekter søsat 
igennem tiden men uden at have gjort en reel forskel ude blandt borgerne. Jo så kan det godt 
være at lige den der lærer, der er optændt af  den hellige ild omkring tidlig psykologi i 
biologiundervisningen, har gjort en forskel for de børn, hun har haft med at gøre, men der er 
mange projekter. Fordi de nærmest er nået at blive forandret inden de overhovedet er kommet 
ud til borgerne. Så der synes jeg, at vi har haft et fokus på at bruge tiden til at der faktisk sker 
en ændring. Og det har selvfølgelig nogle gange sat mit i et pres men jeg skal også engang 
imellem bruge det som en husker og sige: “Det er i orden at sige nej til det her”. Det kan være 
pga ikke så meget et politisk pres men nogle af  tingene, vi kan så nemt sige: “Det er også alle 
de der politikere, der finder på alting”, men ofte så er det ikke det. Så kommer det jo alle 
mulige andre steder fra ikke? Og vores rolle, vi har stor mulighed for at påvirke vores eget 
arbejde og i andre perioder, der har vi jo ingen muligheder fordi der så er andre, der 
planlægger det for os ikke? Altså sådan er det. 
C4: Men det er jo også hvor forskellige vi egentlig er ikke? For du har jo de kære børn - de 
bløde værdier - og nogle helt specifikke mål som er lovgivne i forhold til hvad I skal opnå med 
de børn, hvor vores er jo egentlig bare sådan - jeg plejer at sige sådan lidt kunstagtigt. Vi skal 
skabe noget visuelt for vores borgere, så de trives med at være her. Og hvis vi snakker 
fleksibilitet, så har vi jo ikke nogen udfordringer i det, for det gør vi jo hvert år. Som jeg plejer 
at sige, det vi lavede sidste år, det er ikke spændende for borgerne i år. Find på noget nyt. 
Hvad kunne vi lave i år? Kunne vi lave nogle temaer i år i vores kommune, som er spændende 
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for borgerne? Og det synes de jo er vildt spændende, så de ikke skal lave det samme, vi skal 
finde på noget nyt, lave det om og kommer borgmesteren og siger: “Skal vi ikke lave et eller 
andet?” - “Jo, det kan vi godt”. Udvalgsformændene det er ofte dem der kommer fordi 
borgerne har henvendt sig der. “Jo det kan vi da godt”. Så er der bare noget andet vi ikke gør. 
Det må vi så finde ud af. Der er vi ikke så bundne af  noget lovgivning, som I er. Vi kan godt 
sådan tillade os at være lidt mere abstrakte. 
TAJ: Så I har mere frie muligheder for at se hvad der sker løbende. 
C3: Der kan man sige, der har vi nogle meget bundne målsætninger både i skole- og 
dagtilbudsverdenen men det er jo ikke ensbetydende med, at der nedenunder de 
målsætninger ikke er et hav af  valg, der kan blive truffet - både af  den enkelte medarbejder og 
af  den enkelte leder og den enkelte chef  i og for sig. Der er jo uanede muligheder også. Men 
der er bare de her bundne målsætninger og ting man skal. Altså man får ikke selv lov til at 
bestemme om man vil undervise i dansk, det skal børnene undervises i ikke?  
C4: Men det er jo den forskel der er ikke?  
TAJ: Det er jo interessant synes jeg, at der er sådan en tydelig forskel mellem jeres områder 
der. Og det kan selvfølgelig også være - og nu har I været lidt inde på det - er der nogen sådan 
bestemte strukturer eller et eller andet i jeres dagligdag… I skal selvfølgelig referere til 
direktøren og der er politiske udvalg, men jeg ved ikke om I kan give et par eksempler på at 
der er nogle faste strukturer i jeres dagligdag der enten begrænser eller giver de her 
muligheder. Du har snakket om at der er noget lovgivning, som gør ihvertfald at du (C3, red.) 
har en retning og du (C4, red.) har en lidt mere abstrakt retning. 
C4: Det der kan bremse os nogle gange det er, at når vi skal lave et eller andet anlægsprojekt, 
hvor vi skal ud og søge tilladelse forskellige steder, det kan være i vores egen kommune eller 
det kan være i vejdirektoratet eller kystdirektoratet, det kan bremse os. Og det er noget af  det, 
man som chef  kan blive udfordret på, fordi Park og Vej er sådan en meget 
handlingsorienteret virksomhed. Der er altså ikke ret langt fra tanke til handling. Og hvis de 
så bliver bremset fordi der er nogen der skal give tilladelse.. Uha, det kræver nogle snakke 
indimellem. 
TAJ: Så der får du måske ligefrem en ledelsesudfordring internt? 
C4: Ja, og nu skal jeg også være ærlig og sige, at vi har afsluttet nogle projekter før vi fik 
tilladelse. Og det er jo sådan det er til tider. 
C3: Så lovligt som muligt. 
TAJ: Man skal handle mens man kan. Så det er primært nogle eksterne faktorer der.. 
C4: ...påvirker os, hvor vi ikke selv har myndigheden til at træffe den beslutning, men skal 
spørge nogle andre. 
TAJ: Hvad med dig C3, hvad tænker du? Er du lige gået i tænkeboks der? 
C3: Ja, men jeg har tænkt på noget siden du startede med at sige hvad titlen på din 
masterafhandling er, og det er hvordan man tolker den titel - at struktur er hindringer eller 
frisætter, eller hvad tænker man det, fordi for mig handler det om, at nogle gange må vi bare 
sige, at struktur fordrer kultur. Så jeg er måske ikke så bekymret for struktur. For mig er 
struktur et vilkår men det er også et greb jeg bruger aktivt ift at præge en kultur i en bestemt 
retning, sikre mig at der sker nogle refleksioner blandt medarbejderne eller blandt lederne og 
så kan man sige, at hvis man så skal gå ind på de der lovgivningsmæssige strukturer, så er det 
jo rigtigt nok, at på nogle områder, så er mine områder, særligt skoleområdet og 
dagtilbudsområdet, lovgivningsmæssigt reguleret jo fra Christiansborg og i mindre omfang 
her fra X kommune, men reelt set er det jo et vilkår for os. Så det er ikke sådan noget, jeg 
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tænker, at det er generende eller belastende eller… engang imellem så tænker jeg da også at vi 
skal have en opmærksomhed på om vi bilder sig selv ind - helt klart på dit område tror jeg det 
er anderledes - for på mit område der tror jeg at folk de siger: “Det kan man ikke”. Og når vi 
så går igang med at grave i hvorfor vi ikke kan det, så kan man måske godt alligevel, så det er 
mere nogle mentale barrierer eller jusninger. Og så ved jeg da godt at folk de siger: “Jamen 
hvis vi nu bare ikke havde kravet om elevplanen” eller kravet om… så ville det være så meget 
nemmere. Men jeg tror egentlig langt hen ad vejen, så synes jeg egentlig ikke vi støder på de 
der strukturelle forhindringer. Det synes jeg ikke. 
C4: Det synes jeg heller ikke. 
TAJ: Man kan sige at i den her opgave der er struktur sådan et lidt bredt begreb også lidt 
forstået - som du siger - det kan være et ledelsesværktøj og et vilkår. Den måde vi har arbejdet 
med det på det er ud fra det her paradoks, at på en gang er vi nødt til at være stabile fordi vi 
har en drift og samtidig er vi nødt til at være ustabile fordi vi er nødt til at udvikle 
organisationen hele tiden. Så det er mest det vi er interesserede i at vide. Hvad er det for 
nogle ting, der måske støder sammen i det her? Hvor man siger: “Hov vi er faktisk nødt til at 
leve med de her ting samtidig for ellers kan vi ikke får det hele til at hænge sammen”. 
C3: Men for mig er det ikke modsætninger. Jeg ved godt, at vi engang imellem kan ramme 
ind i at vi kan sidde i nogle dilemmaer eller nogle paradokser omkring noget hvor det trækker 
i hver sin retning men jeg tror faktisk at langt hen ad vejen - ja nu kender jeg ikke den 
offentlige sektor hele vejen rundt - men langt hen ad vejen i den offentlige sektor, der tror jeg 
faktisk at mulighederne for at gå på begge ben er til stede. Vi er jo nødt til at levere en sikker 
drift også. Det nytter jo ikke noget at C4 han går ud og siger, at nu har jeg kommet for 5 mio. 
kr mere på asfalten eller asfalt på vejene end vi havde for. Eller at jeg er fuldstændig ligeglad 
med at der er huller her og der. Han er nødt til at sikre den der sikre drift ikke? Og på samme 
måde er jeg på børneområdet. Så det ben er vi nødt til at gå på. Men som C4 også var inde 
på før, så er der faktisk også plads til at vi kan se på, hvad vil borgerne have nu eller hvad 
synes vi, der kunne være spændende? Eller på mit område, hvordan kan vi gøre det bedre for 
at børnene bliver bedre læsere eller at børnene opnår bedre fællesskaber i dagtilbud? Hvordan 
kan vi være nysgerrige på hvordan vi kan gøre det anderledes og tænke ud af  de rammer vi 
har og prøve noget nyt. Altså jeg synes faktisk vi har begge ben. Vi er også nødt til at gå på 
begge ben. 
TAJ: Det ligger også i paradoksbegrebet modsat dilemma. Der skal du træffe et valg. 
C3: Ja der skal jeg træffe et valg. Ja men så kommer vi også til nogle gange. Vi kommer til 
både at stå i paradokser og dilemmaer. 
C4: Jeg synes ikke jeg møder konflikter mellem daglig drift om den udvikling. Jeg synes at 
meget af  den udvikling kommer af  den daglige drift fordi de kommer og siger: “Det her det 
kan vi gøre smartere eller bedre” eller et eller andet. 
TAJ: Så de fordrer ligesom hinanden? 
C4: Ja det synes jeg de gør. 
C3: Men er det ikke også fordi du har en kultur hvor det er legalt at gøre det og sige det? 
Altså det må du jo have, hvis det er det de gør. Så har man skabt en kultur hvor det er ok at 
komme og sige: “Det her det kan vi gøre smartere” eller “Kunne vi ikke gøre noget andet 
her?”.  
C4: Det vi dyrker meget det er jo borgerinddragelse i de ting vi laver ikke? Hvad tænker I 
her? Kunne I bidrage med noget her? Som et eksempel, så har vi X-søen oppe i X, kender I 
den?  
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TAJ og C3: Nej.  
C4: Nå men for nogle år siden der blev lavet en regnvandssø oppe i X og det er jo et teknisk 
anliggende så den er rimelig lukket. Der siger systemet at der må man ingenting. Og så var 
der en gruppe borgere, der bor deroppe i det område, som syntes det var et flot sted og 
spændende sted og der var vand og der var klitter og der var skov. Det måtte man kunne 
bruge til noget mere. Men hver gang de henvendte sig til X-kommune, så blev 
tommelfingeren vendt nedad. Så tog jeg op og snakkede med dem og spurgte - Hvad er det I 
vil? “Jamen det var jo et fint sted og de kunne godt tænke sig en X” - Søen er et teknisk 
anliggende, den kan I ikke røre ved, men det udenom det kan I godt røre ved. “Jamen vil 
kommunen så...?” - Det tror jeg sgu ikke de vil, for kommunen har et teknisk anlæg, det er det 
de har. Men hvad kan I selv? Hvad tænker I selv at I kan? Jamen de kunne da godt gå og 
vedligeholde nogle ting og det var jo fint. Jeg leverede noget materiale til dem og så gik de og 
lavede en hel masse deroppe selv og fik det anlagt og fik et pænt rekreativt område og søgte 
midler til det i fonde og selv kunne lave noget deroppe. Det er skidegodt at lave sådan noget. 
C3: Det er den her samskabelsesproces… 
C4: Lige nu der arbejder vi med et forprojekt på fremtidens boligveje. Når vi er ude og grave 
en vej op fordi der skal være nye rør eller et eller andet, traditionelt så har vi anlagt den på 
samme måde bagefter med sort asfalt.. Det var sådan set det. Men hvorfor ikke gå ud og tale 
med de borgere der bor derude? Hvordan kunne I tænke jer at leve her? Hvordan skal jeres 
vej se ud? Og så lave et projekt sammen med dem. Måske få dem til at være med til at 
vedligeholde noget af  det. Så vil de jo have træer og buske og flere grønne områder og det 
kræver jo noget vedligeholdelse, men de har jo deres egne haver. Så kan de ligeså godt være 
med til at vedligeholde det. Så lave aftaler med dem om, hvad gør vi så her? Hvem har 
opgaven her? Det er vi ved at lave et forprojekt på.  
C3: Det er enormt spændende. 
C4: Og det der med fremtidens boligveje er jo egentlig noget, der vokser fra driften af. 
C3: Jeg skulle til at sige, så går I igen på begge ben et eller andet sted. 
C4: Hvor dem der sidder med det siger: “Vi kunne fanme lave noget smart her”. -Jamen det 
er der ikke råd til, det er for mange penge, og tænk på vedligeholdelsen bagefter. Jamen hvad 
gør vi så? Og så kommer ideerne, tankerne. 
C3: Ideerne er derude. 
C4: Jamen ideen er jo, det er ligesom med den der landsbypolitik, ideen er at vi kommer med 
en sum penge og hvad kan borgerne så bidrage med? Har de også noget økonomi at bidrage 
med eller har de noget arbejdskraft at bidrage med? Og så kan vi få noget mere ud af  det 
samlet set.  
C3: Så kan man jo også sige at, hvis vi skal binde tråd tilbage til Store lederdag, at det var 
nogle gode eksempler på det. Netop gode eksempler på hvor man enten tværfagligt imellem 
organisationen eller centre fik mere ud af  og gennem inddragelse af  borgerne, hvor 
kommunen bare var en katalysator og så trak sig ud det igen. Jeg synes faktisk vi så rigtig 
mange af  sådanne eksempler. Og det tænker jeg jo, at det kendetegner en organisation, hvor 
man giver plads til det. Så det tror jeg, det er rigtig vigtigt, for hvis du havde mødt eller din 
leder havde mødt den ide med “Nej, vi skal bare lægge asfalt på i vores, vi er sat i verden for 
at lægge asfalt på, det er det”. Så hvis du havde mødt den ide, der var kommet i din 
organisation med et nej, så havde du heller ikke fået de ideer. 
C4: Nej så dør de jo.  
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C3: Men i stedet er den blevet mødt med “Lad os kigge på det”. Så det handler meget om 
hvordan du møder den. 
C4: Jo altså bare man siger: “Det lyder fanme spændende, prøv og kom med noget mere”. 
Prøv at lade den blomstre. 
C3: Det er vel en tro på at løsningerne er derude blandt de ansatte vi har og de borgere vi er 
her for. 
C4: Det er vildt spændende. 
TAJ: Det er super spændende og interessant. Nu snakkede I lidt om at man skal høre hvad der 
kommer udefra og det er også tegn på en organisation der giver plads til at gøre det muligt. 
Hvad har I til at … nu sidder I jo på næsthøjeste niveau. Det her med at give plads, det er vel 
en form for kultur ikke og en forståelse for hvordan vi gerne vil være i X-kommune. Hvordan 
er den ligesom italesat eller drøftet frem? 
C4: Det taler vi jo meget om i chef-gruppen. Vi snakker lige nu ny ledelse, og hvor den lander 
henne det ved vi jo ikke endnu.  
C3: Først og fremmest kan man jo sige, at vi har en kommunaldirektør, der er båret af  den 
grundsubstans at der skal være plads til det her. Dernæst er den samlede direktion har sagt 
noget om, at det er den her vej… altså at de tror på den her vej med.. bæredygtig fremdrift er 
jo også et eksempel på det. 
TAJ: Jeg tror, er det ikke kommunaldirektørens opfindelse oprindeligt? 
C3: Jo, så der er jo helt fra det allerøverste ledelseslag en forventning om, at det er sådan en 
organisation vi skaber. Som jeg også sagde før med bæredygtigt børneområde, så tror jeg ikke 
det er sådan noget man bare skaber fordi kommunaldirektøren siger det. Altså det skal også 
vokse i hele organisationen og der er måske lidt længere fra kommunaldirektøren og C4 og jeg 
ud i organisationen ikke? Så det har også taget tid, det har også taget år. Men jeg kan da se en 
udvikling i de 5 år jeg har været her nu. At lysten til eller mulighederne for at eksperimentere 
er blevet langt større. Det synes jeg at jeg har oplevet og som C4 siger, så har vi et kæmpe 
fokus på det i den kommunale chefgruppe, hvor vi både drøfter tværfaglighed og overordnede 
strategiske rammesætninger - de 8 og de 5 osv. Så der er selvfølgelig et strategisk benarbejde 
men for C4 og jeg er der også et driftsmæssigt benarbejde, for vi skal jo også have omsat den 
strategi ud i vores organisation. Vi skal have nogen til at knytte an til den. Og gør vi ikke det, 
så kan den strategi jo være ligegyldig. Så det er vigtig, at vi kan omsætte den til at få skabt 
følgeskab til den i vores organisation. 
C4: Men det bliver italesat hele tiden: “Tal med borgerne. Tal med borgerne. Tal med 
borgerne”. 
C3: “Guldet ligger mellem søjlerne” og alle de der. 
TAJ: Ja jeg syntes det var ret - altså det er jo også min anden Store lederdag, altså i forhold til 
sidst - det kan også godt være at jeg var rimelig grøn dengang, det ved jeg faktisk ikke… 
C3: Det var jeg også. 
TAJ: Det kan også have noget med det at gøre, men der var en meget stærk rød tråd i det der 
ligesom er promoveret nu. Også i forhold til Store tillidsvalgte-dag osv. Der er en meget stærk 
italesættelse der. Det jeg godt lige kunne tænke mig at spørge om i forhold til det, det er mere i 
forhold til jeres samlede kommunale arbejdsliv. Ikke så meget hæftet på X kommune men 
sådan lidt mere overordnet. Det er den der lidt tidsperspektiv. Nu snakker vi om, hey vi har 
gang i det her. Det tager noget tid og vi giver plads og eksperimenterer. Hvis I nu skulle stille 
jer ud og virkelig kigge på det samlede tidsperspektiv i jeres kommunale karrierer. Kan I se en 
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udvikling i noget af  det, eller kan I se noget, der er sket hen over de år? Uden at putte for 
mange ord i munden på jer. 
C4: Så når vi siger “ja”, så spørger du “hvad?”. 
TAJ: Ja det gør jeg jo nok. Altså er der nogle forudsætninger, der ændrer sig eller talemåder 
eller? 
C4: Ikke nogle talemåder, men jeg synes det er blevet sjovere at være her. Fordi vi kan mere. 
Spillerummet er større i dag. Jeg tror også det hænger sammen med at det politiske niveau har 
ændret sig. Vi er jo meget afhængige af  hvad det er for et fagudvalg vi har oppe i tiden. Har 
du et træls fagudvalg og en træls formand, så er det heller ikke ret sjovt, vel? Jeg ved ikke hvad 
der har ændret sig. Jeg synes jeg har.. 
C3: Jeg har så fået den formand, du havde før. Det er så fint. 
C4: Nej han er nu ikke så slem. Jamen altså hvad har ændret sig? Det ved jeg sgu ikke. Jeg vil 
sige det på den måde, at jeg havde jo fornøjelsen af  - lige her inden jeg kom til Park og Vej 
igen - at være ude og samarbejde med 5 andre kommuner i Nordjylland. Det var altså 
anderledes. Der er et eller andet ved X kommune, som de andre kommuner ikke har. Og jeg 
kan ikke sætte fingeren på, hvad det er. Men det er altså anderledes at være ved X kommune, 
det er sjovere end ved andre kommuner. 
TAJ: Så der er altså et eller andet? 
C4: Der er et eller andet der er anderledes. 
C3: Altså jeg tænker lidt, at hvis man skal kigge på den, hvis man skal tage helikopteren op og 
kigge på det kommunale landskab, så kan man sige, at det handler meget om område til 
område. Der vil være nogle områder, som er blevet mere detaillovgivningsmæssigt reguleret. 
Arbejdsmarkedsområdet, reelt set også skoleområdet, ihvertfald i højere grad end det har 
været før, hvor detailstyringen fra national side er strammet ind og det påvirker selvfølgelig 
den kommunale kontekst både på arbejdsmarkedsområdet, skoleområdet og dels 
dagtilbudsområdet. Den nationale lovgivning har skrevet passusser ind om at nu må 
kommunalbestyrelsen ikke træffe andre beslutninger eller yderligere beslutninger omkring osv. 
Så der er sket en på mit område en balance mellem den nationale og den kommunale styring. 
Det kan man sige generelt. Og samtidig med så er der hele den her drøftelse af  om vi er på 
vej væk fra New Public Management styring over i noget mere governance-styring eller hvor 
er det egentlig vi er på vej hen på den kommunale bane og det er den også på den nationale 
bane. Men som så meget andet, så er det her ikke rent. Der bliver da trukket, vi kan da 
stadigvæk få nogle forordninger, hvor man kan sige, den er skrevet i NPM-styrings-
tankegangen fuldstændig rent ikke? Selvom den kommer i dag. Og vi kan jo også stadigvæk 
heldigvis da også finde noget af  det gamle bureaukrati - den bureaukratiske styringsform - så 
på en måde kan man sige at det bliver mere og mere komplekst men det er jo også det 
spændende af  det for det kræver noget mere af  dig som chef  og det synes jeg faktisk - og nu 
har jeg kun i gåseøjne været chef  i 5 år men faktisk været chef  i den samme kommune - og 
det har jeg faktisk fundet ud af  det er en bedrift. Der er mange der skifter ud. 
TAJ: Jeg tror chefer er det ikke den lederpost, der hurtigst bliver udskiftet? 
C3: Jeg kan jo se på skolecheferne at jeg er ved at være den ældste i vores region, der har 
siddet længst tid, så der sker jo nogle udskiftninger. Men jeg synes faktisk at kompleksiteten er 
blevet større, men det betyder også at dine muligheder som chef  er blevet større. Og det synes 
jeg jo også er sjovere, som du er inde på (C4, red.). Der er flere bolde i luften man lige skal 
have grebet, eller refleksioner man skal have taget i forhold til om man skal gøre det ene eller 
det andet fordi mulighederne er mange.  
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C4: Men ud over lovstoffet, for det er der jo ikke så meget at gøre ved, men en af  forcerne 
kan måske være i X kommune i forhold til andre er at vi er ikke så topstyret som de andre er. 
Jeg tror når vi sidder ovre i chefgruppen sammen med direktørerne og man kalder det hele 
den kommunale chefgruppe, så tror jeg egentlig det er det, vi er. Det er ikke direktøren og 
chefgruppen.  
C3: Jeg synes det ser forskelligt ud. Jeg har jo været ansat i Y kommune også og jeg oplevede 
ikke på samme måde den topstyring - heller ikke i Y kommune. Så jeg tror det ser forskelligt 
ud. Selvfølgelig tror jeg der er forskellige kulturer i forskellige kommuner, men jeg tror også 
det kan se forskelligt ud inden for de forskellige faggruppe-retninger i de forskellige 
kommuner. 
TAJ: Der er også forskellige styringsformer. 
C3: Der er forskellige styringsformer. Det er jo så magistratstyret men alligevel. Hvad er det 
for en tilgang man har til.. ja, hvad er det for en styringsmæssig tilgang man har? Og så er det 
klart at nogle gange når jeg snakker med nogle andre chefer, så kan vi jo godt have drøftelsen 
af  at der er nogle kommuner, hvor man aldrig - hvor vi to (til C4, red.) aldrig ville mødes på 
vores chefniveau, som praktisk taget aldrig ser hinanden ikke? Og det kan måske skabe nogle 
forhindringer for det tværfaglige samarbejde, hvor vi jo har dyrket det tværfaglige samarbejde 
ved os.  
TAJ: Jeg kan røbe at I er ikke de eneste chefer, vi har interviewet men det er meget interessant 
at høre hvordan I har det med at snakke sammen. Det virker meget naturligt, altså som om at 
der er noget samspil på tværs i chefgruppen. Nu tror jeg faktisk - nu har jeg lige lavet en lille 
tegning - for du siger C3 at - nej jeg skal lige høre inden C4, vi snakkede om at vi har 
forskellige governance og NPM og noget af  det gamle bureaukrati tilbage. Kan du også nikke 
genkendende til det inden for dit område eller er det...? 
C4: Jamen det findes jo stadigvæk alting. Det er der jo. Det gamle bureaukrati det bliver 
mindre og mindre, men selvfølgelig støder jeg på det. Det ville være usandt at sige andet. Men 
Park og Vej er jo sådan en - vi har jo alt lige fra arbejdsmand til de højest uddannede 
ingeniører og hvis man er akademiker så skal man være speciel for at kunne begå sig i Park og 
Vej. Man skal kunne tale det sprog og man skal kunne forstå hvad de siger de der: “A tøs nu 
det hul er for stort du har tegnø der”.  
TAJ: Ja der er en fagjargon der man skal.. 
C4: Nej jeg oplever sgu ikke det gamle bureaukrati oppe ved os, det synes jeg ikke. Mange vil 
gerne det nye men at gå ud snakke new governance med en arbejdsmand, glem det. Det 
interesserer ham ikke. 
TAJ: Der skal man tale det sprog. Nu har jeg tegnet sådan en - det skulle forestille en 
fodboldbane det her. Hvis nu vi snakker om… 
C3: Skal vi nu til at diskutere dine evner til at tegne? Man kan godt se hjørneflagene. 
TAJ: Ja der er noget med at de der mål ikke vender rigtigt, jaja. Det var lige præcis det der 
hjørneflag jeg godt kunne tænke mig at komme lidt ind på. Fordi hvis vi nu snakker om den 
her kompleksitet der har været stigende gennem de sidste mange år. Hvis nu I tager jer selv 
som chefer og I skal jo spille inde på den her bane, har I så nogle hjørneflag? Det kan godt 
være at I ikke har fire, det kan være I har tre eller fem eller et eller andet, som I sådan ligesom 
prøver at navigere efter eller tænker, det her det er det vigtigste for mig. 
C3: Det kommer an på om du tænker for mig som chef  eller du tænker vores organisation 
fordi på den kommunale chefgruppe har vi jo sammen med jer ledere de 8 og de 5, og det er i 
høj grad nogle strategiske hjørneflag, der er blevet placeret. 
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TAJ: Jeg tænker mere på dig som chef  i din daglige praksis, der er det ikke sikkert at de 8 og 
de 5 er i spil altid. 
C4: Jeg vil nok sige, at de der hjørneflag på min spillebane, det er mine afdelingsledere, som 
får det her til at fungere. 
C3: Jeg tror for mig, hvis jeg skal fortsætte den, så vil jeg jo sige, at min ledelsesmæssige 
integritet er en af  mine hjørneflag. Og min troværdighed i forhold til at det jeg siger til mine 
ledere og mine medarbejdere, det er faktisk også det jeg handler efter. Altså det er nogle 
personlige hjørneflag som er vigtige for mig. men hvis jeg skal kigge mere bredt ind i 
organisationen, så er det sådan noget, som vi har været inde på før som inddragelse og være 
god til at oversætte op og ned i organisationen. Kommunikationen den synes jeg vi drøfter 
hele tiden fordi at vi.. den er altid på spil. Og nogle gange når vi ikke lykkes, så er det ofte 
fordi vi ikke lykkes med vores kommunikation. Så kommunikation og inddragelse, altså sådan 
nogle ting synes jeg er på spil ikke? Men de er jo på spil inde i den ramme, der hedder de 8 og 
de 5.  
C4: Jo jo men det er jo når vi snakker den meget personlige chefrolle. Der tror jeg at jeg 
tænkte den i hele spillebanen.. og hvis man snakker fodboldkampe, så er den bedste kamp der 
er der en god dommer, der leder det hele inde på midten. Sådan tænker jeg det. Men altså jeg 
er enig med dig i at det er de ting vi skal være opmærksomme på som chefer. At vi også gør de 
ting vi går og siger, vi gerne vil. 
TAJ: Nu snakker du C4 om den gode dommer og vi kender jo alle sammen baneløberen fra 
parken. Er der også - i overført betydning - nogle baneløbere i jeres daglige praksis, hvor I 
tænker at det forhindrer jer faktisk i at spille på bedste vis?  
C4: Det er der da. De er jo alle steder. De popper jo op indimellem og lægger nogle barrierer 
ind på nogle ting eller skaber noget uro i organisationen. Og det er jo der vi må have en 
kammeratlig samtale… 
C3: Men baneløbere i forhold til at obstruere kampen.. altså jeg synes ikke vi har sådan nogle 
baneløbere. Selvfølgelig har vi krusninger på vandet og så tror vi at vi går i en retning og så 
finder vi ud af  at vi faktisk er på vej i en anden retning. 
C4: Og måske laver et selvmål. 
C3: Ja ja. De der ting, altså det er jo lidt vilkår i vores organisation og vores job og det er også 
derfor at det er spændende, det job vi har, så jeg vil ikke sige sådan baneløberen fuldstændig 
obstruerer det. Altså jeg kan da godt indimellem tænke: “Åh, så fik man den henvendelse, 
hvor der er en borger, der er gået til borgmesteren” og man kan lige få den der snert af  
irritation og tænke: “Hvorfor fanden gjorde de også det? Hvorfor henvendte de sig ikke til mig 
eller ude på skolen?”. Men det er jo borgerens demokratiske ret at gå til borgmesteren og vi 
har en politisk styring, altså sådan er det men jeg synes ikke vi har sådan nogle ting, hvor det 
virkelig sådan obstruerer hele skidtet, vel? Det synes jeg ikke. 
C4: Nej nej nej. De der jeg plejer at kalde redepassere og lurepassere, dem har vi ikke. 
TAJ: Heller ikke sådan på - det er sådan meget lokalt - hvad med regionalt nationalt plan, der 
er der heller ikke noget, hvor I tænker - det er skisme også træls? 
C3: Der kan da være en masse ting vi tænker - det er skisme også træls, men det kommer an 
på hvad du mener med det der baneløber. For mig der virker det som en der obstruerer og 
ødelægger spillet og kampen. 
TAJ: I overført betydning, det kunne også være en struktur eller et eller andet, der skaber… 
Det kunne også være noget der… 
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C3: Altså jeg synes da det er skidetræls at man har skilt børne- og skoleministeriet af. Hvorfor 
i alverden har man ikke det samlet set? Sådan noget kan jeg da godt synes at det skulle se 
anderledes ud ikke? Og man kan forsøge at påvirke det i de kanaler hvor vi nu kan påvirke 
det, hvor man synes der er nogle ting ikke? Men ellers er det også bare, så finder vi ud af  det 
på vejen, når det er et vilkår. 
TAJ: Er der så nogle - jeg ved ikke om man kan tale om nogle baneløbere, der skaber 
muligheder? 
C4: Jo jo, der er jo også nogen Z, hvad var det lige der kom der? Det kommer der da også. 
Man skal også passe på med at sige, at det er negativt, hver gang der er nogen der ligesom 
popper op og gør et eller andet eller siger et eller andet ikke? Det kommer også nogle 
guldkorn indimellem og man må gribe og sige: “Hov”. Og et eller andet sted - jeg ved sgu 
ikke - vi har da også brug for dem. Vi har da også brug for at der kommer sådan nogle 
skæverter indimellem. 
C3: Altså jeg tænker sådan lidt det eksempel du kommer med villavejen eller det der andet 
sted oppe i X, det er et eksempel på at hvis de deroppe i X de ville have gjort det rigtig træls, 
så kunne det også have været en træls historie, men tilgangen til dem har også gjort, at det har 
udviklet sig til en rigtig positiv historie. 
C4: Ja de er jo så glade og så tilfredse med det. 
C3: Så mange gange så handler det måske også om, om det er en positiv eller negativ 
baneløber omkring hvad er det for en måde vi som organisation agerer på ikke? For det der 
synes jeg er et rigtig godt eksempel på at du har budt dem inden for og fortalt dem, hvad de 
ikke kan, men også peget på hvad muligheder, der er. Den har du fået skabt medvind på ikke? 
Det er et eksempel på en baneløber, der kunne have været rigtig træls. Den kunne være endt 
på alle forsiderne, men den landede jo godt ikke? Det kunne også være gået i hårdknude ikke? 
C4: Inden man dømmer dem som baneløbere på en træls måde så prøv lige at kigge på, hvad 
er budskabet? 
C3: Og jeg synes vi har et godt samarbejde med vores politiske udvalg og et godt samarbejde 
med vores formand, og et godt samarbejde med direktørerne og med hinanden og det er 
klart, at så er der nogle ting, hvor man kan bande og svovle lidt over det og så må man finde 
ud af  hvordan agerer jeg i forhold til det. Det er sådan set det vigtigste.  
TAJ: Så det handler rigtig meget om den her kommunikation igen. Hvordan er det man 
kommunikerer med den her baneløber der nu kommer fordi det kan vise sig at være en positiv 
ting. 
C4: Man skal tænke på hvor man er henne i organisationen. CTM som vi arbejder meget 
sammen med, de er jo meget sådan nogle mennesker, der sidder med deres bøger… 
C3: Det siger loven… 
C4: Hvad står der der? Det kan vi ikke.  
C3: Jeg har det kun med LOS-gruppen. I kan ikke tegne vores organisation sådan. Jamen 
hvorfor kan vi ikke det? Det duer ikke det passer ikke ind i LOS. Jeg er da ligeglad med hvad 
der passer ind i LOS. 
TAJ: Jeg har haft det der problem i en måned nu. … 
C3: På et tidspunkt der var jeg bare så frustreret, at jeg var nødt til at gå hen til Michael og 
sige: “Er LOS-gruppen det vi gerne vil med vores kommune eller er det os der bestemmer i 
vores organisation?”- Det er nok det sidste. Jamen så er vi enige om det. 

TAJ: Men man kan godt få et andet indtryk…
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