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KAPITEL 1 

1. Indledning 
Hybride organiseringer er en betegnelse for organisationer, der kombinerer flere forskellige 

organiseringsformer. Det interessante ved de hybride organiseringer er, hvordan de både re-

præsenterer alternative måder, hvorpå organisationen kan udvide sin kapacitet, samtidig med 

at de giver nogle anderledes udfordringer, end organisationen ellers er vant til. Formålet med 

denne afhandling er, at undersøge sammenhængen mellem ledelse og betingelserne for at 

skabe et samspil i den hybride organisering. Et samspil bliver her betragtet som væsentligt 

for, at organisationen kan udnytte potentialet i at kombinere forskellige organiseringsformer. 

Fokus er på danske kommuner, der udgør konteksten for at undersøge de hybride organiserin-

ger, da denne type organisering her stadig bliver mere aktuel. Mere specifikt bliver de hybride 

organiseringer undersøgt gennem et komparativt casestudie af to danske kommuner, som er 

Albertslund Kommune og Roskilde Kommune.  

 

Det følgende afsnit (afsnit 1.1) har til formål at introducere de hybride organiseringer i en 

offentlig kontekst. Det gør jeg ved at sætte fokus på, hvordan den hierarkiske organisering 

ikke længere alene kan håndtere de udfordringer, som de offentlige organisationer står over-

for. Herefter præsenterer jeg i andet afsnit (afsnit 1.2) kort det fokus, som forskningen har 

haft indenfor hybride organiseringer, hvor jeg samtidig placerer afhandlingen i forhold til 

dette fokus. I tredje afsnit (afsnit 1.3) præsenteres afhandlingens formål og forskningsspørgs-

mål, mens jeg i fjerde afsnit (afsnit 1.4) understreger afhandlingens bidrag. Afslutningsvis 

beskriver jeg i femte afsnit (afsnit 1.5) afhandlingens teoretiske og empiriske afsæt, hvor dette 

kapitel samtidig bliver afrundet (afsnit 1.6) med en oversigt over de efterfølgende kapitler i 

afhandlingen.  

1.1 Hybride organiseringer i en offentlig kontekst 
I de senere år er der kommet et større fokus på, hvordan offentlige organisationer i højere 

grad kan inddrage medarbejdere, borgere og virksomheder i den offentlige opgaveløsning. 

Det hænger sammen med forestillingen om, at et stigende antal komplekse problemer, også 

kaldet wicked problems (Rittel & Webber, 1973), ikke kan afgrænses, men i stedet kræver 
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forskellige aktørers ekspertise for at kunne løses (Bryson, Crosby, & Stone, 2006; Sørensen & 

Torfing, 2011). Det skal forstås i sammenhæng med, at de komplekse problemer samtidig er 

svære at definere, hvilket derfor kalder på nye innovative løsninger (Sørensen & Torfing, 

2011; Aagaard, Sørensen & Torfing, 2014), der udmønter sig gennem bl.a. samskabelse mel-

lem de offentlige organisationer og civilsamfundet (Voorberg, Bekkers, & Tummers, 2013; 

Tortzen, 2017). 

Traditionelt set har offentlige organisationer haft en hierarkisk organisering, der 

sammen med de bureaukratiske principper har leveret en ensartet service til borgerne. Beho-

vet for at inddrage forskellige medarbejdere, borgere og virksomheder har derfor sat fornyet 

fokus på de offentlige organisationers interne organisering. De offentlige organisationer synes 

nemlig at have svært ved at overkomme det, der kan karakteriseres som ”the silo trap” 

(Eggers & O´Leary, 2009), hvor den eksisterende hierarkiske organisering gør det svært at 

inddrage de mange forskellige aktører. Begrænsningen i den hierarkiske organisering handler 

om, at de forskellige enheder lige fra forvaltninger og afdelinger til institutioner har en ten-

dens til at løse problemerne ”in house” ved at trække på egne ideer, kompetencer og ressour-

cer (Hartley, Sørensen, & Torfing, 2013; Aagaard, Sørensen, & Torfing, 2014). Det gør, at 

opgaverne kan falde mellem siloerne, hvis ikke der er en fordel i, at siloerne selv løser dem, 

hvilket betyder, at hver enkelt silo kan bruge mere energi på at beskytte sig selv end at løse de 

fælles komplekse problemer (Mulgan, 2008).  

Med det stigende fokus på at inddrage flere aktører i den offentlige opgaveløs-

ning, er behovet for at supplere den hierarkiske organisering med tværgående organiseringer 

derfor blevet større. Der findes ikke en særlig betegnelse for sådanne tværgående organiserin-

ger. De findes i mange forskellige afskygninger, lige fra netværk mellem forskellige aktører i 

og uden for de offentlige organisationer (Kickert, Klijn, & Koppenjan, 1997; Sørensen & 

Torfing, 2007), arenaer der fordrer samskabelse med civilsamfundet (Voorberg, Bekkers, & 

Tummers, 2013), task forces og innovationsfora (Bason, 2010), til laboratorier der fungerer 

som platforme for at genere nye ideer (Bason, 2010; Carstensen & Bason, 2012; Melander, 

2014). De tværgående organiseringer adskiller sig herved fra tidligere tværgående organise-

ringer som f.eks. projektorganisationen (Mintzberg, 1983) ved i højere grad både at række 

udover de interne og eksterne organisatoriske grænser med det formål at skabe nye (innovati-

ve) løsninger. Indenfor både forskningen og praksis er der imidlertid en erkendelse af, at de 

tværgående organiseringer ikke skal erstatte den hierarkiske organisering, så det nedbryder 
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siloerne. I stedet skal de tværgående organiseringer udgøre en platform for, at de komplekse 

problemer kan håndteres udenfor, men samtidig i tæt samspil med driften i den hierarkiske 

organisering (Bason, 2010, 2014; Sørensen & Torfing, 2011; Reay & Hinings, 2009; Marquis 

and Lounsbury 2007; Lounsbury 2007). Et samspil er her vigtigt for at kunne udnytte potenti-

alerne fra både den hierarkiske organisering og de tværgående organiseringer, så organisatio-

nen samlet set kan præstere bedre (Mair, Mayer, & Lutz, 2015).  

Med en kombination af flere forskellige organiseringsformer skal de offentlige 

organisationer således forholde sig til mere hybride organiseringer. Hybride organiseringer 

kan her betegnes som delvist sammensatte multifunktionelle enheder, som 1) består af for-

skellige normer og organiseringer, der 2) involverer mange forskellige aktører, og som 3) har 

forskellige og ofte konkurrerende mål, der 4) giver inkonsistente aktiviteter ofte med varige 

spændinger til følge (Christensen & Lægreid, 2011; Mair et al., 2015). I de hybride organise-

ringer er der herved tilføjet et ekstra ”lag af kompleksitet” til de offentlige organisationer, 

hvorved de tværgående organiseringer både kommer til at understøtte og udfordre den hierar-

kiske organisering (Torfing, Peters, Pierre, & Sørensen, 2012). De hybride organiseringer kan 

herved være ophav til konflikter i organisationen med en række dilemmaer til følge, som er 

med til at udfordre de offentlige organisationers mulighed for at skabe velfungerende hybride 

organiseringer, hvor organisationens fulde potentiale bliver udnyttet (Delbridge & Edwards, 

2013). Det skyldes, at konflikterne kan skabe intern konkurrence om ressourcerne, hvilket 

udfordrer muligheden for at skabe samspil mellem de forskellige organiseringer (Battilana & 

Lee, 2014). Et fokus på samspillet er derfor vigtigt, da det kan være med til at reducere de 

interne spændinger i organisationen, hvis organisationen strategisk kan kombinere de forskel-

lige organiseringsformer (Pache & Santos, 2011).  

1.2 Forskning i hybride organiseringer 
Hybride organiseringer har i forskningen fået stigende opmærksomhed specielt indenfor or-

ganisationsteorien (Battilana et al., 2016; Pache & Santos, 2013). Hybride organiseringer pas-

ser dog ikke ind i de etablerede organiseringsformer, hvilket har betydet, at hybride organise-

ringer i stadig stigende grad bliver betragtet ud fra teorier om institutionelle logikker 

(Thornton & Ocasio, 2008; Thornton, Ocasio, & Lounsbury, 2012a) som en vigtig tilgang til 

at forstå de hybride organiseringer (Besharov & Smith, 2014; Kraatz & Block, 2008; Mair et 

al., 2015). Indenfor litteraturen om institutionelle logikker, der skal betragtes som forståelser, 

værdier, regler m.m. (Thornton & Ocasio, 2008) er det anerkendt, at det ofte drejer sig om 
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modsatrettede institutionelle logikker. Fokus har derfor tidligere været på, hvordan organisa-

tioner kan håndtere de dilemmaer, som de modsatrettede institutionelle logikker giver (Pache 

& Santos, 2010; Besharov & Smith, 2014). En del af litteraturen har her fremhævet, hvordan 

de modsatrettede institutionelle logikker kan give konflikter, når organisationen forsøger at 

leve op til flere forskellige krav (Glynn, Barr, & Dacin, 2000; Pache & Santos, 2010; Murray, 

2010), mens en anden del har fremhævet, hvordan de modsatrettede institutionelle logikker 

godt kan sameksistere (Reay & Hinings, 2009; McPherson & Sauder, 2013; Mair, Mayer, & 

Lutz, 2015). De forskellige tilgange til de hybride organiseringer giver dog kun ringe indsigt i 

de betingelser, der giver et samspil i den hybride organisering.   !
 Ambitionen med afhandlingen er at udforske dette manglende fokus i forsknin-

gen. Det sker teoretisk ved at betragte de hybride organiseringer som bestående af institutio-

nelle logikker, men i modsætning til tidligere studier vil afhandlingen have en mere nuanceret 

tilgang. I stedet for at betragte de institutionelle logikker ud fra en prædefineret tilgang, vil de 

institutionelle logikker både blive betragtet som grundlag for konflikt og som grundlag for 

større muligheder i organisationen. Det åbner op for, at dilemmaerne i de hybride organise-

ringer kan identificeres, hvor konflikt kun bliver et ud af flere mulige udfald (Thornton, 

Ocasio, & Lounsbury, 2012) samtidig med, at det bliver muligt at undersøge, hvilke betingel-

ser der er befordrende for samspillet.  

 

Til trods for den stigende interesse for de hybride organiseringer har forskningen ikke haft 

nævneværdig fokus på ledelse i de hybride organiseringer (Johansen et al., 2015). Det på 

trods af, at de hybride organiseringer åbner op for helt nye dagsordner for lederne i de offent-

lige organisationer, hvor de skal være i stand til at kombinere de institutionelle logikker 

(Aagaard & Agger, 2017; Pedersen & Aagaard, 2015). Et fokus på lederne er derfor vigtigt, 

fordi lederne er dem, som er mest udsat for de institutionelle logikker, men har samtidig også 

den bedste mulighed for at påvirke dem (Johansen et al., 2015). En forståelse for, hvordan 

ledere forstår og reagerer på de institutionelle logikker, giver således mulighed for at forstå, 

hvordan hybride organiseringer bliver formet (Friedland & Alford, 1991), og dermed om det 

er muligt at skabe et samspil.   

 For at imødekomme den manglende indsigt vil fokus i afhandlingen være på, 

hvordan lederne håndterer dilemmaerne, som de modsatrettede institutionelle logikker giver. 

Det suppleres med et fokus på de betingelser, der gør, at lederne understøtter eller modstår 
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bestemte institutionelle logikker (Thornton et al., 2012). De institutionelle logikker er nemlig 

ophav til interne magtkampe (Glynn et al., 2009; Glynn & Raffaelli, 2013), hvilket påvirker 

de institutionelle logikkers levetid i organisationen (Mangen & Brivot, 2015). For at indfange 

disse magtkampe vil fokus i afhandlingen være på to grupper af ledere, der repræsenterer hver 

deres modsatrettede institutionelle logik. Det drejer sig om henholdsvis mellemledere i hie-

rarkiet (chefer) og de medarbejdere, der har ansvaret for at lede de forskellige projekter i de 

tværgående organiseringsformer.    

1.3 Formål og forskningsspørgsmål  
Baseret på den manglende indsigt i forskningen indenfor hybride organiseringer tager afhand-

lingen afsæt i følgende forskningsspørgsmål: 

 

Hvordan håndterer offentlige ledere de dilemmaer, som forskellige institutionelle logikker 

giver, og hvilken betydning har det for samspillet i den hybride organisering? 

 

Det overordnede forskningsspørgsmål udspecificeres i en række underspørgsmål, som guider 

afhandlingens fokusområder, og som inddeler afhandlingen i tre overordnede dele, der foku-

serer på 1) den hybride organisering som fænomen, 2) ledelse i den hybride organisering samt 

3) samspillet i den hybride organisering. 

 

• Hvad er en hybrid organisering? 

• Hvilke dilemmaer opstår i den hybride organisering? 

 

• Hvordan påvirker de institutionelle logikker den interne magtbalance i den hybride or-

ganisering? 

• Hvilke strategier bruger lederne for at håndtere dilemmaerne i den hybride organise-

ring? 

 

• Hvordan påvirker lederne samspillet i den hybride organisering? 

 

Det første fokusområde omhandler den hybride organisering som fænomen. Fokus er her på, 

hvordan de institutionelle logikker er med til at (om)forme de organisatoriske grænser for de 
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forskellige organiseringsformer, samt hvordan det giver dilemmaer i den hybride organise-

ring. Det er dog uklart, hvilke dilemmaer der her er tale om, og der vil derfor i teorikapitlet 

blive udviklet en teoretisk model, der gør det muligt at identificere dilemmaerne. Tilgangen til 

de hybride organiseringer bygger således på en antagelse om, at der vil være dilemmaer i den 

hybride organisering. Gennem længere tid har det dog været anerkendt, hvordan det er en 

udfordring for organisationer at håndtere forskellige og ofte modsatrettede dagsordner. 

Thompson (1967) har tidligere beskrevet, hvordan det er et ”central paradox of administrati-

on”. En antagelse om, at der vil være dilemmaer, når forskellige organiseringer danner hybri-

de organiseringer, ligger således i forlængelse af sådanne tidligere forståelser. Det første fo-

kusområde danner herved grundlag for at forstå den kontekst, som lederne skal agere i. 

Det andet fokusområde beskæftiger sig med ledelsesdimensionen i de hybride 

organiseringer. Fokus er her på tre ledelsesdimensioner, som er 1) framing af de institutionel-

le logikker, 2) de intra-organisatoriske dynamikker, der omhandler de interne magtkampe i 

organisationen, og 3) de coping-strategier som lederne kan benytte for at håndtere dilemma-

erne. Sammenhængen mellem de forskellige ledelsesdimensioner er, at ledernes brug af stra-

tegierne er betinget af, hvordan framingen af de institutionelle logikker påvirker de intra-

organisatoriske dynamikker. Ledelsesdimensionerne er fremkommet på baggrund af teorika-

pitlet, hvor de vil blive yderligere beskrevet. Det andet fokusområde danner således grundlag 

for at forstå, hvordan de institutionelle logikker påvirker og bliver påvirket internt i organisa-

tionen. I det fokus ligger der en antagelse om, at aktører på den ene side er indlejret i struktu-

rerne, mens de på den anden side har mulighed for at ændre dem (Giddens, 1984). En sådan 

antagelse om sammenhængen mellem struktur og aktør lægger sig op af nyere teorier indenfor 

institutionel teori (bl.a. Dorado, 2005; Hardy, Maguire, & Garud, 2007; Seo & Douglas, 

2002; Lowndes & Roberts, 2013; Thornton & Ocasio, 2008; Thornton, Ocasio, & Lounsbury, 

2012). 

Det tredje fokusområde beskæftiger sig med samspillet i den hybride organise-

ring. Fokus er her på, hvordan det er muligt at vurdere samspillet, hvilket er afgørende for at 

kunne pege på, hvilke betingelser der er medvirkende til at give et samspil i den hybride or-

ganisering. Hvordan det er muligt at vurdere samspillet, vil blive udspecificeret i teorikapitlet.  

Figur 1 viser sammenhængen mellem de forskellige ledelsesdimensioner, som 

har indflydelse på samspillet i den hybride organisering. Detaljerne i figuren, herunder de 

enkelte begrebers betydning, vil blive udspecificeret i teorikapitlet.   
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Den hybride organisering 
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Figur 1. Sammenhæng mellem ledelsesdimensionerne 

1.4 Teoretisk og empirisk bidrag  
Afhandlingen leverer både et teoretisk og empirisk bidrag. Det teoretiske bidrag er en koncep-

tualisering af dilemmaerne i den hybride organisering, der tidligere ikke har været tydelige. 

Dilemmaerne bliver konceptualiserede gennem en teoretisk model (jf. tabel 2), der er frem-

kommet ved at kombinere institutionel teori med fokus på institutionelle logikker og klassisk 

organisationsteori med fokus på design af organisationer. Kombinationen af teorierne giver 

mulighed for at forstå de hybride organiseringer som bestående af modsatrettede institutionel-

le logikker, der danner forskellige organiseringsformer. Den teoretiske model kan således 

være med til både at synliggøre forskelle og ligheder mellem hybride organiseringer. Afhand-

lingen bidrager herved teoretisk til litteraturen indenfor hybride organiseringer.  

 Det empiriske bidrag er et fokus på sammenhængen mellem ledelse og de betin-

gelser, der skaber et samspil i den hybride organisering. Afhandlingen bidrager med at gå helt 

tæt på de interne forhold i organisationen for at forstå hvordan lederne håndterer dilemmaer-

ne, samt hvilke konsekvenser det har for samspillet i den hybride organisering. Helt konkret 

bidrager afhandlingen med en dybere indsigt i hvilke strategier lederne anvender for at hånd-

tere dilemmaerne, hvor baggrunden for at anvende specifikke strategier samtidig bliver syn-

liggjort. Afhandlingen bidrager herved med empirisk viden om ledelsesdimensionen i hybride 

organiseringer ved at pege på at ledernes handlerum og position har betydning for håndterin-

gen af dilemmaerne. Samlet set giver afhandlingen en forståelse for, hvordan lederne på 

mikro-niveau er med til at give liv til bestemte institutionelle logikker i organisationen, og 

bidrager herved overordnet set til litteraturen om institutionelle logikker.  
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1.5 Den teoretiske og metodiske tilgang 
I det følgende beskriver jeg afhandlingens teoretiske og metodiske tilgang.  

1.5.1 Den teoretiske tilgang 

Afhandlingens teoretiske tilgang tager afsæt i en række forskellige teorier, der danner en 

overordnet teoretisk ramme, der gør det muligt at undersøge samspillet i den hybride organi-

sering. Det er således med udgangspunkt i en forståelse af, at ingen enkelt teori alene kan for-

klare dette samspil, at der i afhandlingen er valgt flere forskellige teorier. De forskellige teori-

er er fokuseret omkring fire teoretiske tilgange, som er: 

 

• Design af organisationer 

• Institutionelle logikker 

• Ledelse på tværs af organisatoriske grænser  

• Coping-strategier 

 

Teorier om design af organisationer er valgt for at opnå forståelse for henholdsvis den hierar-

kiske og tværgående organisering, som her udgør den hybride organisering. Fokus er på, hvad 

der specifikt kendetegner de forskellige organiseringsformer for at gøre det tydeligt, hvor di-

lemmaerne kan opstå. Som supplement til disse teorier vil teorier om organisatoriske grænser 

også blive medtaget, da sådanne teorier ofte er overset indenfor design af organisationer. De 

organisatoriske grænser er af betydning, da det er dem, der adskiller de forskellige organise-

ringer fra hinanden (Hernes, 2004) og kan således være med til at understrege dilemmaerne. 

Teorier om design af organisationer vil samtidig blive brugt til at forstå samspillet i den hy-

bride organisering. Her vil samspillet blive forstået som et komplementært samspil (Tushman, 

Smith, Wood, Westerman, & O’Reilly, 2010).  

Teorier om institutionelle logikker er valgt, fordi de kan indfange den styringsmæssige 

kompleksitet, som lederne er underlagt, samtidig med at de kan forklare, hvordan lederne age-

rer under disse komplekse vilkår (Pedersen & Aagaard, 2015). Overordnet er der tre fordele 

ved at benytte institutionelle logikker i afhandlingen i modsætning til andre teorier indenfor 

institutionel teori. Den første fordel er, at fokus både kan være på den symbolske (kulturelle) 

og materielle (strukturelle) dimension i forhold til design af organisationer. Det er med til at 

skabe en forbindelse mellem det strukturelle og institutionelle design, som ellers indenfor 
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andre teoretiske tilgange står i modsætning til hinanden (Donaldson, 2006), hvilket samtidig 

gør det muligt at kombinere de institutionelle logikker med teorierne om design af organisati-

oner. Teorier om institutionelle logikker er således med til at forklare sammenhængen mellem 

forskellige dimensioner i den hybride organisering. Den anden fordel er, at de institutionelle 

logikker giver en begrebsramme, der kan operationalisere de forståelser og tilgange, som for-

skellige organiseringsformer repræsenterer. De institutionelle logikker kan lidt firkantet for-

stås som en værktøjskasse af forståelser og tilgange, der kan kombineres, formes og manipu-

leres på forskellige måder (McPherson & Sauder, 2013). På den måde giver de institutionelle 

logikker også et indtryk af, hvordan forståelser og tilgange bliver framet i organisationen, 

hvilket viser forskellene i de hybride organiseringer. Den tredje fordel er, at de institutionelle 

logikker både sætter fokus på strukturer og aktører, hvilket giver en mere sammenhængende 

forståelse af samspillet i den hybride organisering.  

Teorier om ledelse på tværs de organisatoriske grænser (boundary spanning) er valgt, 

fordi de fokuserer på de aktører, der er mest udsat for dilemmaerne i den hybride organise-

ring. Udover at sætte fokus på en bestemt gruppe aktører, udvider teorierne om ledelse på 

tværs af de organisatoriske grænser samtidig ledelsesbegrebet. Det betyder, at ledelse ikke 

kun bliver betragtet som formel ledelse i hierarkiet, hvor ledelse er begrænset til personer med 

ledelsestitler, men at ledelse kan udøves af forskellige aktører (Greve, 2011; Hartley, 2010; 

Hartley, Sørensen & Torfing, 2013). Fordelen er, at denne tilgang giver mulighed for at un-

dersøge både mellemledernes og medarbejderne som ledelsesudøvende. 

Teorier om coping-strategier er valgt for at undersøge, hvordan lederne håndterer di-

lemmaerne i den hybride organisering. Strategierne vil blive prædefineret i teorien og skal 

hjælpe med at indfange ledernes handlinger, når de agerer mellem dilemmaerne. Teorierne 

giver således forklaringer på, hvad de forskellige strategier indebærer, hvilket empirisk gør 

det nemmere at identificere, hvilke strategier lederne benytter. Teoretisk er strategierne koblet 

op på teorier indenfor institutionel teori og ligger derfor i forlængelse af afhandlingens teore-

tiske tilgang til institutionelle logikker.  

1.5.2 Den metodiske tilgang 

Afhandlingens forskningsdesign er et komparativt case-studie af to danske kommuner, som er 

Albertslund Kommune og Roskilde Kommune. I Danmark er etableringen af flere forskellige 

tværgående organiseringer i disse år ved at vinde mere indpas (Sørensen & Torfing, 2011; 
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Aagaard et al., 2014), hvor det specielt er i kommunerne, at der findes mange initiativer1. På 

trods af de mange initiativer er de fleste danske kommuner grundlæggende organiseret efter 

forvaltningsmodellen, der består af en hierarkisk organisering (Christoffersen & Klausen, 

2012). Danmark er dog samtidig et land, der er karakteriseret ved en høj grad af decentralise-

ret autoritet og autonomi, ligesom der er en høj grad af tillid i samfundet (Klausen, 2014), der 

i kommunerne kommer til udtryk gennem bl.a. decentral ledelse (Michelsen, Klausen, & 

Strømbæk, 2004). Danske kommuner er derfor interessante at se nærmere på i denne sam-

menhæng, da der burde være særligt gode vilkår for at skabe tværgående organiseringer, 

hvorved et samspil i den hybride organisering bliver en nødvendighed.  

Albertslund Kommune og Roskilde Kommune er valgt som empiriske cases, 

fordi de går langt i oprettelsen af tværgående organiseringer. Begge kommuner har valgt at 

lave en omfattende satsning initieret af topledelsen, der gennemsyrer størstedelen af kommu-

nen. Valget af de to kommuner udgør et most-different design, da de to kommuner imidlertid 

anvender forskellige tilgange. Albertslund Kommune har oprettet det, de kalder Netværks-

strukturen, der involverer personer lige fra direktionen til medarbejdere ude på institutionerne. 

Netværksstrukturen bliver herved decentralt orienteret gennem en række forskellige netværk, 

der fungerer ude i organisationen. Roskilde Kommunen har derimod oprettet et Udviklingsfo-

rum, der involverer direktionen, chefforum, samt udviklingskonsulenter fra både stabsfunkti-

onerne og forvaltningerne. Udviklingsforum er derfor mere centralt orienteret ved at samle de 

involverede aktører i en fælles (midlertidig) enhed (mere om valg af cases i kapitel 3 om me-

tode). Med så store satsninger er det derfor sandsynligt, at både potentialer og udfordringer 

for at skabe et samspil vil blive tydelige. De to valgte cases giver herved mulighed for at un-

dersøge samspillet i den hybride organisering og viderebringe erfaringer med relevans for 

andre lignende kommuner, der arbejder med eller overvejer alternative organiseringer. 

1.6 Kapitler 
Afhandlingen er opdelt i syv kapitler og er udover dette kapitel (kapitel 1) struktureret som 

følgende.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Eksempelvis Albertslund Kommune og Hvidovre Kommune med netværk, Hjørring Kommune og Kerteminde 
Kommune med tværfaglig organisering, Hedensted Kommune og Holbæk Kommune med samskabelse, Roskil-
de Kommune med innovationsfora samt Aarhus Kommune og Hvidovre Kommune med laboratorier. Eksem-
plerne på de forskellige kommuner er fundet dels gennem egen viden om, hvad der er af forskellige tiltag i 
kommuner, og dels gennem en søgning på kommunernes hjemmeside. 
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Kapitel 2 opstiller en teoretisk ramme til at undersøge sammenhængen mellem ledelse og 

betingelserne for at skabe et samspil i den hybride organisering. Kapitlet er inddelt i tre over-

ordnede dele. Den første del konceptualiserer dilemmaerne og udfolder i den forbindelse den 

hybride organisering som fænomen. Anden del fokuserer på ledelsesdimensionerne, mens 

tredje del opstiller nogle parametre for at vurdere samspillet i den hybride organisering.      

 

Kapitel 3 beskriver afhandlingens forskningsdesign og metode. Kapitlet redegør for valget af 

det komparative case-studie som forskningsdesign og begrunder i den forbindelse udvælgel-

sen af de to cases. Desuden indeholder kapitlet en redegørelse for indsamling og bearbejdning 

af data, som består af dokumenter, interviews og observationer, hvor der også vil være en 

refleksion over kvaliteten af data. Kapitlet bliver afrundet med overvejelser omkring brugen 

af anonymitet samt offentliggørelse af resultaterne.  

 

Kapitel 4 og 5 præsenterer de empiriske analyser af de to cases, hvor først Albertslund 

Kommune og herefter Roskilde Kommune vil blive analyseret. Analyserne følger den samme 

struktur. Hvert kapitel indledes derfor med et afsnit, der forklarer, hvordan den hybride orga-

nisering kommer til udtryk i hver af de to kommuner. Herefter følger analyserne, der fokuse-

rer på ledelsesdimensionen. Kapitlerne bliver afsluttet med en opsummering af, i hvilken ud-

strækning der er skabt et samspil i den hybride organisering.    

 

Kapitel 6 præsenterer den komparative analyse af de to cases. Kapitlet fremhæver en række 

forskelle og ligheder mellem de to cases med fokus på at synliggøre betingelserne for sam-

spillet i den hybride organisering. Fokus er på at forklare årsagerne til, at lederne håndterer 

dilemmaerne, som de gør, samt vise den betydning det har for samspillet.   

 

Kapitel 7 indeholder den samlede konklusion. Udover at præsentere afhandlingens resultater 

indeholder kapitlet også en beskrivelse af afhandlingens bidrag, refleksioner over afhandlin-

gens styrker og svagheder samt  forslag til videre forskning. Kapitlet afsluttes med en afrun-

ding, hvor der opstilles en række anbefalinger, der kan inspirere og guide andre danske kom-

muner, der ønsker at eksperimentere med hybride organiseringer.  
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KAPITEL 2 

2. Teori 
I dette kapitel bliver afhandlingens teori beskrevet. Formålet med kapitlet er at opstille nogle 

operationelle begreber, der kan benyttes til at undersøge samspillet i den hybride organisering. 

Kapitlet er inddelt i fire overordnede afsnit. I første afsnit (afsnit 2.1) udfolder jeg den hybride 

organisering som begreb. Det sker ved at opdele den hybride organisering i tre dele, nemlig 

de institutionelle logikker, der udgør byggeklodserne for den hybride organisering, de organi-

satoriske grænser, der viser forskellene i den hybride organisering, samt de to organiserings-

former der indgår i den hybride organisering. Formålet er at vise sammenhængen mellem de 

enkelte dele som den hybride organisering består af, hvilket danner grundlag for at identifice-

re de teoretiske dilemmaer. I andet afsnit (afsnit 2.2) beskriver jeg udøvelsen af ledelse i den 

hybride organisering. Ledelse bliver her udspecificeret til at handle om: framing af de institu-

tionelle logikker, som viser hvordan byggeklodserne bliver formet i organisationen, de intra-

organisatoriske dynamikker, som viser hvordan fastsættelsen af de organisatoriske grænser 

kan give interne spændinger i organisationen, samt de strategier som lederne bruger til at 

håndtere dilemmaerne mellem organiseringsformer i den hybride organisering. Formålet er at 

vise betydningen af ledelse for de interne forhold i den hybride organisering. I tredje afsnit 

(afsnit 2.3) udspecificerer jeg samspillet som begreb. Formålet er at opstille en række para-

metre for at kunne vurdere samspillet i den hybride organisering. I fjerde afsnit (afsnit 2.4) 

opstiller jeg en samlet operationalisering for alle tre forgående afsnit, hvor jeg viser de ind-

byrdes sammenhænge i en samlet model og fremhæver de operationelle begreber, der danner 

grundlag for analyserammen.  

2.1 Den hybride organisering 
Hybride organiseringer er en betegnelse, der dækker over mange forskellige kombinationer af 

organiseringer. En del af litteraturen forstår de hybride organiseringer indenfor et organisati-

onsteoretisk perspektiv, hvor organisationer ligger på grænsefladen mellem den offentlige og 

private sektor som enten en kombination af marked og hierarki (Williamson 1991) eller civil-

samfund og marked (Koppell 2003) (Brandsen & Karré, 2011; Christensen & Lægreid, 2010) 

og bliver brugt til at undersøge de hybride organiseringer i en inter-organisatorisk kontekst. 
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En anden del af litteraturen forstår imidlertid de hybrider organiseringer indenfor et institutio-

nelt perspektiv, hvor forskellige institutionelle logikker bliver kombineret (Pache & Santos, 

2011) og kan bruges til at forstå de hybride organiseringer i en intra-organisatorisk kontekst. 

Det er her ikke et spørgsmål om, hvorvidt organisationen er en kombination af offentlige og 

private organisationer, men i stedet et spørgsmål om, at organisationen er nødsaget til at hånd-

tere forskellige krav, der påvirker de interne forhold i organisationen.  

Afhandlingen trækker på denne forståelse i forhold til at forstå de hybride orga-

niseringer, da fokus netop er på de interne forhold i organisationen, hvor de hybride organise-

ringer derfor bliver betragtet som værende en kombination af flere forskellige institutionelle 

logikker. Den hybride organisering kan derfor defineres som: “heterogeneous arrangements, 

characterized by mixtures of pure and incongruous origins, (ideal)types, ‘cultures’, ‘coordi-

nation mechanisms’, ‘rationalities’, or ‘action logics’” (Brandsen & Karré, 2011: 828). Ud-

gangspunktet for den hybride organisering er således en sammensætning af forskellige (ide-

al)typer af organiseringsformer, hvori forskellige processer kan udfolde sig (Battilana & Lee, 

2014), der viser de organisatoriske grænser som opdeler organisationen ud fra de institutionel-

le logikker (Glynn & Raffaelli, 2013). I afhandlingen består den hybride organisering derfor 

af tre dele, nemlig de institutionelle logikker, de organisatoriske grænser, og de forskellige 

organiseringsformer. Nedenfor vil de tre dele blive beskrevet hver for sig, hvorefter jeg be-

skriver sammenhængen mellem dem.   

2.1.1 Institutionelle logikker 

De institutionelle logikker giver mulighed for at analysere forholdet mellem institutioner, or-

ganisationer og aktører. Thornton og Ocasio (1999) definerer de institutionelle logikker som: 

”the socially constructed, historical pattern of material practices, assumptions, values, be-

liefs, and rules by which individuals produce and reproduce their material subsistence, or-

ganize time and space, and provide meaning to their social reality” (Thornton & Ocasio, 

2008: 101). Definitionen integrerer herved det strukturelle, det normative og det symbolske 

som tre nødvendige dimensioner, der understøtter hinanden i stedet for at se dem som adskilte 

(jf. Scott, 2001) (Thornton & Ocasio, 2008).  

Indenfor teorier om institutionelle logikker skal organisationer forstås som ind-

lejret i et større system af mening, der aktiverer forskellige institutionelle logikker i organisa-

tionen. Fokus er ikke på isomorfi (DiMaggio & Powell, 1983, 1991), men i stedet på hvordan 

forskellige institutionelle logikker påvirker aktører, og hvordan aktørerne kan tilegne sig eller 
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afvise de selvsamme institutionelle logikker. De institutionelle logikker flyder dog ikke frit i 

organisationen, men kan betragtes som byggeklodser for organisationen (Thornton, 2004), 

hvilket gør, at organiseringsformer er: ”… manifestations of, and legitimation by, institutional 

logics” (Greenwood, Diaz, Li, & Lorente, 2010:  521).  

Sammenhængen mellem de institutionelle logikker og den hybride organisering 

er, hvordan de institutionelle logikker er med til at påvirke valget af organiseringsformer, men 

også hvordan bestemte organiseringsformer er med til at inkorporere de institutionelle logik-

ker i organisationen (Glynn & Raffaelli, 2013). Det handler derfor om at tilpasse de instituti-

onelle logikker til de organiseringsformer, der skal inkorporere dem. Thornton et al. (2012: 

181) understreger betydningen af organiseringsformer i forhold til organisationens indlejring 

af de institutionelle logikker: ”… Organizational design is important because it filters how 

institutional logics reach an organization and shapes whether pressures and motivations as-

sociated with different logics become encoded in diverse coalitions within an organization, 

creating or inhibiting conflict over goals and strategies” (Glynn & Raffaelli, 2013: 182). Po-

inten er, at forskellige organiseringsformer kan forbindes med forskellige institutionelle lo-

gikker, der til sammen udgør den hybride organisering. I organisationslitteraturen bliver hie-

rarkiet eksempelvis associeret med effektivitet, mens tværgående organiseringsformer bliver 

associeret med innovation (Burns & Stalker, 1994; Mintzberg, 1983).  

I afhandlingen skal de institutionelle logikker derfor forstås som byggeklodser 

for organisationen, hvor de institutionelle logikker: 

• former organiseringsformerne i den hybride organisering og 

• bliver inkorporeret i organisationen gennem de selvsamme organiseringsformer.  

 

Når de institutionelle logikker udgør forskellige byggeklodser for organisationen, er de samti-

dig med til at forme de organisatoriske grænser for de forskellige organiseringsformer, som 

indgår i den hybride organisering. De organisatoriske grænser er således med til at vise for-

skellen mellem de forskellige organiseringsformer og markerer de institutionelle logikkers 

inkorporering i organisationen, som en del af etableringen af den hybride organisering. Med 

en tydeliggørelse af de organisatoriske grænser bliver det derfor muligt at identificere de insti-

tutionelle logikker som byggeklodser for de forskellige organiseringsformer i den hybride 

organisering. Nedenfor vil de organisatoriske grænser derfor blive udspecificeret. 
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2.1.2 Organisatoriske grænser 

De organisatoriske grænser handler om organisering, som er den proces, hvor grænser fast-

sættes, når organisationer skabes eller genskabes. For organisationer er grænser derfor helt 

centrale (Luhmann, 1995), hvilket betyder, at: ”boundary setting is intrinsic to the very pro-

cess of organizing” (Hernes, 2004). Ligesom alle andre systemer opstår og opretholdes orga-

nisationer gennem de processer, hvor de adskiller sig fra andre organisationer, hvilket står i 

modsætning til forestillingen om den ”grænseløse organisation” (Ashkenas, Ulrich, Jick, & 

Kerr, 2002). De organisatoriske grænser skal derfor ikke forstås som noget, der forsvinder 

helt, men i stedet som noget der kan blive ændret (Hernes, 2004). I en stor del af organisati-

onslitteraturen bliver grænser betragtet som det, der adskiller organisationen fra omgivelserne 

(Leifer & Delbecq, 1978; Santos & Eisenhardt, 2005; Scott, 1998). De organisatoriske græn-

ser definerer dermed, hvad organisationen er i forhold til omgivelserne (Kratz & Kahn, 1978 i 

Kratz & Gatner, 1988).  

I afhandlingen vil ovenstående forståelse af de organisatoriske grænser som det, 

der adskiller organisationen fra omgivelserne, også gælde internt i forholdet mellem de for-

skellige organiseringsformer, der eksisterer i den hybride organisering. Et fokus på de organi-

satoriske grænser har her sin berettigelse, fordi det er med til at vise forskellen mellem orga-

niseringsformer i den hybride organisering.  

 

De organisatoriske grænsers form og funktion  

Indenfor både organisationsteorien og institutionel teori er det imidlertid ikke tydeligt, hvor-

dan de organisatoriske grænser skal forstås. I det følgende vil det blive gjort tydeligt, hvad der 

i afhandlingen menes med de organisatoriske grænser, idet grænser i sig selv kan være diffu-

se. Hernes (2004) beskriver de organisatoriske grænser som: ”… something that connot be 

seen” (Hernes, 2004: 12). De organisatoriske grænser kan derfor ikke anses for at være empi-

risk tilfældigt defineret, hvilket gør, at de teoretisk må tydeliggøres, da de organisatoriske 

grænser ellers vil være svære at undersøge.  

I litteraturen om grænser findes der mange forskellige forståelser af, hvad græn-

ser er (se eksempelvis Hernes, 2004; Lowndes & Roberts, 2013; Santos & Eisenhardt, 2005; 

Scott, 1998, 2001; Sturdy, Handley, Clark, & Fincham, 2009 m.fl.), men overordnet kan de 

organisatoriske grænser inddeles i to tilgange. Den ene tilgang handler om de organisatoriske 

grænsers form, mens den anden tilgang handler om de organisatoriske grænsers funktion, der 
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viser den opdeling det skaber i organisationen. En sådan opdeling af de organisatoriske græn-

ser giver mulighed for både at kunne identificere de organisatoriske grænser, samt at vise 

hvordan de påvirker organisationen. Mere specifikt er de to tilgange fremkommet på bag-

grund af teorier om de institutionelle logikker (form) og teorier, der beskæftiger sig med 

grænser i forhold til organisationer (funktion).  

 

De organisatoriske grænsers form    

Indenfor teorier om de institutionelle logikker bliver de institutionelle logikker anset som bå-

de værende materielle og symbolske logikker (Thornton et al., 2012a). I forhold til de organi-

satoriske grænser betyder det, at de organisatoriske grænser både kan indtage en materialistisk 

og symbolsk form.  

I afhandlingen skal de materielle logikker forstås som grænser i form af struktu-

rer og praksis, mens de symbolske logikker skal forstås som grænser i form af forståelser og 

mening. Forståelser og mening indeholder kognitive aspekter, men det bliver eksplicit under-

streget indenfor teorier om institutionelle logikker, hvordan forståelser og mening også inde-

holder normative aspekter (Thornton & Ocasio, 2008). Den inddeling minder om tidligere 

inddelinger indenfor institutionel teori, hvor Scott (1998) har en inddeling i regulativer, nor-

mative og kognitive ligesom Lowndes og Roberts (2013) har en inddeling i regler, praksis 

(normer) og narrativer. I afhandlingen vil inddelingen i materielle og symbolske logikker dog 

blive opretholdt, da fokus eksplicit er på forskellige organiseringsformer, hvor de institutio-

nelle logikker fremhæver betydningen af de materielle logikker (strukturer og praksis), men 

uden at nedtone betydningen af de symbolske logikker (forståelser og mening). De symbolske 

logikker bør hverken over- eller underdrives, da det herved giver enten en undersocialisering, 

hvor normerne ignoreres, eller en oversocialisering hvor betydningen af ressourcer ignoreres. 

Tydeliggørelsen af både de materielle og symbolske logikker er en af de største forskelle mel-

lem teorier indenfor institutionelle logikker og tidligere teorier indenfor institutionel teori 

(Thornton & Ocasio, 2008; Thornton et al., 2012a). De organisatoriske grænsers form kan 

derfor betegnes som: 

• Symbolske institutionelle logikker, som består af forståelser og meninger, der sætter 

de organisatoriske grænser for normer 

• Materielle institutionelle logikker, som består af praksis og strukturer, der sætter de 

organisatoriske grænser for opdelingen af ressourcer 
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De symbolske og materielle logikker er konstituerende, hvor de symbolske logikker er indlej-

ret i de materielle logikker i den forstand, at strukturer og praksis former forståelser og me-

ning ved at lade dem komme til udtryk (Thornton et al., 2012a). Et fokus på materielle og 

symbolske logikker betyder dog ikke, at de ikke analytisk kan forstås adskilt. 

 

De organisatoriske grænsers funktion 

Indenfor teorier om grænser har kun få forsøgt at tydeliggøre grænserne i forhold til organisa-

tionen (Hirschhorn & Gilmore, 1992; Santos & Eisenhardt, 2005; Sturdy, Clark, Fincham, & 

Handley, 2009a; Sturdy, Handley, et al., 2009b). De få forsøg giver imidlertid ingen entydige 

svar på, hvad de organisatoriske grænser er, men overlapper i stedet hinanden i deres tilgang 

til de organisatoriske grænser. Ud fra en sammenligning af Hirsch og Gilmore (1992), Santos 

og Eisenhardt (2005) og Sturdy et al. (2009a og b) kan de organisatoriske grænser i afhand-

lingen defineres som grænser for opgaver, faglighed og autoritet2.  

Grænser for opgaver handler om, hvordan opgaverne bliver bedst tilrettelagt for 

at understøtte formålet med organiseringen. Det er grænser, der fokuserer på, hvad opgaven 

skal handle om, hvem der skal løse opgaven, og hvordan opgaven skal løses (Hirschhorn & 

Gilmore, 1992). Grænser for opgaver handler derfor om omkostningerne ved at opdele opga-

verne, herunder omkostninger ved overførsel af viden for at løse opgaven, koordinering mel-

lem forskellig opgaver, samt måling af resultaterne når opgaven er løst. Når grænser for op-

gaver skal sættes, skal der tages hensyn til, om der er skabt et afhængighedsforhold på hver 

side af grænsen, eller om der er konkurrence om ressourcerne (Santos & Eisenhardt, 2005).  

Grænser for faglighed betegner de kompetencer, der er i organisationen, og 

handler om de ressourcer organisationen besidder. Det er grænser, der fokuserer på, hvordan 

organisationen kan opnå de ressourcer, den har brug for ved enten at overtage, kombinere 

eller overgive ressourcer. Når grænserne for faglighed skal sættes, handler det ikke kun om 

omkostningerne, men også om at kunne opnå den optimale viden (Santos & Eisenhardt, 

2005). Grænser for faglighed handler derfor ikke kun om at opnå ressourcer, men også om 

hvordan ressourcer i form af faglighed spiller sammen. Organisationens ressourcer, når det 

kommer til viden, består nemlig af mange forskellige fagligheder, der kan have svært ved at 

fungere sammen, hvis den viden faglighederne besidder ligger for langt fra hinanden. Om-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Afhandlingen fokuserer kun på de organisatoriske grænser. Andre grænser kan eksempelvis være fysiske, de-
mografiske, geografiske osv. 
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vendt er det også der, at faglighederne ofte kan supplere hinanden mest (Sturdy, Clark, et al., 

2009a).  

Grænser for autoritet betegner magtbalancen i organisationen, hvor fokus er på 

den indflydelse aktørerne har overfor hinanden, herunder i forhold til hvem der har ansvaret 

for hvad (Hirschhorn & Gilmore, 1992). Autoritet handler her om at reducere usikkerhed for 

organisationen ved at udøve magt for at kontrollere forholdene. Det er således grænser, der 

handler om, hvem der har mulighed for at sætte dagsordenen, og hvem der skal indordne sig 

andres forhold, som de ikke nødvendigvis har mulighed for at få indflydelse på (Santos & 

Eisenhardt, 2005). Grænser for autoritet handler derfor om de forskellige interesser, der kan 

eksistere hos aktørerne, hvilket er afgørende for, hvor stor afhængighed der er mellem dem. 

Autoritet eksisterer dog også i forhold til de før nævnte grænser. Når grænser bliver sat, hand-

ler det nemlig generelt om at inkludere/ekskludere  aktører eller synspunkter (Sturdy, Clark, 

et al., 2009a). De organisatoriske grænsers funktion kan således betegnes som: 

• Grænser for opgaver, hvor fokus er på lave omkostninger ved at løse opgaverne, som 

enten giver et afhængighedsforhold eller konkurrence mellem aktørerne 

• Grænser for faglighed, hvor fokus er på tilegnelsen af ressourcer i form af viden, som 

enten giver aktører med fagligheder, der supplerer eller modstrider hinanden 

• Grænser for autoritet, hvor fokus er på at opnå indflydelse, som enten giver aktører, 

der bliver inkluderet eller ekskluderet  

De forskellige organisatoriske grænser kan både være formelle eller uformelle, samt vertikale 

eller horisontale grænser, hvilket betyder, at de ikke kun er linser til at forstå afgrænsninger 

indenfor organisationen. En situation kan indeholde en overskridelse af flere organisatoriske 

grænser, og de skal derfor anses som komplementære (Santos & Eisenhardt, 2005). Udspeci-

ficeringen af de organisatoriske grænser er derfor et analytisk redskab til at kunne identificere 

de organisatoriske grænser som eksisterer i organisationen. En grænse kan indeholde elemen-

ter af alle tre typer af de organisatoriske grænser (Sturdy, Handley, et al., 2009b), ligesom en 

type af de organisatoriske grænser kan være dominerende på et givent tidspunkt og mindre på 

et andet.  

 

Samlet set kan de organisatoriske grænser således forstås todelt, som den form de indtager i 

organisationen, hvor de organisatoriske grænser både skal forstås som symbolske og materiel-

le logikker og den funktion, som de har i organisationen ved (op)dele opgaver, fagligheder og 
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autoritet. Når de organisatoriske grænser fastsættes, er de med til at danne de forskellige or-

ganiseringsformer i den hybride organisering. Hvad der karakteriserer henholdsvis en hierar-

kisk organisering og tværgående organiseringer, er imidlertid afgørende for, hvordan de orga-

nisatoriske grænsers form og funktion kan betragtes i forhold til de enkelte organiseringsfor-

mer. Nedenfor vil de to organiseringsformer i den hybride organisering derfor blive udspeci-

ficeret.  

2.1.3 Organiseringsformer 

Den hybride organisering består som før nævnt af en række institutionelle logikker, der for-

mer de organisatoriske grænser for henholdsvis den hierarkiske organisering og de tværgåen-

de organiseringer. Organisering skal derfor forstås som: ”an archetypal configuration of 

structure and practices given coherence by underlying values regarded as appropriate within 

an institutional context” (Greenwood & Suddaby, 2006), der viser, hvordan organiserings-

formerne er manifestationer af institutionelle logikker. Det er imidlertid anerkendt indenfor 

litteraturen om hybride organiseringer, at det både teoretisk og empirisk kan være svært præ-

cist at definere og indfange de organiseringsformer, der udgør en hybrid organisering 

(Skelcher & Smith, 2015). I en del af litteraturen bliver de forskellige organiseringsformer 

derfor ikke præciseret, hvor det i stedet er de overordnede institutionelle logikker som den 

hybride organisering indeholder, der bliver udpeget (Mair, Mayer, & Lutz, 2015; Mangen & 

Brivot, 2015; Pache & Santos, 2011). Givet at de institutionelle logikker ikke flyder frit i or-

ganisationen, men udgør byggeklodser, der giver de organisatoriske grænser for aktørernes 

handlinger, vil de institutionelle logikker imidlertid give enten formelle eller uformelle orga-

niseringsformer, hvilket giver et fokus på organiseringsformer en berettigelse.    

 Skelcher og Smith (2015) argumenter for, at Mintzbergs (1983) typologi over 

forskellige organiseringsformer kan bruges til at definere og indfange, hvilke organiserings-

former der kan udgøre en hybrid organisering. De forskellige typologier er defineret teoretisk, 

hvor de udgør idealtyper, men giver empirisk mulighed for at indfange de forskellige organi-

seringsformer. Mintzbergs tilgang til forståelsen af organiseringsformer er imidlertid norma-

tiv, hvor hovedvægten er på udformningen af principperne for design af organisationer med 

den bedste ydeevne i forskellige situationer. Med design af organisationer menes således nog-

le forestillinger om den optimale tilpasning mellem organisering og omgivelserne (N. B. 

Sørensen, 2000). Formålet med at benytte Mintzbergs typologier er imidlertid ikke at finde 
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frem til den mest optimale organisering men i stedet at tydeliggøre de forskelle der er mellem 

organiseringsformerne i den hybride organisering.  

  I afhandlingen bliver Mintzbergs typologi derfor brugt til at identificere den 

hierarkiske og tværgående organisering, samt de forskelle der er imellem dem. Den hierarki-

ske organisering svarer her til maskine-/fagbureaukratiet, der indfanger grundelementerne i 

organiseringen af den offentlige forvaltning (Blom-Hansen, Christiansen, Pallesen, & 

Serritzlew, 2014), mens de tværgående organiseringer svarer til adhocratiet3. Beskrivelserne 

af de to organiseringsformer udgør idealtyper, hvilket giver mulighed for ikke bare at indfan-

ge den hierarkiske organisering, som der er relativ konsensus omkring indenfor organisations-

litteraturen, men også de tværgående organiseringer, hvor der findes forskellige tilgange4 

(Child & MCGrath, 2001). Til trods for de forskellige tilgange er der dog enighed om, hvor-

dan de tværgående organiseringer har mindre kontrol og mere uddelegering af magt, samt 

mere fleksible og gennemtrængelige organisatoriske grænser (Child & MCGrath, 2001; 

Knudsen, 2002). Selvom Mintzbergs typologi er udarbejdet år tilbage, kan den således stadig-

væk indfange mere nutidige variationer af de to organiseringsformer, hvor variationerne her 

kommer til udtryk gennem de institutionelle logikker, der kan variere alt efter konteksten 

(Besharov & Smith, 2014).    

 

Den hierarkiske organiseringsform 

I den hierarkiske organiseringsform er der behov for en høj grad af formalisering, hvilket gør, 

at den bedst opererer i stabile omgivelser. Den hierarkiske organiseringsform indeholder der-

for både formelle autoritetsrelationer samt en opdeling af organisationen i specialiserede en-

heder. Autoritetsrelationerne betyder, at der er en klar fordeling af ansvar, hvor beslutninger 

følger den formelle ansvarskæde ned gennem hierarkiet. Det betyder, at koordinering som 

udgangspunkt sker gennem direkte tilsyn fra en overordnet til en underordnet. Beslutnings-

kompetencen er således centraliseret, hvilket er med til at sikre klare styringssignaler, ensartet 

praksis samt forudsigelighed (Mintzberg, 1983: 126). En bærende værdi er dermed 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3  Burns og Stalker (1961) har betragtet to lignende organiseringsformer, som de har betegnet den mekaniske 
organisation, der fungerer bedst under stabilitet og fordrer effektivitet og den organiske organisation, der funge-
rer bedst under forandring og fordrer innovation (Burns & Stalker, 1961; 1994). Mintzbergs (1983) typologier af 
organiseringsformer fra den bureaukratiske organisering til adhocratiet minder om henholdsvis Burns og Stal-
kers mekaniske organisation og organiske organisation.  
4 De tværgående organiseringer bliver indenfor en anden del af organisationslitteraturen kaldt for ”New Organi-
zational Forms”, men heller ikke her er der enighed om, hvad sådanne organiseringsformer indebærer. Her er de 
tværgående organiseringer beskrevet som alt fra post-bureaukratiske organiseringer, fleksible organiseringer til 
læringsorganisationer (Knudsen, 2002). 
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(mål)rationalitet, hvor autoritetsrelationer gør, at gnidninger og tvetydighed bedre kan reduce-

res. Opdelingen i specialiserede enheder betyder, at der sker en inddeling i forskellige kompe-

tenceområder, der gør, at det direkte tilsyn kan reduceres (Mintzberg, 1983: 163, 171, 190). 

Standardiseringen giver andre muligheder for at koordinere arbejdet, idet standardisering af 

opgaver skaber koordinering via regler, rutiner og procedurer, mens standardisering af fær-

digheder skaber koordinering via uddannelse og træning, hvor der herved opstilles normer 

for, hvordan arbejdet skal udføres. Standardisering af opgaver skaber således forudsigelighed 

og reducerer omkostningerne ved de lange ansvarskæder, mens standardiseringen af færdig-

hederne skaber mulighed for en ensartet faglig praksis, der samtidig giver en mere decentrali-

seret beslutningskompetence (Mintzberg, 1983: 157; 189). En bærende værdi er således effek-

tivitet, hvor opdelingen i specialiserede enheder betyder, at den hierarkiske organiseringsform 

kan fungere stabilt, så den er i stand til at yde en effektiv service. Den hierarkiske organise-

ringsform tilbyder dermed distribuerede specialiserede enheder, men inden for et klart define-

ret hierarki af autoritet.  

 

Den tværgående organiseringsform   

Den tværgående organiseringsform er nødvendig i dynamiske omgivelser, hvor der er behov 

for konstant at omdefinere opgaverne. Der er derfor en lav grad af formalisering, så den tvær-

gående organiseringsform kan være fleksibel for at kunne tilpasse sig de aktuelle behov 

(Mintzberg, 1983: 268). Formålet med den tværgående organiseringsform er at skabe nye og 

anderledes løsninger. Organisationen er derfor nødsaget til at gå væk fra etablerede løsninger, 

hvilket gør brugen af standardisering umulig. I den tværgående organiseringsform er autoritet 

ikke lokaliseret et enkelt sted, men bliver i stedet fordelt gennem konsensus. De bærende 

værdier er derfor fælles forståelse, som imidlertid kræver tid at få etableret. Ansvar uddeles til 

eksperter, hvilket betyder, at der er flere ledere, som dog ikke styrer i traditionel forstand. I 

stedet indgår eksperter fra forskellige discipliner i grupper, der opløses, når opgaven er løst!
(Mintzberg, 1983: 254).  

 

I udgangspunktet fremstår beskrivelsen af de to organiseringsformer således som idealtyper, 

der kan bruges til at holde op mod virkeligheden, hvilket betyder, at de to organiseringsfor-

mer ikke findes som rene empiriske versioner. Formålet er da heller ikke at bruge beskrivel-

serne som grundlag for at undersøge idealtyperne, men i stedet at understrege forskellene mel-
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lem de to organiseringsformer. Det ligger fint i forlængelse af Mintzbergs egen tilgang til 

typologierne, hvor det bliver understreget, at de forskellige organiseringsformer er mere end 

bare idealtyper, da de netop kan anses som grundlag for at beskrive, hvordan organisationen 

kan indtage en hybrid organiseringsform (Mintzberg, 1983: 284). Ifølge Mintzberg betyder en 

hybrid organisering, at flere forskellige organiseringsformer eksisterer i relativ balance til 

trods for, at organisationen altid vil forsøge at søge mod en af organiseringsformerne for at 

skabe stabilitet. De to organiseringsformer kan således forstås som en integreret ramme for at 

undersøge kompleksiteten i den hybride organisering (Mintzberg, 1983: 288, 291). Tabel 1 

viser en sådan integreret ramme, der tydeliggør forskellene i den hybride organisering.  

 

                  Org. grænser 
Org. former 

Opgaver Faglighed Autoritet 

Hierarkisk organisering Opgaver fastsættes 
gennem målstyring, 
hvor fokus er på effek-
tivitet og resultater 

Kompetencer samles i 
specialiserede enheder, 
hvor faglighed kan udvik-
les 

En klar ansvarsfordeling, 
hvor ordrer bliver givet af 
få personer som tillægges 
gennem autoritet 

Tværgående organise-
ring 

Opgaver skabes gen-
nem målsøgning, hvor 
fokus er på processen 

Kompetencer er hos man-
ge (fag)personer, som 
samles i grupper, hvor de 
kan understøtte hinanden 

En uklar ansvarsfordeling 
som kan forhandles, hvor 
autoritet tillægges flere 
personer 

Tabel 1. Forskellen mellem den hybride og tværgående organisering 

Tabel 1 viser forskellen mellem den hierarkiske organisering og den tværgående organisering. 

Den horisontale akse viser de organisatoriske grænser, som udgør grænser for opgaver, fag-

lighed og autoritet, mens den vertikale akse viser de to organiseringsformer. De hvide kasser 

viser den teoretiske udspecificering af de institutionelle logikker, som både indeholder sym-

bolske og materielle logikker, hvilket giver mulighed for at se forskellen i den hybride organi-

sering. Hvordan de institutionelle logikker specifikt kommer til udtryk i den enkelte kontekst, 

vil derfor være et empirisk spørgsmål, hvilket gør, at indholdet kan variere, alt efter hvordan 

organisationen forstår de institutionelle logikker (Besharov & Smith, 2014). Tabellen samler 

således de enkelte dele i den hybride organisering, som består af: 

• de institutionelle logikker, der udgør byggeklodserne for den hybride organisering og 

indeholder en række forståelser og tilgange for adfærden i organisationen 

• de organisatoriske grænser, der markerer overgangen fra en organisering til en anden 

og giver mulighed for at indfange forskellene i den hybride organisering 

• de to organiseringsformer, der indgår i den hybride organisering  
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Sammenhængen mellem de forskellige dele i den hybride organisering er, hvordan de institu-

tionelle logikker er med til at forme de organisatoriske grænser, når de bliver en del af organi-

sationen, hvilket er med til at lave opdelinger, som fremhæver de forskellige organiserings-

former. På den måde bliver det tydeligt, at den hybride organisering har konsekvenser for de 

aktører, der skal agere i den. Nedenfor vil de dilemmaer, som kan opstå i den hybride organi-

sering, derfor blive udspecificeret for at vise de konsekvenser, som den hybride organisering 

har for de aktører, der skal agere i den.  

2.1.4 Dilemmaer 

Indenfor litteraturen der beskæftiger sig med dilemmaer (paradokser), er der to måder, hvorpå 

organisationen kan forstå dilemmaerne. Den ene måde er en defensiv tilgang, der forsøger 

midlertidigt at løse eller eliminere de spændinger, der ligger i dilemmaet, mens den anden 

måde er en offensiv tilgang, der forsøger at konfrontere de spændinger, der ligger i dilemmaet 

(Ocasio & Radoynovska, 2016). De to forskellige tilgange er afgørende for, om dilemmaerne 

bliver betragtet som kompatible eller inkompatible, hvilket har betydning for, hvor godt den 

hybride organisering fungerer.  

I den første tilgang bliver dilemmaer betragtet som inkompatible, der kræver et 

kompromis, hvor organisationen er nødsaget til at lave et valg mellem de forskellige instituti-

onelle logikker. Det gør, at organisationen vil lægge sig op af de dominerende institutionelle 

logikker og kun reagere symbolsk på mere overfladiske institutionelle logikker eller ved at 

adskille sig fra de mindre dominerende institutionelle logikker. I den anden tilgang bliver di-

lemmaer betragtet som kompatible, der åbner op for at kombinere de forskellige institutionel-

le logikker, hvilket betyder, at der ikke vil være en prioritering mellem dem. Det gør, at de 

forskellige institutionelle logikker bliver håndteret samtidig, og der vil ikke være en instituti-

onel logik der bliver prioriteret over en anden.  

De to tilgange til hvordan organisationen forstår dilemmaerne, bliver umiddel-

bart her fremstillet som modsætninger, men skal dog betragtes som indlejret i hinanden. En 

holdbar håndtering af dilemmaer er derfor en dynamisk ligevægt, der veksler mellem at forstå 

dilemmaerne som kompatible og inkompatible, hvor dilemmaerne bliver konstant 

(re)evalueret. Organisationens måde at anskue dilemmaerne på udvikler sig nemlig henover 

tid uden at følge en enkelt strategi. De to forskellige tilgange er en måde, hvorpå denne udvik-

ling kan blive tydeliggjort (Ocasio & Radoynovska, 2016). Uanset om dilemmaerne bliver 

betragtet som en begrænsning eller en mulighed, er der bred enighed i litteraturen om, at der 
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er vil være dilemmaer, og at de ikke kan løses permanent (Ocasio & Radoynovska, 2016). 

Tabel 2 nedenfor viser en teoretisk udspecificering af dilemmaerne mellem den hierarkiske 

organisering og den tværgående organisering i den hybride organisering.  

 

                  Org. grænser 
Org. former 

Opgaver Faglighed Autoritet 

Hierarkisk organisering Opgaver fastsættes 
gennem målstyring, 
hvor fokus er på effek-
tivitet og resultater 
 

Kompetencer samles i 
specialiserede enheder, 
hvor faglighed kan udvik-
les 

En klar ansvarsfordeling, 
hvor ordrer bliver givet af 
få personer som tillægges 
gennem autoritet 

Dilemmaer i den hybri-
de organisering 

 
 

Dilemma mellem mål-
styring og målsøgning 

 

 
 

Dilemma mellem 
faglighed og tværfaglig-

hed 

 
 

Dilemma mellem ledelse 
og tværgående ledelse 

 
 

Tværgående organise-

ring 

 
Opgaver skabes gen-
nem målsøgning, hvor 
fokus er på processen 

 
Kompetencer er hos 
mange (fag)personer, som 
samles i grupper, hvor de 
kan understøtte hinanden 

 
En uklar ansvarsfordeling 
som kan forhandles, hvor 
autoritet tillægges flere 
personer 

Tabel 2. Dilemmaerne i den hybride organisering 

Tabel 2 viser dilemmaerne i den hybride organisering og udgør en analyseramme til at ind-

fange de forskellige dilemmaer, der teoretisk eksisterer i den hybride organisering. I afhand-

lingen fokuseres på følgende dilemmaer:  

• Dilemmaet mellem målstyring og målsøgning  

• Dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed  

• Dilemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse  

 

Den teoretiske udspecificering af dilemmaerne siger dog ikke noget om, hvorvidt dilemmaer-

ne bliver fremstillet som kompatible eller inkompatible, hvilket vil være et empirisk spørgs-

mål (Besharov & Smith, 2014). Alt efter hvordan dilemmaerne bliver betragtet, skaber de dog 

henholdsvis enten et afhængighedsforhold eller konkurrence mellem aktørerne, henholdsvis 

aktører med fagligheder der supplerer eller modstrider hinanden og aktører, der bliver inklu-

deret eller ekskluderet (efter de organisatoriske grænsers funktion). Uanset hvad, bliver di-

lemmaerne i afhandlingen betragtet som vedvarende, samtidige og modsætningsfyldte, som 

aktører kan reagere på (Ocasio & Radoynovska, 2016). De kan være tilstede i organisationens 

omgivelser, men det afgørende for om dilemmaerne er kompatible eller inkompatible, er, 

hvordan de bliver betragtet af organisationen. Det modsætningsforhold som dilemmaerne 
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indeholder, er således ikke givet på forhånd, men bliver konstrueret i organisationen og i de 

omgivelser, som organisationen er en del af. Hvordan dilemmaerne konkret kommer til ud-

tryk i praksis, kan derfor variere alt efter konteksten, hvorfor ledelse i den hybride organise-

ring bliver vigtig.  

 

2.2 Ledelse i den hybride organisering 
I følgende afsnit vil jeg beskrive afhandlingens tilgang til ledelse i den hybride organisering. 

Først vil forståelsen af ledelse blive udspecificeret for herefter at beskrive udøvelsen af ledel-

se i den hybride organisering. Ledelse bliver her udspecificeret som framing af de institutio-

nelle logikker, de intra-organisatoriske dynamikker, der viser de interne spændinger, samt de 

strategier de enkelte ledere bruger, når de forsøger at håndtere dilemmaerne. Formålet med 

afsnittet er at beskrive den betydning, ledelse har for den hybride organisering.   

2.2.1 Ledelse  

Der findes mange forskellige tilgange til ledelse, som giver forklaringer lige fra ledere som 

”the great man”, der baserer ledelse på individuelle egenskaber, henover ledelse som et pro-

dukt af en relation mellem ledere og medarbejder, til at ledelse omhandler transformation af 

organisationen (Williams, 2013). De forskellige tilgange til ledelse har imidlertid fokus på 

vertikal ledelse, der foregår ned gennem hierarkiet, hvilket derfor ikke kan forklare, hvordan 

ledelse kan foregå på tværs af forskellige organiseringer i en hybrid organisering (Parry & 

Bryman, 2006; Van Wart, 2013; Williams, 2013). Indenfor de senere år er der kommet mere 

fokus på ledelse i form af horisontal ledelse, hvor ledelse handler om at lede processer (eks. 

distributiv ledelse (Bolden, 2011), herunder collaborative leadership (Van Wart, 2013), inte-

grative leadership (Crosby & Bryson, 2010) samt boundary spanning (Williams, 2002). I det 

følgende beskrives afhandlingens tilgang til ledelse ud fra begrebet ”boundary spanning”, 

som forklarer, hvordan ledelse kan foregå på tværs af de organisatoriske grænser mellem flere 

forskellige organiseringer. Først forklares hensigten med boundary spanning, for herefter at 

vise forskellen mellem boundary spanning og andre teorier indenfor horisontal ledelse. Af-

slutningsvis præcisere afhandlingens tilgang til ledelse.   

 

Ledelse på tværs af de organisatoriske grænser er en dansk betegnelse for ”boundary span-

ning” eller ”boundary spanning leadership”. Boundary Spanning er ikke et nyt fænomen in-
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denfor organisationslitteraturen. Flere undersøgelser har siden slutningen af 1960´erne be-

skæftiget sig med udviklingen af konceptet (Brown, 1966; Aldrich & Herker, 1977; Leifer & 

Delbecq, 1978; Tushman, 1977; Williams, 2002, 2012, 2013). Begrebet blev dog første gang 

introduceret af Thompson (1962), der fokuserede på linket mellem organisationen og omgi-

velserne. Siden har flere undersøgelser peget på, hvordan boundry spanning er et vigtigt ele-

ment for at få information overført fra omgivelserne til organisationen (Katz & Menzel, 1966; 

Aldrich & Herker, 1977; Tushman, 1977). Boundary spanning kan derfor udøves af: ”Per-

sons who operate at the periphery or boundary of an organization, performing organizational 

relevant tasks, relating the organization with elements outside it, are called boundary span-

ners they are primarily responsible for information exchange between the organization and 

its task environment” (Leifer & Delbecq, 1978: 40f). Der har imidlertid været mindre fokus 

på, hvordan boundary spanning kan foregå mellem forskellige organiseringer internt i organi-

sationen (Balogun, Gleadle, Hailey, & Willmott, 2005) til trods for, at der er blevet peget på, 

hvordan det godt kan være tilfældet (Leifer & Delbecq, 1978). Uanset hvad, så handler 

boundary spanning om at forstå, fortolke og oversætte forskellige forståelser og tilgange hen-

over de organisatoriske grænser. Boundary spanning skal således skabe bedre forståelse mel-

lem forskelligheder, så aktører der er adskilt af hierarki, funktion eller distance kan komme 

tættere på hinanden (Cross & Parker, 2004). Det betyder, at boundary spanning er: ”… highly 

complex, particular when multiple and overlapping boundaries created by different agencies, 

sectors and professions are involved” (William, 2012: 32).    

Inden for de senere år har boundary spanning fået fornyet relevans. Det stadigt 

voksende fokus på inddragelse af forskellige aktører i den offentlige opgaveløsning betyder, 

at boundary spanning i højere grad er kommet til at handle om, hvordan der kan skabes bedre 

betingelser for samarbejde (Williams, 2012). I forhold til offentlige organisationer skal 

boundary spanning således understøtte forskellige serviceydelser, der involverer interaktion 

mellem de offentlige organisationer, borgere samt private virksomheder og non-profit organi-

sationer (LeRoux, 2014). Herved lægger boundary spanning sig op af andre teoretiske retnin-

ger, som beskæftiger sig med ledelse henover de organisatoriske grænser. Det drejer sig om 

collaborative leadership (Agranoff & McGuire, 1999; Crosby & Bryson, 2005, Keast, 2011), 

integrative leadership (Crosby & Bryson, 2010) og network governance (Kickert, Klijn, & 

Koppenjan, 1997; Koppenjan & Klijn, 2004; Klijn, 2007). Det der imidlertid alligevel adskil-

ler boundary spanning fra disse andre teoretiske retninger, er et fokus på, hvordan forholdene 
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er på hver side af de organisatoriske grænser. Med det menes, at der i højere grad er fokus på 

den kontekst, hvor samarbejdet udspiller sig og ikke kun et snævert fokus på de ledelsesmæs-

sige greb. Det betyder, at de organisatoriske grænser kun kan: “be spanned effectively only by 

individuals who understand the coding schemes and are attuned to the contextual information 

on both sides of the boundary, enabling them to search out relevant information on one side 

and disseminate it on the other” (Tushman & Scanlan, 1981: 291f).  

 

I afhandlingen handler ledelse derfor om at overskride de organisatoriske grænser, der former 

forskellige organiseringer indenfor den eksisterende organisation. Når det sker i forhold til 

hierarkiet, kan ledelse dog ikke længere kobles op på de eksisterende hierarkiske principper, 

hvorfor ledelse i stedet kommer til at handle om at træde ind på områder, hvor ledelsesretten 

ikke længere er givet. Ledelse handler derfor om at finde retning, selvom dagsordnerne skif-

ter, at motivere aktører de ikke selv er ledere for, samt at mobilisere ressourcer de ikke selv 

råder over (O´Flynn, 2014). En sådan tilgang forstår ledelse som en proces og ikke en funkti-

on, hvor ledelse i stedet er noget, der skal forhandles, da det ikke er givet, hvor ledelsesretten 

starter og slutter (Van Wart, 2013). I afhandlingen skal ledelse derfor forstås som en proces, 

hvor ledelse er dynamisk og kan ændre sig over tid afhængig af konteksten (Hartley, 2010). 

Ledelse er derfor ikke begrænset til personer med ledelsestitler, hvilket indebærer skabelsen 

af legitimitet, som betyder at ledelse kan udøves af forskellige aktører (Greve, 2011; Hartley, 

2010; Hartley, Sørensen & Torfing, 2013).  

Ledelse bliver derfor betragtet som udført af refleksive aktører, der er i stand til 

at overveje, hvilke handlinger de skal foretage i en given situation. Det betegnes som agency, 

og betyder, at aktører kan handle eller afstå at handle med den effekt at påvirke omverden 

(Scott, 2001a). Udøvelsen af ledelse er dog stadigvæk indlejret i institutioner med forskellige 

institutionelle logikker, hvilket gør at: ” decisions and outcomes are a result of the interplay 

between individual agency and institutional structure. While individual and organizational 

actors may seek power, status, and economic advantage, the means and ends of their interests 

and agency are both enabled and constrained by prevailing institutional logics” (Thornton et 

al., 2012a). I afhandlingen skal ledelse derfor ikke betragtes som en mirakelkur, hvor ledelse 

altid vil være positivt for organisationen som helhed, da ledelse som udgangspunkt handler 

om magt: ”Actors, under both stable and unstable institutional conditions, are not just captu-

red by shared meanings in their fields… Instead, they operate with a certain amount of social 
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skill to reproduce or contest systems of power and privilege” (Fligstein, 2001 i Scott, 2001a: 

78). En sådan tilgang til ledelse vil således kunne indfange de forskellige interesser, der er i 

den hybride organisering, samt hvordan det giver anledning til både opbakning og modstand i 

udøvelsen af ledelse. Samlet set kan ledelse udspecificeres til, at: 

• Ledelse handler om at håndtere forskelligheder ved at skabe fælles ideer og forståel-

ser  

• Ledelse skal forhandles og kan udføres af flere forskellige aktører uden formelle le-

delsestitler 

• Ledelse bliver udført af refleksive aktører, som er indlejret i forskellige institutionelle 

logikker 

 

Afhandlingens tre perspektiver på ledelse bidrager til at konceptualisere ledelse, så det bliver 

tydeligt hvad ledelsesopgaven er, hvem der kan udøve ledelse, samt hvordan denne udøvelse 

af ledelse finder sted i den hybride organisering. Nedenfor vil de tre perspektiver på ledelse 

blive udfoldet yderligere. Det sker ud fra begreberne framing, når det handler om at skabe 

fælles ideer og forståelser, de intra-organisatoriske dynamikker, som bliver påvirket, når le-

delse skal forhandles og kan udføres af aktører uden ledelsestitler, og strategier, som viser, at 

aktørerne er refleksive men stadigvæk indlejret i de institutionelle logikker. 

2.2.2 Framing 

Framing er handlinger, der teoretisk kan kobles op på begreber om narrativer, som er: ”a 

sequence of events, eperiences, or actions with a plot ties together different parts into mea-

ningful whole” (Feldman et al., 2004 i Lowndes & Roberts, 2013: 63). Narrativer indeholder 

værdier, ideer og magt, men selvom narrativer handler om magt, udgør det en blødere form 

for magt, hvor aktørerne bliver forsøgt overbevist om en tilgang. Framing handler derfor om 

en konstruktion af mening, der er dynamisk, målrettet og ikke mindst interessefyldt. Det er 

med til at skabe fælles ideer og forståelser i organisationen, som kan være præget af en meget 

strategisk tilgang ved at være koblet til interesser, men kan også handle om mere grundlæg-

gende normer og værdier, der giver fælles ideer og forståelser. Normer og værdier er her med 

til at forme, hvordan aktørerne ser verden og dermed deres interesser. Det giver samtidig ak-

tørerne en fornemmelse af, hvordan andre aktører vil agere under visse betingelser, hvilket 

kan reducere den usikkerhed, der er mellem aktørerne (Kaplan, 2008; Lowndes & Roberts,  
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2013). Overordnet er framing således et: ”active processual phenomenon that implies agency 

and contention at the level of reality construction”, som former ”how actors recognize what 

is going on” (Kaplan, 2008: 730). 

Framing bliver typisk foretaget af aktører, der selv er en del af organisationen. 

Det er dog ikke alle aktører, der har lige mulighed for at frame de institutionelle logikker. I 

litteraturen om institutionelle logikker er det ikke tydeligt, hvordan indholdet af de institutio-

nelle logikker internt skal forhandles i organisationen, selvom der kan være forskellige ople-

velser af modsætningerne mellem de institutionelle logikker, hvilket gør, at sådanne processer 

kan være præget af mange forskellige interesser. Greenwood et al. (2011) understreger dog, 

at: ”those with power…are likely to determine organizational responses to multiple institu-

tional logics—and, in a way that reflects their interests” (Greenwood et al., 2011: 344). For 

de aktører der har muligheden for at frame, kan de institutionelle logikker betragtes som 

”rules and tools” (Glynn, Barr, & Dacin, 2000; Thornton et al., 2012) og det er derfor også 

de aktører, som normalt vil forsøge at håndhæve framingen. Sådanne aktører er ofte nemme at 

identificere (som en regering, profession eller afdeling), selvom framingen i nogen tilfælde 

blot fremstår som stærke interesser, hvor afsenderen ikke nødvendigvis er let at identificere. 

Håndhævelsen af framingen er dog i alle tilfælde en proces, hvor der argumenteres for, at en 

bestemt framing skal opretholdes og er nødvendig, hvis ikke organisationen med tiden skal 

forsvinde igen (Lowndes & Roberts, 2013).  

I afhandlingen er fokus på de aktører, der er i positioner, hvor der er adgang til 

og dermed mulighed for at påvirke og håndhæve framingen. Framingen i afhandlingen skal 

derfor forstås som den formelle framing. Set i forhold til den hybride organisering, handler 

framing således om at påvirke og håndhæve indholdet af de institutionelle logikker, hvilket 

har indflydelse på, hvordan dilemmaerne bliver opfattet i organisationen. Når de institutionel-

le logikker bliver framet, er de samtidig med til at forme de organisatoriske grænser for den 

hybride organisering, hvorved framingen understreger bestemte former for ønsket adfærd i 

organisationen. Framingen kan herved betragtes som en strategisk tilpasning, der kan være 

mere eller mindre planlagt. Givet at de organisatoriske grænser både består af symbolske og 

materielle logikker, er framing her udspecificeret som italesættelse (symbolske logikker) og 

tilrettelæggelse (materielle logikker) (se under grænsers form s. 21), hvor: 
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• Italesættelse bliver udført gennem nedskrevne og udtalte handlinger, der tydeliggør de 

organisatoriske grænser i form af forståelser og ideer (mål, identitet og roller), som er 

med til at legitimere aktørernes handlinger 

• Tilrettelæggelse bliver udført gennem de observerede handlinger, der tydeliggør de 

organisatoriske grænser i form af ressourcer (kompetencer, økonomi og (tids)rammer), 

som er med til at gøre handling mulig5      

Framing er blevet mere udbredt indenfor empiriske studier om institutionelle logikker, hvor 

framing dog kun har handlet om retoriske strategier. Tidligere har framing været brugt til at 

understøtte eller underminere institutionelle logikker, der er med til at definere legitimiteten 

af forskellige former for organiseringer. Thornton og Ocasio (2008) gør imidlertid opmærk-

som på, at de mere grundlæggende strukturer bør blive taget mere i betragtning (Thornton & 

Ocasio, 2008). Det er derfor ikke kun relevant at se på de retoriske handlinger, men også de 

observerede handlinger som bliver praktiseret, hvilket forklarer ovenstående udspecificering 

af framing til begreberne italesættelse og tilrettelæggelse af de institutionelle logikker. Når 

framing bliver til mere etablerede strukturer, bliver handlinger til: ”forms or censtellations of 

socially meaningful activity that are relatively coherent and established” (Thornton et al., 

2012b: 128). I det tilfælde er handlinger mere end blot uformelle handlinger, som der ellers 

nogen steder i litteraturen bliver lagt op til (Lowndes & Roberts, 2013). Forskellige begiven-

heder (events) er former for handlinger, der er med til at forstærke, forskyde eller forandre 

fortolkningen og betydningen af de institutionelle logikker. En ophobning af begivenheder 

der trækker på en bestemt institutionel logik kan henover tid være med til at fastlåse skiftende 

fortolkninger og betydninger, hvilket er med til at styrke eller underminere den givne institu-

tionelle logik (Thornton & Ocasio, 2008). Framing er således med til at forme de institutio-

nelle logikker, men over tid kan gentagne handlinger blive til mere grundlæggende strukturer, 

der er med til at inkorporere de institutionelle logikker i organisationen. Gentagne handlinger 

kan således på sigt være med til at understøtte etableringen af de organisatoriske grænser efter 

en institutionel logik. Når en institutionel logik skal indføres i organisationen, vil organisatio-

nen forsøge at tilpasse strukturen, så den understøtter den institutionelle logik, hvilket gør, at 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Efter Lowndes og Roberts (2013), der dog laver en opdeling hvor de adskiller nedskrevne og udtalte 

handlinger. 

!
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de institutionelle logikker vil blive indkapslet i strukturer, der forbinder bestemte handlinger 

til bestemte organiseringsformer (Glynn & Raffaelli, 2013). 

 

Framing er således ikke noget, der sker på en gang, men skal opretholdes eller ændres, hvis 

organisationen skal vedligeholdes over tid. Lowndes og Roberts (2013) fremhæver paradokset 

ved at etablere en mere fast organiseringsform, der både er i stand til at skabe stabilitet, der 

kan regulere adfærden, men også tillader forandring, så det bliver muligt i fremtiden at tilpas-

se organisering til nye forhold. Stabilitet handler her om, hvor meget klarhed der er i forhold 

til normer og værdier, samt hvor konsekvent håndhævelsen er, mens forandring handler om, 

hvor omstillingsparat organisationen er, samt hvor stor tolerance der er overfor variationer i 

forskellige kontekster. En succesfuld framing handler derfor både om tydelighed og kapacitet 

til læring, der giver mulighed for tilpasning (Lowndes & Roberts, 2013).  

Forudsætningen for at organisationen kan opnå en succesfuld framing, er imid-

lertid en vekselvirkning mellem, hvor centraliseret og decentraliseret organisationen er. 

Siggelkow og Levinthal (2003) argumenterer for, at hvis en organisation skal kunne tilpasse 

sig nye forhold, skal den først etablere decentrale enheder med forskellige ideer og forståelser 

og derefter indarbejde disse i den overordnede organisation, der giver mulighed for at koordi-

nere mellem de forskellige decentraliserede enheder. På den måde kan organisationen både 

opnå stabilitet og forandring uden at blive fanget af sporafhængighed. Når organiseringen er 

centraliseret, betyder det, at beslutningerne bliver taget på et niveau, som vedrører hele orga-

nisationen, mens når organisationen er decentraliseret, er det en række enheder, som tager 

beslutninger hver for sig (Siggelkow & Levinthal, 2003). I forhold til de institutionelle logik-

ker betyder det, at de institutionelle logikker bliver indarbejdet i organisationen gennem enten 

en top-down-tilgang eller gennem en bottom-up-tilgang (Thornton et al., 2012).  

 Top-down-tilgangen handler om, hvordan de institutionelle logikker bliver for-

met oppefra, både når det gælder samfundet, det organisatoriske felt samt selve organisatio-

nen (Thornton et al., 2012b). Gennem en top-down-tilgang kan de dominerende aktører tvinge 

organisationen til at følge bestemte institutionelle logikker gennem eksempelvis lovgivning, 

økonomi, fordeling af ressourcer samt udspecificering af normer. Hvis logikkerne bliver ind-

lejret gennem en top-down-tilgang, er det som oftest en enkelt autoritet, som både er formali-

seret og anerkendt i organisationen og derfor har mulighed for at håndhæve de institutionelle 

logikker. En sådan central aktør har både legitimiteten og autoriteten til at afgøre og løse po-
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tentielle uenigheder mellem andre aktører samt stille relativ ens krav til organisationen (Pache 

& Santos, 2010). Der er derfor en klarhed i forhold til normer og værdier, men også mulighed 

for omstilling af organisationen, men kun hvis de dominerende aktører kan se en fordel heri. 

Fordelen ved en top-down-tilgang er, at der er en klar fælles retning, der medfører en lav grad 

af kompleksitet, mens ulempen er, at der er risiko for modstand fra resten af organisationen, 

fordi der ikke er plads til forskellige ideer og forståelser. Muligheden for stabilitet er derfor 

højere end muligheden for forandring. Set i forhold til framingen som en strategisk tilpasning 

bygger top-down-tilgangen på en forståelse af, at centrale aktører kan træffe bevidste valg 

om, hvordan den hybride organisering skal formes. Top-down-tilgangen risikerer herved at 

overse organisationens sammensatte karakter og lavere niveauers indflydelse (Pedersen & 

Aagaard, 2015). Grundlæggende bygger top-down-tilgangen således på en mere instrumentel 

tilgang, hvor antagelse er at omgivelserne står stille, hvilket betyder, at top-down-tilgangen 

derfor bør suppleres med bottom-up-tilgangen.  

Bottom-up-tilgangen er ikke særlig formaliseret og har ingen dominerende aktø-

rer med muligheden for at begrænse organisationen i at handle. Presset for at handle på en 

bestem måde er derfor svagt, og når der opstår konkurrerende institutionelle logikker, er de 

nemme at ignorere eller udfordre af aktørerne, hvilket giver mulighed for variation i den en-

kelte kontekst. Der er derfor kun en lille håndhævelse (Pache & Santos, 2010), hvilket sker 

frivilligt og efter aktørernes egen vurdering af nødvendighed, hvilket giver mulighed for om-

stilling af organisationen. Fordelen ved bottom-up-tilgangen er, at den giver grundlag for at 

forhandle mellem forskellige institutionelle logikker, hvor forskellige aktører kan blive tilgo-

deset, mens ulempen er, at der kan skabes forvirring blandt aktørerne om retningen for orga-

nisationen. Muligheden for forandring er derfor større end stabiliteten, når framingen sker 

gennem en bottom-up-tilgang. Bottom-up-tilgangen tager herved højde for dynamikken i or-

ganisationen, der forstår organisationen som komplekse og sammensatte grupperinger, der 

fremmer forskellige værdier, mål og interesser. Set i forhold til framingen som strategisk til-

pasning anerkender bottom-up-tilgangen, hvordan aktørerne har svært ved at styre organisati-

onen som helhed. Bottom-up-tilgangen handler derfor i stedet om en udveksling af viden, som 

aktørerne kan bruge strategisk til at skaffe sig indflydelse (Pedersen & Aagaard, 2015). 

Framingen skal derfor ske som en vekselvirkning mellem en top-down-tilgang og en bottom-

up-tilgang, hvor: 
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• Top-down-tilgangen giver mere stabilitet gennem klarhed og håndhævelse af de insti-

tutionelle logikker 

• Bottom-up-tilgangen giver mere forandring gennem muligheden for omstilling og va-

riationer i de institutionelle logikker 

Top-down- og bottom-up-tilgangen viser, at der kan være forskellige oplevelser af framingen 

hos andre aktører end dem, der foretager den formelle framing, der finder sted i organisatio-

nen. Etableringen af den hybride organisering handler derfor ikke kun om den formelle 

framing, men også om hvordan den bliver praktiseret i det små gennem strategiske aktører på 

’gulvet’, der herigennem kan udvikle “localized structures and systems that enabled day-to-

day work” (Bertels & Lawrence, 2016). Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan 

framingen af de institutionelle logikker påvirker aktørerne i organisationen, da der er en ten-

dens til, at organisationen undervurderer den modstand, der kan opstå ved forandring 

(Lowndes & Roberts, 2013). Et begreb som kan indfange, hvordan de interne forhold bliver 

påvirket af framingen, er de intra-organisatoriske dynamikker. 

2.2.3 Intra-organisatoriske dynamikker 

De intra-organisatoriske dynamikker handler om, hvordan framingen af de institutionelle lo-

gikker er med til at påvirke de interne forhold i organisationen. Framingen skal derfor forstås 

som en udøvelse af magt, der er med til at påvirke de involverede aktører (Yang, 2016). I or-

ganisationen findes der mange forskellige aktører med forskellige interesser og muligheder 

for at handle. Ved at fokusere på de intra-organisatoriske dynamikker giver det mulighed for 

at tydeliggøre den opbakning eller modstand, der kan opstå i organisationen, hvor det afgø-

rende er, hvorvidt aktørerne accepterer de forventninger, der er til dem gennem framingen af 

de institutionelle logikker. De mange forskellige aktører er blevet socialiseret indenfor for-

skellige institutionelle logikker, hvilket betyder, at de har en tendens til at ville forsvare netop 

den eller de institutionelle logikker, de er mest bekendt med (Pache & Santos, 2010). Det 

sker, når der er flere forskellige grupper af aktører med hver deres synspunkter, og når der 

kun er få ressourcer til rådighed i organisationen (Pache & Santos, 2010). Netop den kombi-

nation er normal for offentlige organisationer, der skal levere service samtidig med, at der er 

mange forskellige interesser og meninger om, hvordan denne service skal leveres (Pache & 

Santos, 2010: 472). Når der i organisationer er forskellige modsatrettede krav, er det derfor 

vigtigt at finde ud af, om de modsatrettede krav er repræsenteret i organisationen. Pache og 
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Santos (2010) skelner imellem 1) ingen repræsentanter, 2) om der er en enkelt gruppe af re-

præsentanter, eller 3) om der er flere grupper af repræsentanter med forskellige interesser.  

Når en institutionel logik bliver en del af organisationen, kan det ændre de for-

ventninger, der er til aktørerne, hvilket er med til at påvirke de etablerede magtrelationer i 

organisationen. Ifølge Mangen og Brivot (2015) betyder en stigning eller et fald i aktørernes 

magt udspecificeret gennem kontrol og indflydelse, at det enten vil give aktørerne øgede mu-

ligheder eller true deres egen forestilling om dem selv. Når aktørerne føler sig truet, er der et 

misforhold mellem deres egen forestilling og de forventninger, der er til dem, hvilket medfø-

rer, at de undlader, hvis det er muligt, at leve op til forventningerne. I stedet skaber de selv en 

række forventninger, der kan stå i kontrast til de formelle forventninger, som er i organisatio-

nen. En ændring af magtrelationerne kan derfor betyde, at aktørerne enten vil fremme eller 

modstå en institutionel logik, hvilket påvirker muligheden for, at denne vil overleve i organi-

sationen (Mangen & Brivot, 2015).   

Magtrelationer skal her forstås som værende dynamiske og opstår i sociale rela-

tioner, hvilket betyder, at aktørerne har mulighed for at give samtykke til grundlaget for mag-

ten. Det skal derfor understreges, at magtrelationer ikke kun involverer konflikt, men også 

aftaler hvor magten bliver fordelt. Ligesom Mangen og Brivot (2015) skal magt forstås efter 

Webers (1978) forståelse af magt, som fremhæver de sociale relationer, hvor magt er i relati-

onen mellem den magtfulde og andre mindre magtfulde aktører, som implicit eller eksplicit 

giver deres samtykke. Det understreger den aktive rolle hos aktørerne i forhold til at give et 

samtykke til fordeling af magten (Mangen & Brivot, 2015). En lige balance i de intra-

organisatoriske dynamikker, hvis aktørerne har givet deres samtykke hertil, giver således 

grundlag for forhandling mellem forskellige grupper af aktører. Det skyldes, at aktørerne i 

højere grad vil fokusere på forhandlingen og ikke på at bevare deres egen position (Yang, 

2016).  

 Samlet set kan modstand i organisationen stamme fra uenigheder mellem for-

skellige grupper af aktører med forskellige synspunkter, hvor framingen af de institutionelle 

logikker tildeler aktørerne en række forventninger, der er med til at påvirke de interne magtre-

lationer i organisationen. Det betyder, at aktørerne vil fremme eller modstå de institutionelle 

logikker, når de er eller ikke er bekendte med dem, og/eller når de institutionelle logikker 

øger eller begrænser deres muligheder. I afhandlingen er fokus på to grupper af aktører, som 

er de formelle ledere i den hierarkiske organisering og de ledere, der styrer projekterne i den 
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tværgående organisering. Når der er flere grupper involveret, kan de institutionelle logikker 

give interne spændinger, hvor grupperne kæmper om at få deres forestillinger til at være de 

dominerende for at øge muligheden for kontrol og indflydelse. Aktørerne kan her benytte en 

række forskellige håndteringsstrategier, alt efter hvordan de institutionelle logikker stiller 

dem. Nedenfor vil sådanne strategier blive beskrevet.   

2.2.4 Strategier 

De intra-organisatoriske dynamikker viser, hvordan aktørerne enten vil fremme eller modstå 

de institutionelle logikker afhængigt af, hvordan de institutionelle logikker påvirker dem. Mu-

ligheden for at bruge forskellige strategier betyder, at der er mulighed for variation i aktører-

nes opmærksomhed, modstand og påvirkning i forhold til at ville reagere på de forskellige 

modsatrettede krav, som forskellige institutionelle logikker giver (Oliver, 1991).   

Relativt få teorier har imidlertid identificeret, hvilke forskellige strategier aktø-

rerne kan vælge imellem, når de skal reagere på forskellige modsatrettede krav (Pache & 

Santos, 2010). Et af de væsentlige bidrag er Oliver (1991), som har fremlagt forskellige po-

tentielle måder at reagere på, hvor forskellige strategier bliver fremhævet. Organisationen 

bliver dog her fremstillet som en enhed, hvor der er enighed om, hvordan der skal reageres på 

de forskellige modsatrettede krav, hvilket betyder, at de intra-organisatoriske dynamikker 

ikke tydelige, da aktørernes strategiske valg ikke bliver fremhævet. Pache og Santos har kriti-

seret det manglende fokus på aktørernes strategiske valg og fremhæver i deres tilgang vigtig-

heden i de intra-organisatoriske dynamikker. Fokus bliver herved i højere grad på agency, og 

hvordan handlinger på mikro-niveau påvirker samspillet mellem dilemmaerne. Det giver mu-

lighed for at gå videre end ny-institutionelle teorier og teorier om ressourceafhængighed, der 

anser organisationen som en enhed, der tager entydige beslutninger og i stedet se på, hvordan 

de intra-organisatoriske dynamikker former den måde organisationen reagerer på (Pache & 

Santos, 2010). Strategierne, som vil blive beskrevet nedenfor, går fra, at aktørerne adlyder de 

institutionelle logikker, henover at aktørerne gør modstand, til at de agerer manipulerende i 

forsøget på at få mere kontrol og indflydelse. I alt bliver der præsenteret fem strategier.    

 

Accept  

Strategien om accept handler om, at aktørerne accepterer de institutionelle logikker, som de 

vil forsøge at overtage, hvilket enten kan ske bevidst eller ubevidst. For at opnå legitimitet 

kan aktørerne acceptere de institutionelle logikker enten gennem vane, ved at imitere eller ved 
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at adlyde de givne normer og værdier, som de enkelte institutionelle logikker indeholder. 

Gennem vane kan aktørerne ubevidst følge de normer og værdier, der bliver taget for givet. 

Det sker, når en institutionel logik har opnået en vis status, som betyder, at aktørerne ikke er 

opmærksomme på dens indflydelse og derved ikke kan reagere strategisk på det. Ved at imite-

re kan aktørerne ubevidst eller bevidst efterligne adfærd, som andre udfører indenfor den giv-

ne institutionelle logik. Det kan være et strategisk træk for at opnå legitimitet. Ved at adlyde 

normer og værdier indenfor en institutionel logik, kan aktørerne bevidst inkorporere normer 

og værdier, som den givne institutionelle logik indeholder. Det er en mere strategisk tilgang 

end de to første, da aktørerne bevidst vælger gennem de forskellige strategier at overholde 

normerne og værdier, for herigennem at tilsidesætte egeninteresse i form af adgang til res-

sourcer for i stedet at opnå legitimitet (Oliver, 1991:154f).               

 

Kompromis 

Strategien om kompromis handler om, at aktørerne forsøger at finde en middelvej, så flere 

forskellige krav kan blive opfyldt. Det sker ofte i situationer, hvor de institutionelle logikker 

er i konflikt. Når der bliver lavet kompromisser befinder aktørerne sig i en situation, hvor der 

er betydelig med fleksibilitet til fortolkning, så det bliver muligt at forhandle kompromiserne 

(Scott, 2001). Et kompromis er en løsning, der på bedste vis varetager alles interesser 

(Pedersen & Aagaard, 2015). I tilfælde hvor der er konflikt mellem forskellige institutionelle 

logikker, kan aktørerne vælge at balancere, passivisere eller forhandle de institutionelle logik-

ker. Ved at balancere de institutionelle logikker kan aktørerne forsøge at opfylde flere for-

skellige krav. Det kan derfor være strategisk vigtigt for aktørerne at indgå kompromisser. Ved 

at pacificere de institutionelle logikker kan aktørerne forsøge at nedtone betydningen og kun 

acceptere et minimum i forhold til det, der er nødvendigt for at opnå legitimitet. For aktørerne 

handler det stadigvæk om at ville følge de institutionelle logikker, men der kan være andre 

forhold, som gør, at de kun til dels gør det. Aktørerne imødekommer derfor stadigvæk den 

givne institutionelle logik ved at formidle dele af den. Ved at forhandle giver aktørerne nogle 

indrømmelser i forhold til de forventninger, der er indenfor den givne institutionelle logik. 

Aktørerne er derfor nødsaget til at afgive noget for at få noget andet. I forhold til strategien 

om accept er strategien om kompromis langt mere aktiv og går ud på at varetage egeninteres-

se (Oliver, 1991:153f). 
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Afstandstagen  

Strategien om afstandstagen handler om, at aktørerne forsøger at komme uden om presset ved 

at skjule deres afvigelse fra de institutionelle logikker. Det sker ofte i situationer, hvor der 

ikke er betydelig med fleksibilitet til fortolkning og hvor alle de institutionelle logikker frem-

står som konkrete både i forhold til idé og handling (Pedersen & Aagaard, 2015). I tilfælde 

hvor aktørerne ønsker at undgå de udefrakommende krav, kan aktørerne enten forsøge at skju-

le, løsrive eller undvige kravene. Ved at skjule afvigelser fra de institutionelle logikker kan 

aktørerne udadtil lade som om, at de følger de institutionelle logikker, men i virkeligheden 

gør de det ikke. Indenfor organisationslitteraturen bliver den strategi betegnet som hykleri 

(Brunsson, 2002). Forskellen fra at acceptere de institutionelle logikker handler således om, i 

hvilken udstrækning aktørernes accept (tilsyneladende) er reel. Ved at løsrive sig fra de krav, 

som de institutionelle logikker giver, kan aktørerne beskytte deres praksis fra de udefrakom-

mende krav. Indenfor organisationsteorien bliver den strategi betegnet som dekobling (Weick, 

1976), hvor organisationens interne aktiviteter bliver afskåret fra omgivelsernes påvirkning. 

Strategien kan være en fordel i forhold til at opretholde legitimitet, men hvor aktørerne samti-

dig kan minimere påvirkninger udefra og maksimere effektiviteten. Ved at undvige kravene 

kan aktørerne helt træde ud af det domæne, hvor den institutionelle logik dominerer. Det kan 

også ske ved at lave egne mål for at undgå at skulle acceptere andres (Oliver, 1991).             

 

Modarbejdelse  

Strategien om modarbejdelse er en mere aktiv strategi i forhold til at undgå det udefrakom-

mende pres. Det sker, når der er en lav risiko for undgå at følge kravene, hvilket forekommer, 

når de interne normer og værdier varierer meget, og når aktørerne mener at kunne bevise, at 

deres tilgang er den bedste (Oliver, 199:157). Aktørerne kan aktivt forsøge at undgå kravene 

ved enten at ignorere, udfordre eller angribe. Aktørerne ignorerer kravene, enten hvis der er 

lav risiko for, at de bliver opdaget, hvilket sker, når håndhævelsen vurderes som lav, eller når 

kravene er i modstrid med de interne værdier og normer. Når aktørerne udfordrer andre aktø-

rer, handler det om at lægge pres på de andre. Det sker, når aktørerne forstår de eksterne nor-

mer og værdier som mindre betydningsfulde end deres egne. Når aktrørene angriber de ude-

frakommende normer og værdier, er det en mere aggressiv måde at forsvare sig på. Det sker 

kun, når aktørerne føler, at deres rettigheder, privilegier eller autonomi er under pres, fordi 

strategien rammer andre personer (Oliver, 1991:156f).     
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Manipulation 

Strategien om manipulation handler om at påvirke andre aktører. Det er den mest aktive stra-

tegi af alle strategierne, fordi den forsøger at ændre eller udøve magt over andre. Manipulati-

on handler om enten at cooptere, påvirke eller kontrollere kravene. Ved at cooptere kan aktø-

rerne forsøge at overtale andre til at være en del af deres tilgang. Formålet er at neutralisere 

spændinger i forsøget på at opnå legitimitet. Det handler om at forbinde til andre aktører i 

håbet om at opnå ressourcer. Når aktørerne påvirker handler det om en mere generel påvirk-

ning af omgivelserne. Det svarer til, at forsøge at lobbye andre til at synes godt om det, man 

selv mener eller forsøge at se bedre ud i andres øjne. Når aktørerne forsøger at kontrollere, 

handler det om at opnå magt over andre. Det er en mere aggressiv tilgang, fordi aktørerne vil 

forsøge at dominere i stedet for bare at neutralisere eller påvirke omgivelserne. Aktørerne 

bruger mest kontrol, når kravene er nye, lokale eller svagt proklameret (Oliver, 1991: 158f).  

 

Tabel 3 giver et overblik over de forskellige strategier, herunder de taktikker som aktørerne 

kan benytte. Tabellen er udarbejdet efter Pache og Santos (2010), men tilføjer en ekstra di-

mension ved at medtage betingelserne for, hvilke strategier aktørerne benytter. På den måde 

giver tabellen et overblik over sammenhængen mellem framingen, de intra-organisatoriske 

dynamikker samt strategierne, som aktørerne benytter, når de skal agere i den hybride organi-

sering. Det skal her endnu engang understreges, at det ikke er de samme aktører, der udøver 

den formelle framing, og som bliver påvirket af den og dermed benytter de forskellige strate-

gier.     
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Strategier Taktik Definition Betingelser 

Accept Vane 
Imitere 
Adlyde 

Accept af forventningerne fra en 
institutionel logik 

Framing: Stabilitet i form af klarhed 
og håndhævelse af de institutionelle 
logikker  
Intra-org. dynamik: Mulighed for 
stigning eller ingen tab af magt  

Kompromis Balancere 
Pacificere 
Forhandle 

Accept (til dels) af alle forventnin-
gerne fra flere institutionelle lo-
gikker 

Framing: Forandring i form af om-
stilling og variation i de institutionelle 
logikker 
Intra-org. dynamik: Mulighed for 
stigning eller risiko for tab af magt 

Afstandstagen Skjule 
Løsrive 
Undvige 

Undgå at overholde forventninger-
ne fra de institutionelle logikker 

Framing: Stabilitet i form af klarhed 
og håndhævelse af de institutionelle 
logikker 
Intra-org. dynamik: Risiko for tab 
af magt 

Modstand Ignorere 
Udfordre 
Angribe 

Aktivt forsøg på at afvige fra for-
ventningerne fra de institutionelle 
logikker 

Framing: Forandring i form af om-
stilling og variation i de institutionelle 
logikker 
Intra-org. dynamik: Risiko for tab 
af magt 

Manipulation Cooptere 
Påvirke 
Kontrollere 

Aktivt forsøg på at ændre indhol-
det af forventningerne fra de insti-
tutionelle logikker  

Framing: Forandring i form af om-
stilling og variation i de institutionelle 
logikker 
Intra-org. dynamik: Mulighed for 
stigning i magt 

Tabel 3. Strategier 

Betydningen af ledelse for den hybride organisering er således blevet udspecificeret til at 

handle om 1) framing af de institutionelle logikker, som danner byggeklodserne for den hy-

bride organisering, 2) de intra-organisatoriske dynamikker, som sætter fokus på de interne 

spændinger, når de organisatoriske grænser fastsættes samt 3) de strategier lederne benytter 

for at agere mellem dilemmaerne, som de forskellige organiseringsformer giver i den hybride 

organisering. Tilsammen er det med til at påvirke samspillet i den hybride organisering. Ne-

denstående afsnit vil gennemgå parametrene for at vurdere samspil i den hybride organise-

ring.  

2.3 Samspil i den hybride organisering 
I følgende afsnit vil jeg beskrive afhandlingens tilgang til samspillet i den hybride organise-

ring. Først vil afhandlingens forståelse af samspil blive udspecificeret for herefter at beskrive 

de parametre, der kan benyttes til at vurdere samspillet i den hybride organisering. 

2.3.1 Et komplementært samspil  

En teoretisk retning, som har beskæftiget sig med, hvordan forskellige organiseringsformer 

kan fungere i samme organisation, er teorier om den ambidekstrale organisation (Tushman & 
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O’Reilly, 1996). Den ambidekstrale organisation er defineret som: “The ability to simultane-

ously pursue both incremental and discontinuous innovation…from hosting multiple contra-

dictory structures, processes, and cultures within the same firm” (Tushman & O’Reilly, 

1996: 24). Flere undersøgelser har beskæftiget sig med den ambidekstrale organisation og 

sammenhængen mellem det organisatoriske design og organisationens evne til både at udnytte 

(exploration) og udforske (exploitation) (efter March, 1991) organisationens kapacitet samt de 

spændinger, der kan opstå, når organisationen skal kunne håndtere begge dele (Andriopoulos 

& Lewis, 2009; O’Reilly & Tushman, 2013; Raisch, Birkinshaw, Probst, & Tushman, 2009; 

Michael L. Tushman & O’Reilly, 1996; Aagaard, 2011). Den ambidekstrale organisation kan 

derfor sammenlignes med, hvordan en hierarkisk organisering, der fordrer udnyttelse i form 

af effektivitet, og en tværgående organisering, der fordrer udforskning i form af innovation, 

kan fungere sammen. 

Tidligere har undersøgelserne fokuseret på, hvordan der kan ske en afvejning af 

udnyttelse og udforskning (Raisch et al., 2009), mens nyere forskning har beskrevet, hvordan 

den ambidekstrale organisation skal være i stand til samtidig at gøre begge dele (Raisch et al., 

2009). Grupta et al. (2006) argumenterer for, at udnyttelse og udforskning skal forstås som et 

kontinuum, hvor fokus er på, hvordan der kan ske en kombination af de forskellige tilgange, 

specielt når det drejer sig om to forskellige organiseringer (Aagaard, 2011). I forlængelse her-

af argumenterer Tushman et al. (2010) for, at der er flere forskellige modsatrettede forståelser 

af, hvordan organisationer skal designes for at imødekomme behovet for udnyttelse og ud-

forskning. Den første forståelse anser udnyttelse og udforskning for at foregå adskilt fra hin-

anden, hvor udforskning sker udenfor den etablerede organisation, mens den anden forståelse 

anser udnyttelse og udforskning for at foregå i samme organisation, men hvor udforskning 

foregår i projektgrupper indlejret i et matrixdesign. Den tredje forståelse er den ambidekstrale 

organisation, der skaber hybride intra-organisatoriske design, som forener kontrasterne i or-

ganisationens behov for både at udnytte og udforske. En ambidekstral organisation er således 

sammensat af flere komplimentære organiseringer, som i sig selv dog er inkonsistente med 

hinanden (Tushman, Smith, Wood, Westerman, & O’Reilly, 2010). Empiriske studier af den 

ambidekstrale organisation viser, at der er en sammenhæng mellem at skabe en ambidekstral 

organisation og organisationens evne til at præstere bedre (se O’Reilly & Tushman, 2013 for 

overblik over diverse studier).  
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 I afhandlingen bliver ovenstående tilgang til den ambidekstrale organisation 

brugt som udgangspunkt til at beskrive samspillet i den hybride organisering. Et samspil 

handler således om at forene kontrasterne mellem de forskellige organiseringer, så de kan 

understøtte hinanden, for at organisationen samlet set kan præstere bedre. Organisationen skal 

derfor kunne udnytte potentialerne fra begge organiseringer, uden at organisationen er nødsa-

get til at op- eller nedprioritere nogle institutionelle logikker frem for andre (Mair et al., 

2015). Samspillet skal derfor forstås som komplimentært, hvor det ikke handler om at finde 

en lige balance mellem de forskellige institutionelle logikker, men i stedet være i stand til at 

vurdere, hvad der er behov for i den konkrete situation. Det afhænger som tidligere nævnt af, 

hvordan dilemmaerne bliver betragtet som enten en begrænsning eller en mulighed for orga-

nisationen. Hvis det bliver holdt op imod de tre dilemmaer (jf. tabel 2), kan de to organiserin-

ger enten skabe afhængighed eller konkurrence mellem de involverede aktører i forhold til en 

given opgave, understøtte supplerende eller modarbejdende fagligheder, samt inkludere eller 

ekskludere aktører.  

Teorier indenfor den ambidekstrale organisation har imidlertid næsten udeluk-

kende fokuseret på, hvordan organisationen strukturelt kan organiseres (Raisch et al., 2009; 

Tushman et al., 2010; Tushman & O’Reilly, 1996). I afhandlingen bliver dette perspektiv 

åbnet op gennem brugen af de institutionelle logikker, hvor fokus både er på de symbolske og 

de materielle logikker, som fordrer et fokus på de mere grundlæggende værdier samt den 

strukturelle organisering. Et fokus på de institutionelle logikker er samtidig med til at udspe-

cificere de kontraster, som i afhandlingen er begrebsliggjort gennem dilemmaerne mellem to 

organiseringer, som ikke er tydelige indenfor teorier om den ambidekstrale organisation. 

2.3.2 Parametre for samspil   

For at imødekomme et fokus på de institutionelle logikker er der i afhandlingen valgt et fo-

kus, hvor det afgørende for samspillet er forholdet mellem de institutionelle logikker (Ocasio 

& Radoynovska, 2016). I litteraturen indenfor hybride organiseringer er der imidlertid ikke 

mange bud på, hvilke teoretiske parametre der kan bruges til at vurdere forholdet mellem de 

institutionelle logikker, men de få studier der har givet et bud, overlapper hinanden i deres 

beskrivelse af parametrene (Besharov & Smith, 2014; Raynard, 2016).  

 

De parametre som er valgt til at vurdere samspillet i den hybride organisering, som her er 

udspecificeret som forholdet mellem de institutionelle logikker, handler om: 
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• i hvilken udstrækning de institutionelle logikker bliver integreret med hinanden  

• hvor meget de institutionelle logikker overlapper hinanden for at indtage et område    

• hvordan de institutionelle logikker bliver prioriteret i forhold til hinanden 

 

Parametrene er hentet fra Raynard (2016), der ser på de udfordringer, der er for hybride orga-

niseringer, og hvilke mulige strukturelle hybride organiseringer, det giver. Raynard (2016) 

lægger sig herved op af tidligere studier, der giver en indsigt i modsætningerne mellem de 

institutionelle logikker (Greenwood et al., 2011; Thornton & Ocasio, 2008). Andre undersø-

gelser har dog fremhævet, hvordan to eller flere institutionelle logikker godt kan indgå i rela-

tiv balance med hinanden (Rao, Monin, & Durand, 2005). Med en tilgang i afhandlingen til 

dilemmaerne som både befordrende og begrænsende, vil der til forskel fra Raynard (2016) 

ikke udelukkende være fokus på begrænsningerne for organisationen, men også på de mulig-

heder som den hybride organisering giver. Først vil parametrene blive uddybet for herefter at 

beskrive samspillet i de forskellige mulige udfald, der er for den hybride organisering.   

 

Integrering af de institutionelle logikker handler om, i hvilken udstrækning forståelserne og 

tilgangen fra de institutionelle logikker lader sig kombinere med hinanden og blive ført ud i 

praksis. Kombination betyder her, at de forskellige forståelser og tilgange skal understøtte 

hinanden. Manglende mulighed for at integrere de institutionelle logikker skyldes, at forståel-

ser og tilgange er for forskellige, hvilket derfor kræver en åbenlys anerkendelse af de mod-

sætninger, der kan være mellem de grundlægende værdier i organisationen. Hvorvidt de insti-

tutionelle logikker kan blive integreret afhænger derfor af, i hvilken grad de institutionelle 

logikker er absolutte i forhold til at blive overholdt. Institutionelle logikker, der er meget spe-

cifikke, har nemlig en tendens til at udelukke andre institutionelle logikker (Raynard, 2016). 

Set i forhold til udøvelsen af ledelse i den hybride organisering er det afgørende således, 

hvordan lederne framer de institutionelle logikker i forhold til hinanden, og hvorvidt det er 

muligt for andre aktører at tilpasse denne framing til den enkelte kontekst.  

 Overlap mellem de institutionelle logikker handler om, hvorvidt de institutionel-

le logikker forsøger at indtage de samme områder (eksempelvis praksisser, professioner, or-

ganisationer, sektorer m.m.). Hvis forskellige institutionelle logikker kæmper om det samme 

område, kan det give anledning til uenighed mellem de aktører, der er tilknyttet til en eller 

nogle få bestemte institutionelle logikker. Når institutionelle logikker overlapper hinanden 
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lægger det pres på aktørerne, hvis ikke de kan leve op til de mange krav, der bliver stillet. Det 

bliver forværret, når de institutionelle logikker er klart afgrænsede og svære at ændre 

(Raynard, 2016). Når forskellige grupper af aktører er tilstede, kan et overlap mellem de insti-

tutionelle logikker samtidig give anledning til spændinger, da de forskellige grupper af aktø-

rer kæmper om magt og ressourcer og derfor vil forsøge at legitimere den eller de institutio-

nelle logikker, de finder mest attraktive for at opretholde eller opnå kontrol og indflydelse 

(Besharov & Smith, 2014). Set i forhold til ledelse i den hybride organisering er det afgørende 

således, hvordan de institutionelle logikker påvirker de intra-organisatoriske dynamikker i 

forhold til, om der opstår interne spændinger i organisationen.  

Prioritering af de institutionelle logikker handler om, hvor vigtige de forskellige 

institutionelle logikker er for organisationen og i forhold til hinanden (Besharov & Smith, 

2014; Raynard, 2016). En prioritering i organisationen er nødvendig for at aktørerne kan ska-

be konsensus om deres handlinger, da ingen prioritering vil skabe usikkerhed hos aktørerne, 

fordi der ikke er nogen klarhed omkring, hvordan de skal forholde sig til de mange krav fra de 

institutionelle logikker (Raynard, 2016). Det er dog afgørende, at de institutionelle logikker 

samtidig bliver prioriteret ens i forhold til hinanden, da en højere prioritering af nogle institu-

tionelle logikker vil få organisationen til at nedprioritere andre, hvilket kan gøre det svært at 

integrere dem. Organisationens strategi har her indflydelse på, hvordan den vælger at priorite-

re de institutionelle logikker i forhold til hinanden, men det er også afgørende, hvordan leder-

ne vælger mellem de institutionelle logikker, samt hvor tæt knyttet de er til dem (Besharov & 

Smith, 2014). Set i forhold til udøvelsen af ledelse i den hybride organisering er det afgørende 

dermed, hvilke strategier lederne bruger.      

 

Samlet set kræver et samspil i den hybride organisering, at de institutionelle logikker kan bli-

ve integreret med hinanden, at de ikke overlapper i deres krav, og at de bliver prioriteret lige 

af aktørerne. Nedenfor vil de forskellige mulige udfald af samspillet i den hybride organise-

ring blive beskrevet.   

 Hvis ingen af de ovenstående parametre bliver opfyldt, vil de forskellige institu-

tionelle logikker være adskilt i den hybride organisering, hvilket gør, at der er meget lidt eller 

intet samspil i den hybride organisering. Det manglende samspil kan enten skyldes, at det 

ikke er nødvendigt for organisationen at kombinere de institutionelle logikker, eller at der er 

skabt så store spændinger mellem de institutionelle logikker, at de blokerer for hinanden og 
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derfor ikke kan fungere sammen i organisationen (Skelcher & Smith, 2015). For organisatio-

nen betyder det, at der konstant skal ske en afvejning mellem de institutionelle logikker, hvil-

ket kan skabe uklarhed og uenigheder om retningen for organisationen samt de grundlæggen-

de værdier. Når de institutionelle logikker er adskilte, bliver det kritisk for organisationen i 

forhold til de organisatoriske grænser, da det kræver meget koordinering mellem de forskelli-

ge organiseringsformer i den hybride organisering (Raynard, 2016).    

 Hvis kun nogen af de ovenstående parametre bliver opfyldt, vil de forskellige 

institutionelle logikker til dels blive kombineret, men en eller få af de institutionelle logikker 

vil dog stadigvæk dominere over de andre. Der vil derfor være en selektiv kombination af de 

forskellige institutionelle logikker, hvilket vil give et mindre tæt samspil i den hybride organi-

sering (Skelcher & Smith, 2015). For organisationen betyder det, at den kan miste legitimitet, 

hvis ikke den selektive kombination stemmer overens med de forventninger, der er til organi-

sationen. Omvendt kan en opfyldelse af forventningerne betyde, at der opstår interne spæn-

dinger i organisationen, hvis der findes forskellige grupper af aktører med forskellig tilknyt-

ning til de institutionelle logikker (Raynard, 2016). 

 Hvis alle ovenstående parametre bliver opfyldt, vil de forskellige institutionelle 

logikker blive kombineret, hvor der er mulighed for, at de vil understøtte hinanden eller blive 

blandet sammen og danne helt nye institutionelle logikker. Der vil derfor være et samspil i 

den hybride organisering (Skelcher & Smith, 2015). For organisationen betyder det, at der 

skal være mulighed for at forhandle en kombination af de forskellige institutionelle logikker 

mellem aktørerne. Ved at give plads til forhandling af de institutionelle logikker giver det 

mulighed for at diskutere konsekvenserne ved en afvejning af de institutionelle logikker, men 

det er også med til at skabe gensidig inspiration samt læring hos aktørerne. En udfordring kan 

til gengæld være, hvordan organisationen kan håndtere de mange forskellige kombinationer af 

institutionelle logikker samt at undgå at den hybride organisering medfører sporafhængighed, 

hvor samspillet ikke er i stand til at blive fornyet (Raynard, 2016).    

!

2.4 Operationalisering  
I følgende afsnit vil jeg fremstille afhandlingens analyseramme. Først vil jeg give en opsam-

ling på de tre forgående teoriafsnit samt fremhæve deres formål i forhold til analysen. Heref-

ter vil jeg vise de centrale teoretiske begrebers indbyrdes sammenhæng, og hvordan de påvir-

ker samspillet i den hybride organisering. Afslutningsvis vil jeg gennemgå analysens opbyg-
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ning. Det sker ud fra en tabel, der bliver brugt som analyseramme og viser operationaliserin-

gen fra forskningsspørgsmål, henover de centrale teoretiske begreber til fokus for analysen. 

På den måde bliver der både skabt et overblik og en sammenhæng mellem afhandlingens en-

kelte dele.  

2.4.1 Analyseramme 

Foruden dette afsnit er teorikapitlet opdelt i tre afsnit. Alle afsnittene bidrager på hver deres 

måde til analysen af de to cases.   

Det første afsnit har til formål at udspecificere den hybride organisering som 

begreb. Den hybride organisering bliver her opdelt i tre dele, som er de institutionelle logik-

ker, der udgør byggeklodserne for den hybride organisering, de organisatoriske grænser, der 

markerer overgangen fra en organisering til en anden samt de organiseringsformer, som ind-

går i den hybride organisering. Sammenhængen mellem de forskellige dele er, hvordan de 

institutionelle logikker er med til at forme de organisatoriske grænser, når de bliver en del 

organisationen, hvilket giver en opdeling, som fremhæver de forskellige organiseringsformer. 

De teorier, som bliver brugt i det første afsnit, er teorier om institutionelle logikker, organisa-

toriske grænser og design af organisationen. Kombinationen af de forskellige teorier er med 

til at bygge bro mellem forskellige teorifelter indenfor klassisk organisationsteori og instituti-

onel teori, som giver mulighed for at forstå, hvordan forskellige institutionelle logikker bliver 

en del af organisationen og etablerer de hybride organiseringer. På baggrund af udspecifice-

ring af delene i den hybride organisering bliver tre dilemmaer fremhævet (jf. tabel 2), som er 

dilemmaet mellem målstyring og målsøgning, dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed 

samt dilemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse. I forhold til analysen vil de tre dilem-

maer blive brugt som rammen for analysen, hvor hvert dilemma vil blive analyseret.  

Det andet afsnit omhandler ledelse i den hybride organisering og har til formål 

at vise betydningen af ledelse for den hybride organisering. Ledelse bliver her udspecificeret 

til at handle om 1) framing af de institutionelle logikker, 2) de intra-organisatoriske dynamik-

ker og 3) strategier. Framingen handler om, hvordan de institutionelle logikker kan forstås 

som byggeklodser for organisationen, og hvordan de bliver formet ind i organisationen. De 

intra-organisatoriske dynamikker viser, hvordan fastsættelsen af de organisatoriske grænser 

kan give interne spændinger i organisationen, mens strategierne handler om, hvordan lederne 

håndterer dilemmaerne mellem de etablerede organiseringsformer i den hybride organisering. 

De anvendte teorier er alle teorier indenfor institutionel teori, som bidrager med et fokus på de 
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Den hybride organisering 
 
 
 

interne forhold i den hybride organisering. I forhold til analysen vil betydningen af framingen, 

de intra-organisatoriske dynamikker samt brugen af strategier blive analyseret under hvert 

dilemmaer.  

Det tredje afsnit omhandler samspillet i den hybride organisering og har til for-

mål at definere samspillet som begreb samt opstille nogle parametre for at kunne vurdere 

samspillet i den hybride organisering. Samspillet skal her forstås som komplementært, hvilket 

betyder, at de forskellige institutionelle logikker skal understøtte hinanden. De tre parametre 

er integrering af de institutionelle logikker, overlap mellem de institutionelle logikker samt 

prioritering mellem de institutionelle logikker. De anvendte teorier tilhører organisationsteori 

og institutionel teori og bidrager til at forstå sammenhængen mellem de institutionelle logik-

ker og den form for samspil, den hybride organisering indtager. I forhold til analysen vil sam-

spillet blive vurderet under hver af dilemmaerne for til sidst at give en samlet vurdering af 

samspillet for alle tre dilemmaer. Figur 2 nedenfor viser sammenhængen mellem de centrale 

teoretiske begreber fra de ovenstående teoriafsnit, der udgør betingelserne for samspillet i den 

hybride organisering. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Sammenhæng mellem de teoretiske ledelsesdimensioner 
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Samlet set vil der således være: 

• en analyse af hver af de tre dilemmaer, hvor  

• framing, de intra-organisatoriske dynamikker samt strategierne vil blive analyseret, 

samt 

• en vurdering af samspillet for hver af dilemmaerne, samt en samlet vurdering i forhold 

til organisationen som helhed 

 

Forskningsspørgsmål Teoretiske begreber Analytisk fokus 
  ANALYSE 

DEL 1: Beskrivelse                    DEN HYBRIDE ORGANISERING 
Hvad er en hybrid organisering? • Hierarkisk organisering 

• Tværgående organisering 
Hvordan den hybride organisering 
er tiltænkt i de to cases 

DEL 2: Analyse                   LEDELSE I DEN HYBRIDE ORGANISERING 
For alle tre 
dilemmaer 
  

Hvilke dilemmaer opstår 
i den hybride organise-
ring? 

• Framing Hvordan de institutionelle logikker 
bliver italesat og tilrettelagt i de to 
cases 

Hvordan påvirker de 
institutionelle logikker 
den interne magtbalance 
i den hybride organise-
ring? 

• Intra-organisatoriske  
dynamikker 

Hvilke forventninger de institutio-
nelle logikker giver til lederne, 
samt hvilken betydning det har for 
ledernes indflydelse og kontrol i de 
to cases 

Hvilke strategier bruger 
lederne for at håndtere 
dilemmaerne i den hy-
bride organisering? 

• Strategier Hvordan lederne forsøger enten at 
fremme eller modstå de institutio-
nelle logikker og den betydning det 
har for tilgangen til dilemmaerne i 
de to cases 

DEL 3: Analyse              SAMSPILLET I DEN HYBRIDE ORGANISERING 
 Hvordan påvirker ledelse 

samspillet i den hybride 
organisering 

• Integrering 
• Prioritering 
• Overlap 

Hvordan samspillet fremstår i de to 
cases  
 

    KOMPARATIV ANALYSE 
DEL 1: Diskussion                       BETINGELSER FOR SAMSPIL  

Sammenligning af de to cases i forhold til at undersøge, hvilke betingelser der giver et samspil i den hybride organise-
ring. Resultaterne fra de to cases bliver diskuteret op mod hinanden, hvor fokus vil være på betydningen af framingen 
og de intra-organisatoriske dynamikker i forhold til ledernes brug af strategier. 

Tabel 4. Analyseramme 

Tabel 4 giver et overblik over den samlede analyseramme, men viser samtidig sammenhæn-

gen mellem forskningsspørgsmålet (underspørgsmålene), de teoretiske begreber samt fokus 

for analysen. Analyserammen er inddelt i to overordnede dele, som er en analyse og en kom-

parativ analyse. Analysen er yderligere opdelt i tre dele, hvor den første del beskriver, hvor-

dan den hybride organisering er tiltænkt, anden del analyserer ledelse i den hybride organise-

ring, og tredje del giver en vurdering af samspillet i den hybride organisering. De to cases 
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bliver analyseret separat. Den komparative analyse er en sammenligning af de to cases, hvor 

ligheder og forskelle mellem casene vil blive fremhævet. 
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KAPITEL 3 

3. Metode  
I følgende kapitel beskrives de metodiske overvejelser. Kapitlet er inddelt i tre dele. Indled-

ningsvis (afsnit 3.1) vil jeg tydeliggøre valget af det komparative casestudie som forsknings-

strategi, hvor også valget af Albertslund Kommune og Roskilde Kommune som cases vil bli-

ve begrundet, ligesom der vil være en refleksion over styrkerne og svaghederne ved disse 

valg. Dernæst vil jeg redegøre for (afsnit 3.2), hvordan de empiriske data er indsamlet og be-

arbejdet, herunder overvejelser omkring brugen af data, som består af dokumenter, interviews 

og observationer. Afslutningsvis vil jeg reflektere over de etiske overvejelser for undersøgel-

sen (afsnit 3.3).  

3.1 Det komparative casestudie 
Det komparative casestudie er valgt som forskningsdesign, hvor fokus er på at sammenligne 

forskelle og ligheder mellem cases (Lijphart, 1971; Seawright & Gerring, 2008). Jeg har valgt 

et komparativt casestudie med et deduktivt design, som har fokus på at forklare sammenhæn-

gen mellem ledernes håndtering af dilemmaerne, og hvordan samspillet i den hybride organi-

sering fungerer. Forskningsdesignet er opdelt i to dele. Den første del er et casestudie af de to 

cases hver for sig (Albertslund Kommune og Roskilde Kommune), mens den anden del er et 

samlet komparativt casestudie, hvor casene bliver sammenlignet og de overordnede resultater 

bliver diskuteret (jf. analyseramme tabel 4). Den første del har fokus på at undersøge konse-

kvenserne for samspillet, mens den anden del har fokus på at forklare årsagerne til samspillet. 

Nedenfor beskrives først tilgangen til casestudiet, hvorefter jeg går i dybden med baggrunden 

for valget af det komparative casestudie.  

Casestudiet er valgt, fordi det giver mulighed for at 1) undersøge et fænomen i 

dybden, 2) forstå de komplekse forhold der eksisterer, samt 3) medtage kontekstens betyd-

ning, da fænomenet ikke kan kontrolleres (Miles & Huberman, 1994; Yin, 2014). Et casestu-

die egner sig derfor godt som forskningsstrategi til at belyse forskningsspørgsmålet i afhand-

lingen, da fokus er på, hvordan lederne håndterer dilemmaerne for at undersøge, hvordan 

samspillet i den hybride organisering fungerer. Dilemmaerne fremstår her som komplekse 

fænomener, hvilket kræver en dybdegående undersøgelse, der kan vise, at dilemmaerne både 
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kan være befordrende og begrænsende for organisationen. Samspillet er desuden umiddelbart 

svært at iagttage, og det kræver derfor, at konteksten medtages for at forstå, hvordan samspil-

let bliver påvirket. Konteksten skal her forstås som organisationen, hvor casestudiet giver 

mulighed for at indfange de forskellige dimensioner af ledelse, herunder de forskellige magt-

kampe, der udspiller sig. Udover de ovenfor nævnte fordele giver casestudiet desuden mulig-

hed for at undersøge fænomenet direkte (Yin, 2014). De hybride organiseringer er derfor un-

dersøgt i realtid, hvilket betyder, at detaljer ikke på samme måde går tabt ved tilbageblik. 

Samlet set er casestudiet derfor velegnet til at undersøge de forskellige vilkår, der er afgøren-

de for et velfungerende samspil i den hybride organisering.  

Det komparative casestudie er valgt, fordi resultaternes præcision, validitet og 

stabilitet bliver styrket gennem ”replikationslogikken” (Yin, 2014), hvilket er med til at fjer-

ne tilfældige overensstemmelser i forhold til den eksisterende teori. Fordelen er, at det kom-

parative casestudie herved sandsynliggør, at undersøgelsens resultater er generiske 

(Neergaard, 2010). Det kræver imidlertid en detaljeret teoretisk ramme, der tydeliggør, under 

hvilke omstændigheder samspillet kan finde sted. Jeg har derfor udviklet en teoretisk ramme 

(jf. kapitel 2), der identificerer tre dimensioner af ledelse, som er framing, de intra-

organisatoriske dynamikker samt strategier, som understreger den formodede sammenhæng i 

forhold til samspillet. Valget af et komparativt casestudie giver således mulighed for at opnå 

et helhedsbillede, når de forskellige dele bliver sammenlignet.  

Samlet set giver opdelingen mulighed for, at lave dybdegående beskrivelser af 

sammenhængen mellem ledelse og samspillet i den hybride organisering samt styrke disse 

beskrivelser ved at sammenligne casene med hinanden (Gerring, 2004; Lijphart, 1971). 

3.1.1 Valg af cases 

Albertslund Kommune og Roskilde Kommune er valgt som cases, da forventningen er, at der 

vil være særlige gode betingelser for at undersøge hybride organiseringer, hvor et samspil 

udfolder sig. Forudsætningen for at udvælge de to cases har været, at begge kommuner har 

lavet en omfattende satsning initieret af den øverste ledelse, hvorved den hybride organisering 

påvirker store dele af organisationen. Med så store satsninger som Albertslund Kommune og 

Roskilde Kommune har foretaget, er det således sandsynligt, at både potentielle fordele og 

udfordringer i forhold til samspillet vil blive tydelige. Det gør det muligt at undersøge, hvor-

dan dilemmaerne både kan være befordrende og begrænsende, hvilket giver grundlag for at 

viderebringe erfaringer med relevans for andre kommuner, der arbejder med eller overvejer 



! 56 

alternative organiseringer. En sådan tilgang betyder, at de udfordringer der viser sig i de to 

cases, med stor sandsynlighed også vil være tilstede i andre kommuner, som forsøger at gøre 

noget lignende. Derudover er valget af Albertslund Kommune og Roskilde Kommune samti-

dig et valg af Danmark som kontekst for casene. Det støtter op om forventningen om, at der 

vil være særlig gode betingelser for at undersøge hybride organiseringer, da Danmark kan 

betegnes som et land, hvor der er en høj grad af decentraliseret autoritet og autonomi 

(Klausen, 2014), som giver nogle ideelle forhold (Gerring, 2008) for at undersøge hybride 

organiseringer. 

Udgangspunktet for sammenligningen af de to cases er et ”most-different de-

sign” (maksimum variation) (Gerring, 2007; Lijphart, 1971; Seawright & Gerring, 2008), 

hvor ambitionen er at identificere den eller de faktorer i forhold til ledelse, som er afgørende 

for samspillet i den hybride organisering. Et most-different design handler om at vælge cases, 

der er så forskellige som muligt, da logikken er, at: ”difference cannot explain similarities” 

(Anckar, 2008). Formålet er derfor at undersøge samspillet i en så varieret kontekst som mu-

ligt for at kunne udelukke flest mulige forhold, hvor de to cases er forskellige, så det kan for-

klare, hvad der er afgørende for samspillet (Anckar, 2008). Det betyder, at når forholdet mel-

lem ledelse og samspillet varierer efter det samme mønster på tværs af de to cases, bliver re-

sultatet styrket (Seawright & Gerring, 2008). I forhold til de to cases er der således en række 

faktorer, hvor casene er forskellige, der er udvalgt på baggrund af de teoretiske hovedbegre-

ber, som er den hybride organisering og ledelse.   

Den første faktor handler om, hvorvidt den hybride organisering overskrider de 

interne eller eksterne organisatoriske grænser. Roskilde Kommune er valgt, fordi Udviklings-

forum overskrider de interne organisatoriske grænser, mens Albertslund Kommune er valgt, 

fordi netværksstrukturen også overskrider de eksterne organisatoriske grænser ved at have 

fokus på at inddrage civilsamfundet og virksomheder.  

Den anden faktor handler om, hvorvidt den hybride organisering er centralt eller 

decentralt orienteret. Roskilde Kommune er valgt, fordi Udviklingsforum er centralt orienteret 

i den forstand, at Udviklingsforum ikke inddrager institutionsniveauet, mens Albertslund 

Kommune er valgt, fordi netværksstrukturen er decentralt orienteret og inddrager institutions-

niveauet.  
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Den tredje faktor handler om, hvorvidt ledelse udøves individuelt eller kollek-

tivt. Roskilde Kommune er her valgt, fordi ledelse bliver udøvet kollektivt, mens Albertslund 

Kommune er valgt, fordi ledelse bliver udøvet individuelt.  

Den fjerde faktor handler om, hvorvidt der er et formelt mandat til at udøve le-

delse. Roskilde Kommune er her valgt, fordi der ikke er givet et formelt mandat, men hvor 

ledelse bliver udøvet formelt af cheferne og uformelt af udviklingskonsulenterne. Albertslund 

Kommune er valgt, fordi der er givet et formelt mandat, hvor ledelse både bliver udøvet for-

melt af cheferne og netværkslederne. Nedenfor viser tabel 5 et overblik over de fire faktorer, 

der udgør valget af most-different cases, kategoriseret indenfor de teoretiske begreber om den 

hybride organisering og ledelse.   

 

Maksimum variation Albertslund Kommune  Roskilde Kommune 

Hybride organisering 
 

• Den hybride organisering over-
skrider de eksterne organisatori-
ske grænser 

• Den hybride organisering er de-
centralt orienteret  

• Den hybride organisering overskri-
der de interne organisatoriske græn-
ser 

• Den hybride organisering er centralt 
orienteret 

Ledelse 
 

• Ledelse udøves individuelt 
• Ledelse udøves med formelt man-

dat 

• Ledelse udøves kollektivt 
• Ledelse udøves uden formelt man-

dat 
Tabel 5. Udvælgelse af cases 

Det er her vigtigt at understrege, at den deduktive tilgang betyder, at det ikke er nødvendigt at 

have kendskab til den afhængige variabel på forhånd til trods for, at casene er udvalgt med 

udgangspunkt i et most-different design (Anckar, 2008). Det betyder, at der ikke er taget høj-

de for udfaldet af samspillet i udvælgelsen af cases.  

 

En ulempe ved at vælge et most-different design er, at det i modsætning til et most-similar 

design ikke med samme sikkerhed kan bruges til at identificere kausale sammenhænge 

(Gerring, 2007; Seawright & Gerring, 2008). Det er imidlertid heller ikke formålet med un-

dersøgelsen at udlede, hvorvidt ledelse påvirker samspillet, men i stedet at undersøge, hvor-

dan ledelse bliver udøvet, og hvilken betydning det har for samspillet. Forholdet mellem le-

delse og samspillet er således på forhånd teoretisk udspecificeret i figur 1, og fokus er derfor i 

stedet på 1) hvilken framing, 2) hvilke intra-organisatoriske dynamikker, og 3) hvilke strate-

gier, der fordrer et samspil. Formålet er derfor ikke at undersøge tilstedeværelsen af den givne 

variable, men hvordan den tager sig ud (Lijphart, 1971).  
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3.2 Indsamling og anvendelse af data 
I det følgende afsnit beskrives den metodiske tilgang til indsamling og anvendelse af data. 

Først beskriver jeg den overordnede tilgang til indsamling af data, herunder hvordan indsam-

lingen er sket som en vekselvirkning mellem de forskellige typer af data. Herefter beskriver 

jeg, hvordan data er indsamlet og bearbejdet med udgangspunkt i de tre typer af data, som er 

dokumenter, interviews og observationer. Afslutningsvis reflekterer jeg over den samlede 

anvendelse af data, og hvordan de forskellige typer af data har givet mulighed for reducere 

bias.   

3.2.1 Indsamling af data 

Data består af både dokumenter, interviews og observationer. Alle tre typer af data er kvalita-

tive, og  er derfor velegnet til at undersøge ledernes håndtering af dilemmaerne og den kom-

pleksitet, der ligger i de hybride organiseringer. De hybride organiseringer bliver i afhandlin-

gen betragtet som bestående af institutionelle logikker, men som kommer til udtryk gennem 

forskellige handlinger i organisationen (Thornton & Ocasio, 2008). Det medfører en metodisk 

udfordring, idet de institutionelle logikker er vanskelige at indfange. De forskellige typer af 

data supplerer og understøtter her hinanden gennem triangulering (Yin, 2014), så de instituti-

onelle logikker kan bestemmes ud fra forskellige vinkler. Dokumenter kan her sige noget om, 

hvordan de institutionelle logikker er tiltænkt i organisationen, interviews kan sige noget om, 

hvordan aktørerne forstår de institutionelle logikker, mens observationer kan sige noget om, 

hvordan de institutionelle logikker bliver praktiseret. Ved at kombinere de tre typer data giver 

det således mulighed for at indfange de institutionelle logikker fra forskellige vinkler og i 

forhold til forskellige handlinger, hvilket herved giver et mere nuanceret billede af, hvordan 

lederne håndterer dilemmaerne. Tabel 6 nedenfor giver et samlet overblik over undersøgel-

sens data.  

 

Data Albertslund Kommune Roskilde Kommune I alt 

Dokumenter 14 3 17 

Interviews 21  29 50 (uden baggrundsinter-
views) 

Observationer 18  19 37 (22)6 

Tabel 6. Datamateriale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 De 22 observationer betyder, at nogle af observationerne er slået sammen, fordi der har været flere møder, men 
indenfor samme type netværk eller gruppe.!
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Jeg har i begge kommuner haft en eller flere kontaktpersoner, der har hjulpet med at give ad-

gang til data. Kontaktpersonerne har været behjælpelige med information om, hvornår der var 

møder samt udlevering af diverse dokumenter, men har ellers udelukkende fungeret som in-

formationspersoner og har ikke haft indflydelse på, hvem der kunne blive interviewet, eller 

hvilke processer jeg kunne følge. I begge kommuner har det dog været uvurderligt at have 

kontaktpersonerne, som jeg kunne bruge med vished om, at de ville vende hurtigt tilbage, når 

de blev kontaktet, ligesom det har været en fordel i forhold til at opbygge en tillidsfuld relati-

on til kommunerne. Jeg har således generelt ikke haft de store udfordringer med at få adgang 

til data. Begge kommuner har været meget åbne og indstillet på, at jeg skulle følge deres tiltag 

med at etablere hybride organiseringer. Der har dog været eksempler på, at den ene kommune 

gav udtryk for, at der var nogle møder, som jeg ikke kunne få adgang til, fordi man her mente, 

at det ville være forstyrrende. Jeg vurderer dog overordnet set, at det ikke har haft indflydelse 

på mit indblik i den pågældende kommune. 

 

Indsamling af data er sket i en vekselvirkning mellem de forskellige typer af data. Først har 

jeg lavet en række indledende interviews for at få viden om baggrunden for den hybride orga-

nisering, specielt i Albertslund Kommune, hvor jeg ikke havde kendskab til organisationen7. 

Derefter har de indledende interviews været styrende for fokuseringen af de efterfølgende 

observationer for afslutningsvis at udgøre grundlaget for yderligere fokusering af de primære 

interviews. Det har samtidig betydet, at den indledende forståelse af problemstillingens karak-

ter er blevet modificeret undervejs, efterhånden som nye indsigter har gjort sig gældende. Jeg 

har således foretaget interviews af to omgange, hvilket samtidig har givet mulighed for at se 

udviklingen i samspillet over tid. Indsamling af data er dermed foregået i en vekselvirkende 

proces, hvor de forskellige tilgange har skabt grundlag for en videre fokusering, hvor jeg har 

fulgt samme tilgang i begge kommuner. Processen omkring indsamling af data er illustreret i 

figur 3. Indsamling af dokumenter er sket løbende gennem hele processen.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Jeg har tidligere arbejdet med Roskilde Kommune som case (se specialet ”Innovationskonsulent mellem for-
ventninger og rammevilkår” (Thorup, 2013). 
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Figur 3. Processen omkring indsamling af data  

I praksis skal skillelinjen mellem, hvornår interviewene er påbegyndt og ophørt i forhold til 

observationerne dog ikke forstås så skarpt adskilt, som figuren viser. De forskellige tilgange 

har i praksis overlappet hinanden, men den grundlæggende tilgang har været som vist i oven-

stående figur. Indsamlingen af data er foregået fra august 2014 til januar 2016. I det følgende 

vil jeg beskrive de forskellige typer af data mere i dybden.  

3.2.2 Dokumenter 

Formålet med brugen af dokumenter er at få et indblik i de to kommuners ambitioner med at 

oprette hybride organiseringer. Dokumenter er nedskrivninger, der har en vedblivende karak-

ter, hvilket gør dem unikke i forhold til anden data (Triantafillou, 2016). Brugen af dokumen-

ter har derfor den fordel, at de er stabile over tid, hvilket gør, at dokumenter er uafhængige af 

den undersøgelse, de bliver en del af. Det betyder dog ikke, at dokumenter er objektive eller 

neutrale data (Justesen & Mik-Meyer, 2010; Yin, 2014). Dokumenter giver herved mulighed 

for at gå tilbage og se, hvad kommunernes formål med at oprette de nye organiseringsformer 

har været. Fokus er her på betydningen af, hvordan formålet bliver framet gennem de institu-

tionelle logikker, der er med til at forme de organisatoriske grænser for den hybride organise-

ring. Et studie af dokumenter giver således indblik i, hvordan forskellige initiativer opstår, 

herunder hvordan de bliver rammesat over tid, samt hvilke rationaler der ligger bag (Esmark 

& Triantafillou, 2007).  

 

Interviews Observationer Interviews 
Analyse 

Bearbejdede 
interviews 

Bearbejdede 
observationer 

Bearbejdede 
interviews 

Samlet data-
sæt 

Dokumenter 
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Indsamling af dokumenter 

Der er indsamlet dokumenter af typen styringsdokumenter, kommissorier, notater, evaluerin-

ger samt brochurer. Dokumenterne er således en blanding af strategiske dokumenter målrettet 

organisationen som helhed og arbejdsdokumenter målrettet de involverede aktører i de nye 

organiseringer. Jeg har valgt ikke at indsamle dokumenter, som er henvendt til eksterne aktø-

rer, men ellers har jeg ikke udeladt brugen af nogen bestemte type dokumenter, da de hver 

især bidrager til den interne fortælling i organisationen. Fremgangsmåden for indsamling af 

dokumenter har været ”snow-balling”, hvor dokumenterne er fremskaffet undervejs gennem 

hele dataindsamlingen. Et vigtigt opmærksomhedspunkt har her været, at der ikke er sket en 

ufuldstændig indsamling, hvor adgang til vigtige dokumenter har været svær eller nærmest 

umulig (Yin, 2014). Jeg vurderer, at det ikke har været tilfældet. Selvom mange af dokumen-

terne ikke er offentligt tilgængelige, og jeg derfor har gjort brug af kontaktpersonerne for at 

fremskaffe dem, har der ikke på noget tidspunkt været dokumenter, som jeg ikke kunne få 

adgang til. Der er imidlertid stor forskel på antallet af dokumenter, som de to kommuner har 

produceret. Albertslund Kommune har produceret langt flere dokumenter end Roskilde 

Kommune, og alene af den grund har jeg her indsamlet langt færre dokumenter. De få doku-

menter i Roskilde Kommune skyldes en bevidst strategi om ikke at producere større mængder 

af skriftlig materiale. I alt har jeg indsamlet 17 dokumenter, hvor 14 er fra Albertslund Kom-

mune og tre fra Roskilde Kommune. Da det ikke har været muligt at indsamle dokumenter i 

Roskilde Kommune i samme grad som i Albertslund Kommune, har jeg imidlertid suppleret 

dokumenterne med udsagn fra interviews med personer, der har været med til at forme de 

grundlæggende tanker bag Udviklingsforum (bl.a. chefer der sidder tæt på kommunaldirektø-

ren). Det kan anses for at være en ulempe, da fortolkningerne af de institutionelle logikker 

kommer til at bygge på deres udsagn. Disse udsagn suppleres dog med egne observationer fra 

møder i Udviklingsforum.  
 

Bearbejdning af dokumenter 

I udgangspunktet kan dokumenter anvendes til tre forskellige formål: 1) analyse af dokumen-

terne som spejl af virkeligheden, 2) analyse af dokumenterne som aktørernes bevidste anven-

delse, samt 3) analyse af dokumenterne som påvirkning af sociale processer (Triantafillou, 

2016). Jeg benytter den sidste tilgang, hvor jeg analyserer dokumenterne som en påvirkning 

af sociale processer. Dokumenterne bliver brugt til at forstå, hvordan de institutionelle logik-
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ker identificeres og formes i organisationen, hvor jeg afdækker den formelle framing af ratio-

nalerne bag de institutionelle logikker, der udgør dilemmaerne. Fokus er derfor på de institu-

tionelle rammer, hvor jeg ser på de forventninger, som framingen pålægger lederne. Jeg kig-

ger her på, hvordan de institutionelle logikker bliver italesat og tilrettelagt i organisationen, 

hvor jeg bruger de teoretisk definerede dilemmaer (jf. tabel 2) som linse til at identificere de 

institutionelle logikker. Overodnet bliver dokumenterne derfor benyttet til at undersøge, 

hvordan forestillinger bliver formet i organisationen. Tabel 7 giver et eksempel på, hvordan 

dokumenterne fra Albertslund Kommune er blevet anvendt i undersøgelsen.  

Dokumenter Italesættelse Tilrettelæggelse 

Dilemmaet mellem målsty-
ring og målsøgning 

• Ingen mål 
• Succes defineres over tid 
• Mange forskellige outcomes 

• Skriftligt materiale om resulta-
terne 

• Personlige beretninger 
• Værdi-værktøj 

Dilemmaet mellem faglighed 
og tværgående faglighed  

• Forskellige fagligheder giver 
nye perspektiver 

• Læring 

• Forskellige fagpersoner delta-
ger 

• Ikke planlagte møder, men 
med facilitering  

• Adgang til fagområderne 

Dilemmaet mellem ledelse og 
tværgående ledelse 

• Give slip og ikke styre 
• Suspendere hierarkiet 
• Samskabende ledelsesrum 

• En mentorordning 
• Kontrakter 
• Sparring 

Tabel 7. Anvendelse af dokumenter 

Tabel 7 viser, hvordan dokumenterne er blevet brugt til at analysere framingen af de instituti-

onelle logikker, som udgør dilemmaerne. Dokumenterne er gennemgået enkeltvis, hvor cita-

ter, der viser framingen, er udtaget for til sidst at kondensere meningen i ovenstående tabel. 

Indholdet i tabellen er brugt i analyserne som udgangspunkt for at beskrive framingen af de 

institutionelle logikker, hvor italesættelsen dog er suppleret med interviews, mens tilrettelæg-

gelsen er suppleret med observationer. 

En udfordring ved brug af dokumenter er, at de kan betragtes som et stykke skriftligt materia-

le, der aktivt bliver produceret og anvendt med henblik på at få organisationen til at fremstå 

legitim, hvilket gør, at produktionen af dokumenter bliver koblet til et ønske om at signalere 

rationalitet og ansvarlighed (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Mange af dokumenterne fra de to 

kommuner har imidlertid ikke en eksplicit afsender. Med denne type af dokumenter bliver 

konkrete personer således nedtonet eller fjernet, og organisationens selvstændige handleevne 
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tales frem. Det kaldes for ”ghostwriting” (Hoskins & Mclean, 1998 i Triantafillou, 2016: 

135) og bliver ofte brugt i ”formelle” dokumenter (Silverman, 2004). Enkeltpersoner kan dog 

stadigvæk have forskellige interesser, og dokumenterne er derfor ikke et resultat af enstem-

mighed, men i stedet blot en fremstilling af organisationen som entydig (Triantafillou, 2016). 

Når organisationen bliver fremstillet entydigt i dokumenterne fra de to kommuner, er det selv-

følgelig vigtigt at være opmærksom på dokumenternes karakter, herunder hvad formålet er, 

og hvem der er afsender og modtager, men der ligger samtidig en pointe i at forstå den betyd-

ning, det har, når dokumenterne fremstiller organisationen som entydig.   

3.2.3 Interviews 

Formålet med brugen af interviews har været at få mulighed for at spørge ind til ledernes fo-

restillinger om dem selv og den kontekst, de agerer i. Interviewene bliver derfor anvendt til at 

indsamle viden om, hvordan lederne oplever deres egen og hinandens situation, når de hånd-

terer dilemmaerne, men med det formål at anvende denne viden til at forstå konsekvenserne 

for samspillet i den hybride organisering. Interviewene giver herved et indblik i ledernes op-

levelser af dilemmaerne ud fra forskellige perspektiver, hvor det er muligt at se, om der er 

overlap i ledernes oplevelser af, hvad der er foregået. 

Et interview kan anses for at være en samtale, der har et bestemt formål. Ud-

gangspunktet for at foretage interviews er en interesse i at undersøge menneskers opfattelser 

af deres livsverden (Kvale, 1997), hvor livsverden her indbefatter alle livsområder, også men-

neskers professionelle virke (Kristensen, 2007). Da lederne bliver interviewet om deres ar-

bejdsliv, får ”fagsproget” en væsentlig betydning. Begge kommuner har udviklet nye be-

grebssæt, som bliver benyttet i forhold til at forklare de tværgående organiseringer. Det har 

derfor været nødvendigt at forstå disse begrebssæt inden interviewene, hvilket jeg har opnået 

ved at læse de mest centrale dokumenter forinden, ligesom det har været nødvendigt bruge 

dele af interviewene til at spørge mere dybdegående ind til, hvad der ligger i begrebssættene. 

Interviews handler således om at opnå detaljerede beskrivelser af de undersøgte fænomener 

på baggrund af en bevidst reflekteret og funderet forforståelse (Kristensen, 2007).  

  Udvælgelse af interviewpersonerne er sket på baggrund af diverse dokumenter, 

der angiver, hvem der er de centrale aktører. De centrale aktører er her lederne, som er hen-

holdsvis de medarbejdere, der skal lede de tværgående processer, samt de chefer der skal af-

give ressourcer hertil og stå for implementering af løsningerne i egen afdeling. I alt er der 

foretaget 50 interviews, henholdsvis 21 i Albertslund Kommune og 29 i Roskilde Kommune. 
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Tabel 8 viser en oversigt over antallet af interviewpersoner fordelt på de to grupper af ledere 

samt de to cases. Medarbejdere er her henholdsvis netværkslederne og udviklingskonsulen-

terne, der leder de tværgående processer i de to kommuner. 

Interviews med lederne Albertslund Kommune  Roskilde Kommune 

Chefer 6 personer 10 personer 

Medarbejdere 15 personer 19 personer 

I alt  21 personer 29 personer 

Tabel 8. Oversigt over antal interviewpersoner 

Jeg har valgt at interviewe stort set alle personer, som har været involveret i henholdsvis Net-

værksstrukturen og Udviklingsforum indenfor de to grupper af ledere. En undtagelse har dog 

været udviklingskonsulenterne i Roskilde Kommune, hvor jeg har måtte foretage en udvæl-

gelse, da der var for mange udviklingskonsulenter involveret gennem forløbene i Udviklings-

forum til, at det var muligt at interviewe dem alle. Udvælgelsen er primært sket på baggrund 

af den gruppe, som udviklingskonsulenterne har deltaget i, hvor jeg har sørget for at snakke 

med mindst to fra hver gruppe. Vurderingen af antallet af udviklingskonsulenter er derudover 

sket på baggrund af et mætningspunkt, hvor yderligere interviews ikke syntes at føre noget 

nyt med sig. Forskellen i antallet af interviewpersoner i de to kommuner skyldes, at der har 

været flere personer involveret i Roskilde Kommune end i Albertslund Kommune. 

 

Gennemførsel af interviews 

Interviewene er foretaget som semi-strukturerede interviews, der følger en interviewguide 

(Kvale, 1997). Fordelen ved den semi-strukturerede interviewform er, at interviewene bliver 

baseret på forudbestemte, men fleksible temaer, som giver mulighed for at udforske og ind-

drage nye temaer (Kristensen, 2007), samtidig med at det giver grundlag for en struktureret 

ramme, der kan bruges til at sammenligne de to cases. Selve interviewguiden er udarbejdet 

efter tre trin, som går fra forskningsspørgsmål, henover temaer der afspejler de teoretiske be-

greber til selve interviewspørgsmålene (Kvale & Brinkmann, 2009). De tre trin er med til at 

sikre, at der er sammenhæng mellem forskningsspørgsmålet og de spørgsmål, der stilles i in-

terviewet. Udgangspunktet for de spørgsmål, der er stillet ud fra interviewguiden, har været 

en blanding af direkte spørgsmål, eksempelvis ”hvordan forstår du det, at…?”, uddybende 

spørgsmål, eksempelvis ”hvad mener du med det?” og opklarende spørgsmål, der lægger op 

til, at interviewpersonerne skal forklare, hvordan det var i en bestemt situation. Eksempelvis 
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”kan du fortælle om en situation, hvor du synes, det var svært at…?”, eller ”hvordan oplevede 

du, at…?”. Resultatet af ovenstående fremgangsmåde er en interviewguide, der er struktureret 

ud fra en række overordnede temaer, men med underspørgsmål som er operationaliseret, så de 

kan stilles i en interviewsituation. Tabel 9 viser sammenhængen mellem forskningsspørgsmål, 

teoretiske temaer og emner for interviewspørgsmål.  

  

Forskningsspørgsmål Teoretiske temaer Interviewspørgsmål 

Hvad er en hybrid organisering? Den hybride organisering 
 

• Hvad er en tværgående organi-
sering? 

• Hvorfor tværgående organise-
ringer? 

• Hvor er forskellen fra tidligere?  
(både i forhold til den hierarki-
ske organisering og tidligere 
forsøg på tværgående organise-
ringer) 

Hvilke dilemmaer opstår i den 
hybride organisering? 
 

Framing • Hvilke forståelser og praksis 
gør sig gældende?  
(institutionelle logikker) 
(eksempelvis hvordan bliver 
mål fastsat)  

• Hvilke muligheder og udfor-
dringer opleves? 

Hvordan påvirker de institutio-
nelle logikker den interne magt-
balance i den hybride organise-
ring? 
 
 
 

Intra-organisatoriske dynamikker 
 
 
 
 

• Hvordan opleves egen og an-
dres rolle? 

• Hvordan opleves eget og andres 
handlerum? 

• Hvor er forskellen fra tidligere? 

Hvilke strategier bruger lederne 
for at håndtere dilemmaerne i 
den hybride organisering? 

Strategier • Hvad var nødvendigt at gøre i 
”situationen”? 

• Hvorfor var det nødvendigt? 

Hvordan påvirker lederne sam-
spillet i den hybride organisering? 

 

Samspil 
 

• Hvordan er samspil med resten 
af organisationen tiltænkt?  
(Eksempelvis udfordringer med 
overleveringen af opgaver) 

Tabel 9. Sammenhængen mellem forskningsspørgsmål, teoretiske temaer og emner for interviewspørgs-

mål 

Den samme interviewguide er blevet benyttet til alle interviews i begge kommuner dog med 

mindre variationer alt efter hvilken gruppe af ledere, der er blevet interviewet. Interviewene er 

foretaget over nogle måneder, hvilket gør, at der undervejs er forekommet mindre justeringer 

af interviewspørgsmålenes udformning for at få mere dybde efter de oplysninger og den ind-
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sigt, som er opnået i de første interviews. De overordnede temaer for interviewene har dog 

gennem alle interviewene været de samme. En løbende revision af interviewguiden kan dog 

være en fordel, da det er med til at åbne muligheden for at tegne et billede af helheden, som 

den tager sig ud i de enkelte interviews (Maaløe, 1996: 186).  

Alle interviewene er foretaget som individuelle interviews, da det giver et større 

råderum til at skabe dialog mellem den interviewede og intervieweren (Brinkmann, 2013). 

Min erfaring er, at det individuelle interview gør det nemmere at skabe en fortrolig situation, 

hvor det er muligt at spørge ind til oplevelser, som ellers vil være usagte, fordi det ikke tåler 

at blive sagt direkte til andre i organisationen. Det betyder dog ikke, at interviewene vil kunne 

frembringe al information (mere herom sidst i afsnittet). De fleste af interviewene er derfor 

foretaget ved personligt fremmøde, hvor der har været afsat ca. en time til interviewet. To af 

interviewene er dog foretaget over telefon, da det ikke var muligt at arrangere et personligt 

møde. Alle interviewene er optaget med diktafon og efterfølgende transskriberet. Transskribe-

ringerne er foretaget med henblik på at kunne bearbejde interviewene.  

 

Bearbejdning af interviews 

Brugen af interviewene handler om at identificere temaer og mønstre, der er tydelige i det 

empiriske materiale (Bazeley, 2009). Processen kaldes her for kodning og består af tre ele-

menter: 1) kondensering af data, 2) fremskrivning af mønstre, samt 3) verificering, der hand-

ler om at gøre det tydeligt, hvilke valg der er truffet undervejs for at komme til den endelig 

tematisering (Miles & Huberman, 1994). Jeg har valgt at kode data ud fra en kodetabel, der 

både giver mulighed for at skabe et overblik, komme i dybden med materialet og identificere 

mønstre på tværs af de mange interviews. I kodetabellens ene kolonne har jeg beskrevet de 

teoretiske begreber med dertilhørende interviewspørgsmål og i den anden kolonne noteret 

navnene på interviewpersonerne. Selve kodetabellen er udarbejdet i overensstemmelse med 

den teoretiske ramme, hvilket har givet en overordnet ramme at kode ud fra. Nedenfor viser 

tabel 10 et uddrag af kodetabellen fra en af kommunerne med udgangspunkt i et af dilemma-

erne.  
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Kodetabel: Eksempel med dilemmaet mellem målstyring og målsøgning 

Skema Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 

Hybride organisering 
- Hvad er en tværgå-

ende organisering? 
- Hvorfor er der brug 

for en tværgående 
organisering? 

- Hvor er forskellen 
fra tidligere? 

- Hvordan er samspil 
med resten af orga-
nisationen tiltænkt? 

Hvad 
Ikke noget 
særligt 
(16.01) 

Hvad 
Et særligt 
koncept 
(07.14) 

Hvad 
Bredere ud 
(47.47) 

  Forskel 
Værktøj 
(41.16) 

Forskel 
Værktøj 
(26.47, 
45,12) 

Ledelse 
- Hvilke forståelser og 

praksis gør sig 
gældendende?  
(institutionelle lo-
gikker) 

- Hvilke muligheder 
og udfordringer op-
leves? 

Formål 
Produkt + 
relation 
(40.38) 
Skabt 
Ikke store 
resultater 

Formål 
Produkt 
 
 
Skabt 
Lille øko-
nomisk 
effekt 
(4.00) 
Skubber på 
andre ting 
(22.50) 

Formål 
Produkt + 
relation 
(42.27) 
Skabt 
Uforløst 
(1.00.13) 
 
 
 
 
 

Formål 
Resultater 
+ relation 
(58.43) 
Skabt  
Mangler 
svar 
(21.21) 

Formål 
Ikke bare 
et notat 
(6.22) 
 
Skabt  
Ikke ambi-
tiøst (3.13) 

Formål 
Relationer 
(1.09) 
 
Skabt 
Relevant 
(6.14) 

- Hvordan opleves 
egen og andres rol-
le? 

- Hvordan opleves 
eget og andres hand-
lerum? 

- Hvor er forskellen 
fra tidligere? 

- Hvad var nødvendigt 
at gøre i ”situatio-
nen”? 

- Hvorfor var det 
nødvendigt? 

Indflydel-
se 
Skal deles 
(09.25, 
10.15, 
13.16, 
31.51) 

Indflydel-
se 
Vil mere 
indover 
(35.30) 
Vil have 
indflydelse 
(49.28) 

Indflydel-
se 
Beslutter 
ikke 
(32.09) 

Indflydel-
se 
Hjælpe til 
(17.11) 

Indflydel-
se 
Vil beslut-
te mere 
(19.11) 

Indflydel-
se 
Vil mere 
indover 
(38.31) 

Mønstre i forhold til 
samspillet 

- Den tværgående organisering er både noget særligt, og noget der skal være 
almindeligt ! der er ikke enighed ! kan det hænge sammen med at formålet 
ikke er tydeligt? 

- Næsten enige om at der også skal være fokus på produkt ! mod den logik der 
bliver italesat 

- Enige om at der indtil videre ikke er skabt de store resultater ! de er ikke 
tilfredse med, hvad de har set ! hvad betyder det for samspillet? 

- Synes ikke de har nok indflydelse ! hvad betyder det for valg af strategi? 
 

Tabel 10. Kodetabel 

Selve kodeprocessen er gennemført over tre omgange. I første omgang blev alle interviewene 

kodet ud fra de teoretiske begreber, der virkede som en overordnet ramme, mens jeg med 
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stikord beskrev kodens ”indhold” ud fra empirien. Det gør, at jeg ikke med det samme redu-

cerer empirien til enkelte koder eller begreber, men i stedet beholder en mulighed for at se en 

overordnet fortælling i de enkelte interviews.  

I anden omgang af kodeprocessen blev koderne samlet under mere overordnede 

temaer (eksempelvis indflydelse). Temaerne er dannet på baggrund af empirien, men bliver 

underkoder/underkategorier af de teoretiske begreber, som udgør kodeskemaet. Jeg forsøger 

herved at lave en lettere overgang mellem teori og empiri, hvor empiriens nærhed til en hvis 

grad bibeholdes samtidig med, at det er muligt at trække indholdet op på et højere niveau, så 

det bliver nemmere at sammenligne på tværs af både grupperne af ledere og kommunerne. 

Koderne som bliver beskrevet med mindre sætninger repræsenterer ofte flere sætninger eller 

større afsnit i interviewet. Jeg koder derfor efter temaer, der gør det lettere at få et overblik, 

idet der er stor risiko for, at kodningen bliver så empirinær, at den mister sin værdi.  

I tredje omgang blev temaerne sammenlignet på tværs af interviewpersonerne 

indenfor den enkelte gruppe af ledere og på tværs af de to grupper af ledere, men indenfor den 

samme kommune for at finde mønstre (fire kategorier: Chefer (AK), medarbejdere (AK), che-

fer (RK) og medarbejdere (RK)). Det er sket ved at lave forskellige matrixtabeller indenfor de 

tre dilemmaer, hvor optællingen i matrixtabellerne er lavet, så interviewpersonerne kun regi-

streres en gang. Matrixtabellerne er brugt til at vurdere betydningen af forskellige hændelser, 

samt give mulighed for at sammenligne de to grupper af aktører med hinanden. Nedenfor vi-

ser tabel 11 et eksempel på en matrixtabel. 

 

Dilemma 1 Chefer Medarbejdere  

Formål Produkt 4 (6) 
Relationer 4 (6) 

Produkt 4 (15) 
Relationer 13 (15) 

Resultater Mindre resultater 6 (6) Mindre resultater (15) 

Indflydelse Mere indflydelse til cheferne 5 (6) Cheferne skal mere indover 13 (15)  

Tabel 11. Matrixtabel 

Matrixmodellen understreger hvad de forskellige grupper af ledere lægger vægt på, og er 

brugt til at forklare, hvilke strategier lederne benytter ved at holde resultaterne fra tabellen op 

mod observationerne. Matrixmodellen viser, hvor ofte og hvordan grupperne af ledere beskri-

ver bestemte hændelser eller holdninger ligesom det tydeliggøre, om der er forskelle mellem 

grupperne af ledere (Bazeley & Jackson, 2013). 
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Når mønstrene er identificeret har det givet mulighed for at stille spørgsmål til empirien som 

et værktøj til at forstå de forskellige sammenhænge. Spørgsmålene er en måde at gøre under-

søgelsen så valid som muligt, så der ikke bliver konkluderet på baggrund af umiddelbare 

sammenhænge. Processen med kodning af interviews har således bevæget sig fra det empiri-

nære niveau, hvor jeg har forsøgt at bevare nærheden gennem empiriske beskrivelser under 

hver kode, til et mere abstrakt niveau, hvor fælles mønstre er identificeret for at kunne forstå, 

hvordan samspillet bliver påvirket. Brugen af kodetabel har således givet mulighed for at lave 

en mere systematisk sammenligning af de to kommuner, hvilket er sket ud fra samme type 

kodetabel som ovenstående, men hvor kolonnen med personer er erstattet med de to kommu-

ner. En endelig sammenligning af de to kommuner vises i tabel 14 i kapitel 6 under den kom-

parative analyse. 

 

Brugen af interviews har således på den ene side givet en målrettet viden om, hvordan inter-

viewpersonerne oplever forskellige sammenhænge (Kvale, 1997: 41), hvilket har bidraget 

med en dybdegående indsigt i ledernes oplevelser af, hvordan den hybride organisering fun-

gerer. På den anden side er ulempen ved interviews, at det kan kritiseres for at være en anden 

situation end den situation, der fortælles om i interviewet. Handlinger kan derfor være svære 

at frembringe, da de forskelligheder der analyseres på, er en fortolkning af den reelle praksis, 

hvor fortolkninger konstrueres ud fra de stillede spørgsmål samt interviewpersonernes hu-

kommelse. For at imødekomme dette har jeg valgt også at gøre brug af observationer i for-

bindelse med møderne i udviklingsforummet og de forskellige netværk. Det skal imidlertid 

ikke forstås sådan, at gyldighed er afhængig af aktørernes sandhedsudsagn. I stedet skal ob-

servationerne betragtes som en mulighed for at sammenholde aktørernes forestillinger med 

deres handlinger.  

3.2.4 Observationer 

Formålet med brugen af observationer har været at få et indblik i, hvordan lederne handler. 

Observationer giver en særlig mulighed for at forstå, hvilke normer og værdier der strukture-

rer handling, så det bliver muligt at komme tættere på, hvad der ligger bag aktørernes hand-

linger. Det er en fordel i forhold til at forstå de intra-organisatoriske dynamikker og ledernes 

brug af strategier. Observationer giver herved en viden om det, der i organisationer kan kaldes 

for den ”tavse viden”, fordi det bliver muligt at se ting, der i den empiriske kontekst ellers 

bliver taget for givet (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Ved selv at være til stede giver det mu-
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lighed for at få et indtryk af casen uafhængigt af begreber fra dokumenter eller forståelser fra 

interviewene (Launsø & Rieper, 2005). Observationerne er derfor en mulighed for at forstå 

betydningen af konteksten for ledernes handlinger. Det skal ses som et supplement i forhold 

til et dokumentstudie, der giver organisationens formelle tolkning af de institutionelle logik-

ker samt interviewene, som er en genfortalt praksis (Justesen & Mik-Meyer, 2010).  

 

Udførelse af observationer  

Tilgangen til observationerne har været forskellig alt efter, hvor i dataindsamlingsprocessen 

jeg har været. I første omgang var der brug for at få adgang til og forstå feltet, specielt i Al-

bertslund Kommune, som jeg ikke havde kendskab til i forvejen. Tilgangen var derfor udfor-

skende, hvilket betød, at jeg var åben overfor, hvad feltet viste. Jeg deltog derfor i de møder, 

der var adgang til og gjorde ikke her brug af en struktureret ramme for observationerne, da de 

udelukkende fungerede som afsæt til at forstå konteksten. Det ændrede sig hurtigt lidt længere 

henne i processen, hvor møderne i stedet blev bevidst udvalgt ud fra en række forudbestemte 

temaer. Fokus har her været på: 1) møder i de forskellige netværk i Albertslund Kommune, 

samt møder i de forskellige grupper i Roskilde Kommune, 2) workshops med netværksleder-

ne i Albertslund Kommune, samt workshops med direktionen, chefer og udviklingskonsulen-

ter i Roskilde Kommune, og 3) styregruppemøder mellem chefer og udviklingskonsulenter i 

Roskilde Kommune. I alt er der foretaget 37 observationer, hvor 18 har været i Albertslund 

Kommune og 19 i Roskilde Kommune. Det har af praktiske grunde desværre ikke været mu-

ligt at observere møder, hvor cheferne i Albertslund Kommune deltog, da de blev inddraget 

for sent i processen. Jeg har forsøgt at kompensere for dette ved at spørge ind til situationerne 

i interviewene for herved at stykke de forskellige fortællinger sammen, men det må betegnes 

som en ulempe, at jeg ikke har haft mulighed for at observere denne gruppe af chefers hand-

linger. Udover at lave observationer ved formelle møder har jeg opholdt mig meget i kommu-

nerne, hvilket har givet anledning til en række uformelle samtaler, hvor jeg har kunnet sætte 

forståelser og handlinger ind i en større sammenhæng.  

Under møderne har jeg som udgangspunkt indtaget rollen som passiv observatør 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010). Det betyder, at jeg størstedelen af tiden observerede ledernes 

ageren med en ”udefra”-position, hvor jeg ikke deltog aktivt i forløbet, men blot observerede 

de forskellige hændelser. Begrundelsen for at indtage en passiv observatørrolle har været, at 

fokus skulle holdes på ledernes meninger og handlinger. Rollen som henholdsvis passiv ob-
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servatør og deltagende observatør har imidlertid været svær at adskille fuldstændig fra hinan-

den. Med en undersøgelse, der er samfinansieret af de to kommuner, har specielt den ene 

kommune været interesseret i, at jeg ”bidrog” til processen. Jeg har derfor ved nogle observa-

tioner deltaget i mindre grupper, hvor et emne er blevet diskuteret. Fordelen har her været, at 

det blev nemmere at skabe en tillidsfuld relation til deltagerne, fordi jeg også måtte dele ud af 

egne erfaringer, hvilket var med til at åbne samtalen op og gav mulighed for, at jeg kunne 

stille spørgsmål undervejs.  

Observationerne er desuden løbende blevet noteret med henblik på at registrere 

beskrivelser af samtaler og handlinger. Noterne er foretaget i hånden for at forstyrre så lidt 

som muligt. Jeg har her forsøgt at adskille de deskriptive observationer og egne refleksioner 

fra hinanden, så det senere har været muligt at identificere egne fortolkninger af den ned-

skrevne situation. Fortolkninger skal forstås som egne oplevelser, ideer og forståelse af pro-

blemer, som undervejs er nedskrevet. Observationsnoterne er et supplement til interviewene, 

da der ikke på forhånd er fastlagt et indhold, som aktørerne skal forholde sig til (Maaløe, 

1996).  

 

Bearbejdning af observationer 

Fokus for anvendelse af observationer har været dilemmaerne, der har dannet rammen for at 

bruge observationerne. Under hvert dilemma har jeg desuden fokuseret på 1) interaktionerne 

for at forstå de intra-organisatoriske dynamikker samt 2) meninger og handlinger for at forstå, 

hvordan de institutionelle logikker bliver praktiseret, hvilket her er udspecificeret som de stra-

tegier, lederne benytter. Fokus har været på at vurdere, i hvor høj grad lederne tolker og hand-

ler efter de institutionelle logikker, som bliver framet i de to kommuner. Ved kodningen af 

strategierne blev det imidlertid tydeligt, at brugen af strategier ikke kun er foregået på selve 

møderne, som jeg primært har haft adgang til, men også i hverdagen. Vurderingen af hvilke 

strategier lederne benytter, er derfor også sket på baggrund af deres vurdering af egen og hin-

andens handlinger, som er beskrevet i interviewene. Tabel 12 viser et uddrag af, hvordan ob-

servationerne er blevet brugt til at vurdere de intra-organisatoriske dynamikker samt de stra-

tegier, som lederne benytter.  
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Observationer Intra-org. dynamikker 
 

Strategier 

Dilemmaet mellem målsty-
ring og målsøgning 

• Uenighed om hvilke emner 
der er de væsentligste 

• Der er mange, der har en me-
ning om retningen  
 

• Der er stor forskel på interes-
sen fra cheferne, hvilket bliver 
tydeligt i forhold til de emner, 
der bliver snakket om  

• Chefer der argumenterer for, at 
egen afdeling allerede løser 
opgaven godt 

• Hvis ikke temaet vedrører 
cheferne, bliver de mere passi-
ve, hvilket bl.a. kommer til ud-
tryk ved, at de ikke stiller lige 
så mange spørgsmål 

Dilemmaet mellem faglighed 
og tværfaglighed  

• Svært for alle at bidrage med 
faglig indsigt 

• Forsøger at finde viden andre 
steder fra  

Dilemmaet mellem ledelse og 
tværgående ledelse 

• Der er ikke klarhed omkring, 
hvem der tager de endelige 
beslutninger 

• Møderne er som udgangs-
punkt uformelle, men der er 
alligevel forskel på, hvordan 
grupperne arbejder, når che-
ferne er tilstede og ikke er til-
stede, hvilket bl.a. kommer til 
udtryk ved, at der skal være en 
form for oplæg til cheferne 

• Usikkerheden åbner op for, at 
dem der har en interesse og 
kan argumentere godt for det, 
prøver at overbevise de andre 
om, at deres ide er den bedste 

• Udviklingskonsulenter der 
bevidst lader emner ligge, for-
di de ved, at det vil give ud-
fordringer i forhold til chefer-
ne eller den øverste ledelse 

Tabel 12. Anvendelse af observationer 

Selve kodningen af observationer er foregået af tre omgange. I første omgang blev de hånd-

skrevne noter gennemgået for at skrive et kort referat for hver observation, som skulle danne 

grundlag for at tilgå observationer hurtigt. Referaterne gav desuden mulighed for at lave et 

arkiveringssystem, der kunne holde styr på de mange siders noter. I anden omgang blev de 

væsentligste pointer noteret efter ovenstående beskrivelse af fokus for brugen af observatio-

ner. Pointerne blev samlet i en overordnet tabel for hver kommune, som vist ovenfor. I tredje 

omgang blev de to kommuner sammenlignet, hvor der også her blev gjort brug af matrixmo-

deller (se ovenfor under interviews). 

3.2.5 Anvendelse af data 

Den samlede mængde af data består således af dokumenter, interviews og observationer, der 

gennem triangulering (Yin, 2014) er blevet brugt til at belyse forskellige fokuspunkter i un-

dersøgelsen. De forskellige typer af data har herved kompenseret for hinandens mangler, men 

vigtigst af alt er, at det har givet mulighed for at ”teste” udfaldene for at se, om de mønstre 

der blev genereret indenfor et datasæt, også holder i forhold til et andet. De forskellige tabel-
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ler over brugen af henholdsvis dokumenter, interviews og observationer har her dannet ud-

gangspunkt for at vurdere mulige sammenfald og uoverensstemmelser mellem udfaldene. Der 

har imidlertid ikke været store uoverensstemmelser mellem de forskellige datasæt, hvilket 

selvfølgelig kan skyldes, at jeg med tiden er blevet sporet ind på en bestemt forståelse. Det 

har jeg imidlertid forsøgt at kompensere for ved også at ”teste” de forskellige udfald under-

vejs i indsamlingen af data, hvor jeg eksempelvis under interviewene har spurgt ind til situati-

oner, som er opstået under de forskellige møder, hvor jeg har observeret. Det har givet mulig-

hed for at høre andres vurderinger og oplevelser af situationen, hvilket er brugt til at nuancere 

og udfordre egne forståelser. Tabel 13 viser et overblik over anvendelsen af data i forhold til 

de teoretiske begreber og det analytiske fokus (jf. analyserammen tabel 4).  

 

Teoretiske begreber Analytisk fokus Anvendelse af data 

Den hybride organisering Fokus er beskrivende • Dokumenter 
Ledelse 
• Framing 

Fokus er analyserende  
• Dokumenter (primær data), 

interviews og observationer 
• Intra-organisatoriske dyna-

mikker 
 • Interviews og observationer 

• Strategier  • Interviews og observationer 
 

Samspil Fokus er vurderende • Interviews og observationer 

Tabel 13. Anvendelse af data 

De forskellige typer af data har således givet mulighed for at foretage en bevidst refleksion 

for at undgå, at resultaterne i afhandlingen bliver dannet på baggrund af tilfældige nedslag og 

fejlvurderinger. Det er imidlertid ikke et direkte kvalitetskriterium, men et metodisk greb til at 

reducere bias, der kan være med til at øge undersøgelsens reliabilitet og validitet (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010; Yin, 2014). I det følgende afsnit vil jeg reflektere yderligere over disse to 

kriterier for kvaliteten af undersøgelsen.  

3.3 Reliabilitet og validitet  
Reliabilitet (pålidelighed) og validitet (gyldighed) er vigtige kriterier for at kunne vurdere 

kvaliteten af den samlede undersøgelse. I det følgende vil jeg derfor argumentere for, hvordan 

afhandlingen lever op til disse kriterier. Først vil jeg beskrive, hvordan den systematiske til-

gang til indsamling og anvendelse af data har styrket reliabiliteten. Herefter vil jeg argumen-

tere for, at opdelingen af forskningsdesignet i et casestudie af de enkelte cases samt et efter-
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følgende komparativt casestudie har styrket validiteten, for til sidst at reflektere over generali-

serbarheden af resultaterne.  

3.3.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om, hvorvidt metoderne er veldefinerede, så det giver mulighed for at 

gentage undersøgelsen (Justesen & Mik-Meyer, 2010; Neergaard, 2010). Kriterierne for at 

vurdere reliabilitet er derfor ensartethed i tilgangen til indsamling og kodning af data 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010; Yin, 2014), hvilket betyder at data skal være indsamlet og 

kodet systematisk og under anvendelse af anerkendte og velbegrundede tilgange.  

Jeg har forsøgt at efterstræbe en systematisk tilgang til indsamling og kodning af 

data ved at indsamle den samme type data på nogenlunde samme tidspunkt og i samme ræk-

kefølge i hver kommune samt kodet ud fra den samme fremgangsmåde for hver kommune. 

Den samlede mængde data er desuden indsamlet og kodet efter grundig forberedelse og over-

vejelser omkring tilgang. I forhold til udførelsen af interviews betyder det, at den samme in-

terviewguide er brugt i begge kommuner, ligesom jeg har udarbejdet interviewguiden på bag-

grund af en operationalisering fra forskningsspørgsmålene henover de teoretiske begreber til 

interviewspørgsmålene i interviewguiden (jf. tabel 9). Ligeledes har jeg i kodningen af data 

brugt det samme kodeskema for begge kommuner. Det giver en ensartethed i forhold til udfø-

relsen og kodning af interviews i begge kommuner, ligesom det viser de overvejelser, jeg har 

haft til udarbejdelse af interviewguiden.  

I forhold til udførelsen af observationer har jeg efterstræbt at observere ved 

samme type af møder, ligesom jeg forinden har nedskrevet nogle retningslinjer for mit fokus 

under observationerne. Ved kodning af observationsnoterne har jeg også her brugt den samme 

tilgang for begge kommuner. Data er således indsamlet og kodet med henblik på at gøre det 

systematisk og ens i de to kommuner, ligesom der har været grundige overvejelser omkring 

tilgangen inden selve udførelsen, hvilket er med til at styrke kvaliteten af data.  

I forhold til indsamlingen af dokumenter har det dog ikke været muligt at følge 

den samme procedure for hver kommune, da mængden af producerede dokumenter har varie-

ret meget i de to kommuner. Ligeledes har modtageren været forskellig i mange af dokumen-

terne. Hvor dokumenterne i Albertslund Kommune har været målrettet både de involverede 

aktører og organisationen som helhed, har det i Roskilde Kommune primært været de invol-

verede aktører og direktionen, som har været målgruppen. Jeg har derfor hele tiden været be-

vidst om, hvilken type dokumenter jeg har benyttet for på den måde at skabe så meget ensar-
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tethed og refleksion som muligt omkring brugen af dokumenter. Ved at foretage sådanne re-

fleksioner har jeg forsøgt at styrke pålideligheden omkring undersøgelsen ved at være åben 

omkring fremgangsmåden og de valg, der er truffet undervejs.  

3.3.2 Validitet 

Validitet kan opdeles i intern og ekstern validitet (Yin, 2014) og handler henholdsvis om at 

sikre en sammenhæng mellem undersøgelsens formål, data og konklusioner samt generaliser-

barheden af resultaterne.  

Den interne validitet øges, når der kan identificeres mønstre indenfor eller på 

tværs af cases og giver nye indsigter i forhold til forskningsspørgsmålet. Jeg har forsøgt at 

styrke den interne validitet ved først at fokusere på at lave analyser for hver af casene for bag-

efter at sammenligne på tværs af de to cases for at styrke overensstemmelsen mellem de 

sammenhænge, som er fundet i de enkelte cases. Det betyder, at hvis det er muligt at finde 

mønstre i den måde, hvorpå lederne håndterer dilemmaerne både indenfor og på tværs af de to 

cases med fokus på forskellige former for organisering og ledelse, er det med til at øge under-

søgelsens interne validitet. I tabel 14 (kapitel 6 om den komparative analyse) bliver disse 

mønstre helt tydelige, hvor det bliver gjort klart, hvordan ledelse påvirker samspillet. Ved at 

opdele analysen i to dele, har det givet et mere fuldendt billede af, hvorfor hændelserne op-

står, hvor konteksten samtidig bliver medtaget som forklaring, og kompleksiteten kan blive 

udfoldet også på tværs af casene, så der ikke opstår misfortolkninger (De Vaus, 2001). Det 

har både givet mulighed for at kunne vurdere de konkrete konsekvenser for samspillet samt at 

diskutere årsagerne hertil. 

Den eksterne validitet øges, når det er muligt at generalisere resultaterne. Ud-

gangspunktet for generalisering er her analytisk generaliserbarhed (Yin, 2014: 32), hvilket 

indebærer, at resultaterne fra en undersøgelse kan være vejledende for, hvad der kan ske i 

andre situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Jeg har forsøgt at styrke den eksterne validitet 

ved at foretage ”dybdegående beskrivelser” (thick descriptions) (Miles & Huberman, 1994) af 

hver case, der giver grundlag for læring (Flyvbjerg, 2010), specielt i forhold til praksis i 

kommunerne. De dybdegående beskrivelser giver læseren mulighed for at vurdere hvorvidt 

den viden, som genereres i casene, kan overføres til egen hverdag, og om beskrivelserne af 

casene derfor er genkendelige i forhold til egne erfaringer. Den analytiske generalisering bli-

ver yderligere styrket ved, at de to cases er udvalgt med udgangspunkt i maksimum variation. 

Det betyder, at de fælles mønstre der opstår på baggrund af casene med stor sandsynlighed 
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også vil gøre sig gældende i andre tilfælde med lignende betingelser. Undersøgelsen vil dog 

ikke her kunne levere almen gyldige konklusioner, men i stedet vil konklusionerne kunne 

bruges som udgangspunkt for at diskutere en række anbefalinger til andre danske kommuner, 

der ønsker at oprette alternative organiseringsformer. Mere specifikt vil anbefalingerne gælde 

de danske kommuner, hvor oprettelsen af de nye organiseringer bryder mærkant med de eksi-

sterende institutionelle logikker med fokus på at skabe bedre betingelser for samarbejde hen-

over de eksisterende organisatoriske grænser. Det betyder, at oprettelsen af de nye organise-

ringer skal være af større betydning for organisationen, hvor der er fokus på, hvordan ledelse 

er med til at skabe betingelserne for, at den hybride organisering kan fungere (mere om resul-

taternes brugbarhed i forhold til andre danske kommuner i kapitel 7). 

3.4  Etik  
For at undersøgelsen kan opretholde sin troværdighed, er det nødvendigt at forholde sig til en 

række etiske spørgsmål (Creswell, 2014). I det følgende vil jeg beskrive de overvejelser, jeg 

har haft omkring anonymisering af deltagerne og formidling af resultaterne, som har været 

relevante etiske spørgsmål i forbindelse med denne undersøgelse. 

3.4.1 Anonymitet 

I et forskningsprojekt bør det altid overvejes, hvordan de mennesker, hvis (arbejds)liv der er i 

fokus, kan beskyttes bedst muligt. Med det menes, at det bør overvejes om resultaterne kan 

misbruges af andre, om de stigmatiserer en bestemt gruppe, og om der er data, som ikke bør 

benyttes, fordi det er etisk uforsvarligt (Creswell, 2014). Omvendt skal det heller ikke være 

sådan, at bestemte grupper i feltet bliver tilgodeset, og der skal derfor altid være en vurdering 

af, hvordan deltagerne kan beskyttes, samtidig med at der er gennemsigtighed i undersøgel-

sen. En måde at gøre det på, er ved at anonymisere deltagerne i undersøgelsen.  

Anonymitet indebærer at data, der kan identificere deltagerne, ikke bliver frem-

lagt. Jeg har valgt at anonymisere alle deltagerne i undersøgelsen, hvilket har været en forud-

sætning for, at de kunne føle sig trygge, og oplysninger lettere kunne videregives uden at det 

ville udstille bestemte personer eller grupper. Deltagerne nævnes derfor kun ved titel i under-

søgelsen. Selvom jeg har valgt at bruge citater i analysen for at understrege deltagernes syns-

punkter, betyder de relativ mange deltagere, at det ikke umiddelbart er lige til at udpege, hvil-

ke personer der har udtalt sig om hvad i undersøgelsen. Det udelukker dog ikke, at der kan 

være personer internt i organisationen, som kan være i stand til at identificere personerne. 
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Anonymitet er derfor relateret til det problem, at det på den ene side kan beskytte deltagerne, 

mens det på den anden side kan fratage analysen aspekter af data, idet der kan være oplysnin-

ger, som ikke kan blive inddraget. Under indsamling af data har jeg oplevet, at der var forhold 

som deltagerne ikke ønskede skulle videregives, eller de ikke ville citeres for. Det har jeg 

selvfølgelig respekteret fuldt ud. Generelt har de fleste af deltagerne dog givet udtryk for, at 

de sagtens kunne stå inde for deres udtagelser, og det har ikke været noget problem at få lov 

til at optage interviewene. Anonymitet skal dog ikke forstås sådan, at det sikrer adgang til alle 

oplysninger. Der vil altid være forhold, der forbliver usagte.   

3.4.2  Formidling   

Når resultaterne skal offentliggøres, kan der opstå udfordringer, der omhandler måden, hvorpå 

resultaterne er formidlet. Udfordringen består her i forholdet mellem, hvordan resultaterne er 

formidlet i afhandlingen og den måde, som de to kommuner forstår og modtager resultaterne. 

Jeg har i formidlingen af resultaterne forsøgt at tegne et så ”ærligt billede” (Mertens, 2014) 

som muligt, hvor jeg ikke kun formidler de positive resultater, men også forholder mig kritisk 

til den måde, hvorpå de to kommuner praktiserer den hybride organisering. Der kan derfor 

være elementer af denne fremstilling, som lederne i de to kommuner ikke er enige i eller øn-

sker offentliggjort, fordi det modsiger det billede, de har af organisationen. Et ønske om at 

tegne et mere positivt billede skal dog ikke forstås som en bevist fornægtelse af kritikken, 

men i stedet som et ønske om, at et positivt billede kan hjælpe med at overbevise eventuelle 

tvivlere i og udenfor organisationen om, at organisationen er på vej i den rigtige retning.  

 Jeg har forsøgt at undgå et sådant sammenstød mellem to forskellige verdner 

ved løbende at formidle mine synspunkter i forhold til de foreløbige resultater. Det er sket 

både ved uformelle snakke, gennem skriftligt materiale og oplæg. Jeg har her forsøgt at være 

så åben som muligt, hvor jeg er gået i dialog med deltagerne, hvis der var spørgsmål eller 

kommentarer til resultaterne. Der har dog ikke været noget tidspunkt, hvor jeg har oplevet, at 

nogen af deltagerne fra de to kommuner har fundet resultaterne misvisende, men det udeluk-

ker selvfølgelig ikke, at der kan være uenighed om konklusionerne i afhandlingen. I stedet har 

jeg dog oplevet, at formidling af resultater, specielt når det kommer ud i det offentlige rum, 

kan blive genstand for mindre magtspil i organisationen. Det handler derfor ikke kun om, at 

jeg som forsker sidder i en position, hvor jeg har ”magt” til at formidle resultaterne på en be-

stemt måde (Mertens, 2014), men også om hvordan offentliggørelse af (foreløbige) resultater 

i høj grad kan give anledning til mindre interne magtspil. Jeg har derfor forsøgt at formidle 
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resultaterne, så de forklarer og begrunder, hvorfor de forskellige grupper af ledere handler, 

som de gør med et ønske om, at det ikke hænger bestemte personer eller grupper ud.  
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KAPITEL 4 

4. Albertslunds Kommune  
I følgende kapitel vil Albertslund Kommune og deres initiativ med at oprette Netværksstruk-

turen blive analyseret. Kapitlet er inddelt i tre dele. I første del (afsnit 4.1) beskriver jeg den 

hybride organisering, som består af basisorganisationen og Netværksstrukturen. Det gøres 

med henblik på at forklare, hvilke elementer den hybride organisering består af i Albertslund 

Kommune. I anden del (afsnit 4.2) analyserer jeg, hvordan lederne håndterer dilemmaerne. 

Udgangspunktet for analysen er her de tre dilemmaer: 1) dilemmaet mellem målstyring og 

målsøgning, 2) dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed og 3) dilemmaet mellem ledel-

se og tværgående ledelse, som er fremkommet på baggrund af tabel 2 i teorikapitlet. Under 

hvert dilemma bliver først organiseringen i form af italesættelsen og tilrettelæggelsen af Net-

værksstrukturen analyseret, herefter de intra-organisatoriske dynamikker og de strategier, som 

lederne benytter for at håndtere dilemmaerne, for til sidst at analysere hvordan samspillet 

fremstår. I tredje del (afsnit 4.3) giver jeg en opsamling på, hvordan samspillet for de tre di-

lemmaer fremstår samlet i Albertslund Kommune.  

4.1 Den hybride organisering 
Dette afsnit beskriver den administrative organisering med henblik på at tydeliggøre de for-

skellige organiseringer, som den hybride organisering består af i Albertslund Kommune. Be-

skrivelsen er foretaget på baggrund af interne dokumenter og er Albertslund Kommunes egen 

forståelse af, hvordan den administrative organisering er opbygget, samt med hvilket formål 

Netværksstrukturen er oprettet. Hensigten er at forstå Albertslund Kommunes egne intentio-

ner med Netværksstrukturen.  

4.1.1 Basisorganisationen  

Albertslund Kommune er en traditionelt opbygget organisation med en entydig struktur, der 

giver en klar ansvarsfordeling mellem kommunaldirektøren og to direktører, der har hver de-

res veldefinerede direktørområder bestående af henholdsvis By, Kultur, Miljø og Beskæfti-

gelse samt Børn, Sundhed og Velfærd. Begge direktørområder består af fire afdelinger, der 

står for drift og udvikling af de enkelte fagområder (Albertslund Kommune, 2013: 5) (se or-

ganisationsdiagram figur 4). De forskellige afdelinger indikerer, at der er klare rammer for 
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den specialiserede viden til trods for, at Albertslund Kommune lægger vægt på, at de enkelte 

fagområder skal være fleksible. Det betyder, at de to direktørområder indeholder viden, som 

er nødvendig for det andet direktørområde, hvilket skal invitere til samarbejde mellem de for-

skellige afdelinger. Direktørområderne er således sammensat med et ønske om, at de skal 

være mere åbne overfor hinanden, hvor dele af afdelinger kan flyttes, hvis det bliver nødven-

digt (Albertslund Kommune, 2013: 5). Til trods for at Albertslund Kommune har forsøgt at 

skabe direktørområder og afdelinger, der er indbyrdes afhængige af hinanden, kan Alberts-

lund Kommune imidlertid betegnes som en linjeorganisation. Den administrative organisering 

følger herved de traditionelle principper for en hierarkisk organisering, som gør, at direktør-

områderne og dertilhørende enheder danner forskellige siloer. Figur 4 nedenfor viser Alberts-

lund Kommunes organisationsdiagram.   

 

Figur 4. Organisationsdiagram for Albertslund Kommune 

Figur 4 viser Albertslund Kommunes organisationsdiagram. De blå kasser viser, hvordan Al-

bertslund Kommune er hierarkisk organiseret med en lige linje fra kommunaldirektøren hen-

over de to direktørområder til de i alt otte afdelinger fordelt med fire afdelinger under hvert 

direktørområde. Derudover viser de blå kasser, hvordan både direktørområderne og de under-

læggende afdelinger er enheder med både et velafgrænset fag- og ledelsesområde. Blomsten 

viser Netværksstrukturen og vil blive beskrevet nedenfor.   
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4.1.2 Netværksstrukturen 

I forsøget på at skabe en mere sammenhængende administrativ organisering har Albertslund 

Kommune valgt at etablere en netværksstruktur. Det skete i forbindelse med en større organi-

sationsændring i august 2013 på kommunaldirektørens initiativ. Baggrunden for at oprette 

Netværksstrukturen er ifølge kommunaldirektøren, at der er en række opgaver, som kræver 

mere samarbejde på tværs af organisationen.  

 

”Et stigende antal opgaver fordrer evnen til at gå på tværs og trække borgernes, politikernes og med-

arbejdernes ressourcer og perspektiver på nye eller andre måder. Jeg tror, at der ligger guld i form af 

oplevet bedre service for borgerne og effektiv ressourceanvendelse i sprækkerne mellem fagligheder-

ne. Netværk er vores svar på, hvordan vi kan komme ind og arbejde i sprækkerne” (Kommunaldirek-

tøren i Albertslund Kommune, 2014).  

 

Netværksstrukturen skal skabe rammerne for, at både medarbejdere, borgere og virksomheder 

m.fl. kan mødes for at finde løsninger på komplekse problemstillinger. Visionen for Alberts-

lund Kommune er, at: ”netværksstrukturen skyder knopper i form af nye velfærdsløsninger, 

nye samarbejdsformer og engagement – både i og udenfor den kommunale organisation – og 

vokser til en ny form for fællesskab i lokalsamfundet” (Albertslund Kommune, 2013a: 2). 

 

Netværksstrukturen består af et sekretariat, hvor der er ansat en leder, en konsulent samt stu-

dentermedhjælpere. Medarbejderne i sekretariatet er direkte knyttet til kommunaldirektøren 

og har mandat til at bevæge sig på tværs af den hierarkiske organisering (Albertslund 

Kommune, 2015: 11). Ud over sekretariatet består Netværksstrukturen af en række netværk, 

som typisk varer et par måneder og opløses, når de har opfyldt deres formål. Overordnet er 

netværkene opdelt i tre kategorier: innovationsnetværk, velfærdsnetværk og læringsnetværk, 

som betyder, at netværkene indenfor den enkelte kategori har forskellige formål. Innovations-

netværk skal skabe fremtidens løsninger, hvor fokus er på at tage afsæt i politiske visioner og 

strategier. Velfærdsnetværk skal skabe en god og effektiv service gennem helhedstænkning 

og bedre arbejdsgange, hvor fokus er på de borgerrettede opgaver, mens læringsnetværk skal 

kompetenceudvikle og vidensdele inden for et område, som organisationen ønsker at sætte på 

dagsordenen (Albertslund Kommune, 2013b, 2015a). I netværkene deltager en række aktører, 

der både kan være medarbejdere, borgere, virksomheder, interesseorganisationer eller andre 

kommuner. I figur 4 viser blomsten Netværksstrukturen og de dertilhørende netværk. Blom-
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stens kerne er sekretariatet, som er placeret i midten af organisationen, mens bladende skal 

illustrere de forskellige netværk, der rækker ud over de organisatoriske grænser. De blå 

cirkler er eksempler på, hvor netværk kan ”placeres” i organisationen.  

 

Netværkene bliver faciliteret af en netværksleder, som har til opgave at danne netværkene, 

skabe fremdrift samt afslutte netværkene, når tiden er inde til det. En netværksleder kan både 

være en afdelingsleder, en udviklingskonsulent eller en fagprofessionel medarbejder, men 

fælles for dem er, at de skal facilitere de enkelte netværk. For Albertslund Kommune er det 

derfor vigtigt, at netværkslederne kan ”tage ledelse på processen (som) de er sat i spidsen 

for” (Albertslund Kommune, 2015a: 10). De fleste af netværkslederne er imidlertid ikke lede-

re i traditionel forstand, men i forhold til netværkene bliver de betragtet som værende ”ledel-

sesudøvende” (Albertslund Kommune, 2015b: 4). Netværkslederne er tilknyttet en reference-

leder, som typisk er en afdelingschef, men kan også være en leder for en enhed. En reference-

leder er netværksledernes kobling til basisorganisationen. Det er referenceledernes rolle at 

koble temaerne for netværkene til den strategiske dagsorden, understøtte netværkslederen i at 

identificere og skabe kontakt til relevante deltagere for netværkene, samt sørge for at der er 

ressourcer til netværket i form af finansiering, viden og tid. Referencelederen skal agere stra-

tegisk medspiller ved at understøtte netværkslederen gennem sparring.  

Albertslund Kommune ønsker at skabe en organisation, hvor basisorganisationen og Net-

værksstrukturen skal kunne opveje hinandens svagheder i den administrative organisering. 

Basisorganisationen skal sikre en god service af høj kvalitet, mens netværkene skal sikre ef-

fektivitet og koordinering samt et langsigtet udviklingstræk (Albertslund Kommune, 2013c). 

Med etableringen af Netværksstrukturen forsøger Albertslund Kommune at skabe en admini-

strativ organisering, der kan opfylde nutidens behov for både at kunne levere sikker drift og 

anderledes løsninger.     

 

”Det primære fokus i tankerne omkring to veldefinerede direktørområder med en række faglige søjler 

i form af afdelinger under sig i kombination med en netværksstruktur er, at organisationen skal ville 

den tværgående organisering, fordi den understøtter den samlede organisation i at kunne det afgøren-

de nye” (Albertslund Kommune, 2013b: 5). 
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For Albertslund Kommune skal Netværksstrukturen ikke forstås som en organisering, der er 

løsrevet fra basisorganisationen, men i stedet som noget der binder den sammen. Den viden 

som bliver skabt i netværkene, skal ”tilbage i basisorganisationen med det formål, at blive 

forankret heri” (Albertslund Kommune, 2015b: 3). For Albertslund Kommune skal basisor-

ganisationen og Netværksstrukturen forstås som to ligeværdige organiseringer (Albertslund 

Kommune, 2015a).  

!

4.2 Ledelse i den hybride organisering 
I det følgende afsnit analyseres, hvordan lederne håndterer dilemmaerne. Udgangspunktet for 

analysen er de tre teoretisk identificerede dilemmaer. Under hvert dilemma analyseres: 

• Framing af de institutionelle logikker (italesættelse og tilrettelæggelse)  

• Hvordan de intra-organisatoriske dynamikker bliver påvirket af framingen 

• Hvilke strategier cheferne og netværkslederne benytter  

• Hvordan ledelse påvirker samspillet  

Først vil dilemmaet mellem målstyring og målsøgning blive analyseret, herefter ser jeg nær-

mere på dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed, og afslutningsvis vil dilemmaet mel-

lem ledelse og tværgående ledelse blive analyseret.  

4.2.1 Dilemmaet mellem målstyring og målsøgning 

Dilemmaet mellem målstyring og målsøgning handler om, hvordan værdiskabelse bliver 

framet efter nogle andre institutionelle logikker, end der ellers eksisterer i organisationen. Det 

følgende afsnit har fokus på, hvordan den målsøgende logik bliver framet i Albertslund 

Kommune. 

 

Framing  

I det følgende analyseres italesættelsen og tilrettelæggelsen af den målsøgende logik med 

henblik på at beskrive de forventninger, det giver til cheferne og netværkslederne.    

!
Værdi opstår over tid 

I Albertslund Kommune arbejder de forskellige netværk efter en anderledes tilgang end resten 

af organisationen. Netværkene skal derfor ikke løse opgaverne effektivt, men i stedet håndtere 

dem på nye måder (Albertslund Kommune, 2015a). Det gør, at der i netværkene ikke bliver 
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arbejdet ud fra på forhånd fastsatte og målbare mål, der opstiller en række succeskriterier, 

men i stedet ud fra formål der bliver formet gennem processen (Albertslund Kommune, 

2013a). Succeskriterierne for et netværk kan derfor ikke defineres på forhånd, men opstår i 

stedet over tid, hvilket gør, at værdiskabelse bliver leveret som ”ringe i vandet” (Albertslund 

Kommune, 2014: 17), der med tiden skal brede sig i organisationen.  

 

”På den måde kommer der mere fokus på outcome frem for output og på den bevægelse, der er i or-

ganisationen”, hvor output beskrives som: ”Output er de resultater, som netværket opnår umiddelbart 

i forlængelse af netværksaktiviteterne. Outcome ses ikke lige med det samme, men er den forskel, net-

værksaktiviteterne gør i fx måden basisorganisationen agerer på” (Albertslund Kommune, 2013: 3). 

 

Den målsøgende logik bliver herved italesæt som en anderledes tilgang til værdiskabelse, 

hvor der i højere grad er fokus på, at værdi leveres over tid. Når værdi først leveres over tid, 

kan det imidlertid ikke føres direkte tilbage til netværkene, hvilket gør, at værdien af netværk 

bliver svært direkte at måle. Værdi bliver derfor italesat bredere, så det også rummer andre 

former for værdiskabelse, hvilket både kan være ny viden, nye samarbejdsrelationer, nye in-

novative løsninger, øget effektivitet, entusiasme eller trivsel hos medarbejderne (Albertslund 

Kommune, 2015 Værdi-værktøj). Værdiskabelse handler ikke om, hvad der præcist skabes i 

netværkene, men mere om hvilke ændringer netværkene giver for basisorganisationen. 

 

”Netværkene skal gøre basisorganisationen bedre og dermed mere effektiv. På den måde er det ikke 

netværkene, som skal være en succes, men successen af netværkene skal findes i den forandring som 

de skaber i basisorganisationen” (Albertslund Kommune, 2013: 3). 

 

Der lægges derfor vægt på, at netværk handler om et anderledes ”mind-set”, end organisatio-

nen ellers er vant til, hvor netværk bliver en arbejdsform, som er så udbredt, at det bliver nemt 

at se værdien af netværkene i hele organisationen (Albertslund Kommune, 2016: 11). Net-

værksstrukturen skal her være med til at ”bore huller i siloerne så mind-settet kan strømme 

igennem” (Albertslund Kommune, 2016: 12).  
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For at understøtte netværkene har specielt sekretariatet for netværksstrukturen forsøgt at ud-

brede kendskabet til netværkene i resten af organisationen. De forskellige tiltag har ikke di-

rekte haft til formål at vise succesen af netværkene, men i stedet at informere specielt direkti-

onen, men også cheferne om, hvad netværkene foretager sig. Alligevel kan de forskellige til-

tag forstås som forsøg på at tilrettelægge værdiskabelsen, så den bliver tydelig for resten af 

organisationen. Værdiskabelsen er her til at starte med blevet forsøgt synliggjort gennem for-

tællinger eksempelvis i medarbejderbladet ”Pippet”, hvor fortællingerne om netværkene er 

blevet dannet ud fra netværksledernes egne oplevelser med netværkene. Fortællingerne er 

derfor ofte meget personlige beretninger, som både kan vise begejstringen ved at bruge net-

værk og det engagement, som netværkslederne og deres deltagere har haft. På sin vis giver 

fortællingerne nogle gavnlige billeder på arbejdet i netværkene, fordi de gør netværkene mere 

konkrete for resten af organisationen. Fortællingerne stemmer dog ikke overens med den må-

de, organisationen normalt vurderer succes på, hvor på forhånd fastsatte mål giver en indika-

tor for, om succes er opnået. Sekretariatet for netværksstrukturen har derfor fremstillet en 

brochure, der kan anses for at være et 

forsøg på at vise den værdiskabelse, som 

de første netværk har givet (2014/2015). 

Værdiskabelsen bliver her forsøgt vist 

ud fra tre forskellige parametre der er 

illustreret ved hver sin farve: værdiska-

belse for kommunen, værdiskabelse for 

borgerne og værdiskabelse for medar-

bejderne (Albertslund Kommune, 

2014b). 

 

 
                                                                                                        Figur 5. Eksempel på værdiskabelse 

Selvom italesættelsen af den målsøgende logik lægger vægt på, at værdiskabelse sker over tid 

og ikke nødvendigvis kan føres tilbage til netværkene, bliver netværkenes værdiskabelse alli-

gevel forsøgt tydeliggjort gennem tilrettelagte illustrationer. Årsagen er, at det kan være svært 

for resten af organisationen at vurdere den forandring, der ellers lægges op til, at netværkene 
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medfører. Illustrationerne er således et supplement til fortællingerne, som hurtigt kan ”for-

svinde” igen, hvis ikke de lagres i organisationens hukommelse. 

 

For at understøtte udbredelsen af netværkene bliver der i forbindelse med framingen under-

streget en række forventninger til cheferne og netværkslederne. Forventningen til cheferne er, 

at de skal være aktive medspillere i forhold til netværkene. De skal finde ejerskab til løsnin-

gerne hos deres afdelingsledere og kunne bringe sig selv i spil for at skabe fremdrift for net-

værkene. Framingen af den målsøgende logik betyder, at cheferne skal anerkende den værdi, 

som netværkene skaber. De skal være i stand til at se værdiskabelsen i det netværk, som de er 

referenceleder for, så de kan understøtte netværkslederen i at forfølge en værdiskabelse for 

netværket. Det er chefernes opgave at være med til at vise værdiskabelsen for resten af orga-

nisationen, herunder politikerne, men også overfor andre interessenter udenfor organisationen 

(Albertslund Kommune, 2016c). Forventningen til cheferne er, at de understøtter netværkene 

og den værdiskabelse, som bliver leveret.  

 

For netværkslederne er forventningen, at de påtager sig at lede netværkene, så de bibringer 

nye løsninger, der skaber værdi for borgerne. Netværkslederne skal derfor forfølge den værdi-

skabelse, som deltagerne i netværket giver udtryk for. Det er netværkslederne, der har ansva-

ret for at ”jage effekterne” af netværket (Albertslund Kommune, 2015 værdi-værktøj). For at 

synliggøre værdiskabelsen i organisationen er forventningen til netværkslederne, at de kan 

kommunikere og videreformidle indholdet af netværket, så det er forståeligt for resten af or-

ganisationen. Netværkslederne skal være med til at udbrede kendskabet til de enkelte netværk, 

så der skabes opbakning til de nye løsninger i resten af organisationen (Albertslund 

Kommune, 2016c). Det skal ske på forskellige digitale platforme, men også ved afdelingsmø-

der, hvor netværkslederne kan give en status på netværket i den afdeling, som de er ansat i. 

Ved at udbrede kendskabet til de enkelte netværk i organisationen er forhåbningen, at det 

samtidig kan bidrage til en ændring af mind-settet, så netværk er noget, der kommer ”ind un-

der huden” (Albertslund Kommune, 2016: 13) og bliver en daglig praksis i organisationen.   

 

Forventningen til både cheferne og netværkslederne er, at de således agerer som ”ambassadø-

rer” (#1, #2, #3, #4, #5, #6, observationer, 2015, #1 netværksleder, 2015/2016) for netværks-
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strukturen for at udbrede kendskabet til netværkene, herunder den værdiskabelse der sker over 

tid.  

 

Den samlede framing sker således top-down gennem italesættelse af den målsøgende logik, 

som handler om, hvordan værdiskabelse ikke kan bestemmes på forhånd, mens tilrettelæggel-

sen af den målsøgende logik er forholdsvis formaliseret i forsøget på at kompensere for, at 

resten af organisationen har svært ved at få indsigt i værdiskabelsen. De forskellige tiltag, der 

forsøger at synliggøre værdiskabelsen, er gået fra at være fortællinger til at konkretisere vær-

diskabelsen gennem brochurer, hvilket gør, at udbredelsen af værdiskabelsen derfor kan anses 

for at blive mere formaliseret med tiden. Afsenderen af framingen er sekretariatet for net-

værksstrukturen. Sekretariatet er imidlertid koblet direkte til kommunaldirektøren, der skal 

give udbredelsen af netværk gennemslagskraft i organisationen. Det giver nogle forventninger 

til cheferne og netværkslederne om, at de skal agere ambassadører for netværkene, herunder 

at de skal understøtte den værdiskabelse, som netværkene måtte levere.   

 

Intra-organisatoriske dynamikker 

I det følgende analyseres de intra-organisatoriske dynamikker med henblik på at vise, hvordan 

framingen påvirker chefernes og netværkslederne mulighed for at få indflydelse på værdiska-

belsen fra netværkene.   

 

Værdi skal forfølges  

For at understøtte netværkene i at skabe værdi, har sekretariatet for netværksstrukturen udar-

bejdet et hæfte med ”værdi-værktøjer” (Albertslund Kommune, 2015d), så netværkslederne 

kan opsøge værdiskabelsen for netværkene. Hæftet indeholder en række øvelser til netværks-

lederne, som de kan bruge til at reflektere over, hvordan de bl.a. kan: ”finde deltagernes mo-

tivationer og ønsker til værdi”, ”gå på opdagelse”, ”generere kreative ideer, som skaber 

værdi”, ”undersøge hvilken forandring og værdi ideerne skaber”, samt til at ”tale om værdi-

skabelse” (Albertslund Kommune, 2015d). I værdi-værktøjet bliver der gjort opmærksom på, 

at værdi ikke er noget, der ”skal regnes ud på forhånd”, hvor netværket bliver styret ”mod 

nogle bestemte faste mål”. I stedet skal værdi-værktøjet understøtte netværkslederne i at kun-

ne synliggøre, hvor netværket er på vej hen: ”Værdi kommer ikke af sig selv – værdi skal for-

følges” (Albertslund Kommune, 2015: 6). Gennem framingen af den målsøgende logik får 
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netværkslederne herved indflydelse på, hvordan værdiskabelsen i deres netværk skal forstås. 

Det skal ses i sammenhæng med, at netværkene bliver udvalgt på baggrund af temaer, som er 

beskrevet overordnet, hvilket efterlader plads til, at netværkslederne kan opsøge værdiskabel-

sen forskellige steder. Udbredelsen af værdiskabelse er i anden runde med netværk 

(2015/2016) derfor blevet fulgt op med netværksledernes egne beskrivelser af værdiskabelsen 

for deres netværk. Beskrivelserne er udfyldt på baggrund af en standardformular, der indehol-

der henholdsvis temaet for netværket, deltagere, de nye ideer som netværket er kommet frem 

til, en status og fremadrettet perspektiv, samt hvordan referencelederen er blevet brugt 

(Albertslund Kommune, 2016b (status)). Siden netværksstrukturens oprettelse er det således 

blevet vigtigere for sekretariatet at kunne påvise værdiskabelsen fra netværkene. Med tiden er 

forventningerne til værdiskabelsen blevet større (#1, #2, #3, #4 chefer, 2016), selvom tilgan-

gen til netværkene som et ”laboratorium” bliver fastholdt (Albertslund Kommune, 2016c). 

Det skal dog ses i sammenhæng med, at oprettelse af netværkene også har været et led i ud-

dannelsen af netværkslederne. Netværkene har derfor både til formål at skulle komme med 

nye løsninger og at give netværkslederne en ”øvebane” i deres uddannelse. For netværksle-

derne betyder det, at forventningen til værdiskabelsen fra netværkene spænder relativt bredt, 

hvilket gør, at det specielt i starten har været nemmere for netværkslederne at argumentere 

for, at netværkene giver en form for værdi.  

 

Værdiskabelsen kan være med til at legitimere netværksstrukturen, hvilket dog kræver, at den 

er synlig for ledelsen. Udover de førnævnte forsøg på at påvise værdiskabelse, bliver værdi-

skabelsen også forsøgt synliggjort specifik overfor direktionen og cheferne. I en præsentation 

for direktionen og chefforum blev nedenstående figur fremvist som en status på netværkene i 

anden runde (2015/2016).  

 

Figur 6 viser, hvor de forskel-

lige netværk giver værdi i 

organisationen, som bliver 

fremhævet ved de lysegrønne 

cirkler. Det er med til at gøre 

værdiskabelsen endnu mere      
                                                               Figur 6. Placering af værdiskabelse 
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konkret, specielt overfor cheferne, da værdien fra netværkene bliver ”placeret” konkrete ste-

der i organisationen, hvilket ofte er i chefernes afdelinger. For cheferne betyder det, at de ikke 

får særlig meget indflydelse på, hvordan værdiskabelse i de konkrete netværk skal forstås, til 

trods for at værdiskabelsen kan være koblet op på deres afdeling. Med en værdiskabelse der 

er bredt defineret, bliver det således svært for cheferne at vide, hvilke tiltag der kommer fra 

netværkene, hvilket kan give et spænd mellem det, som netværkene leverer, og de behov som 

er i afdelingerne.   

 

Framingen af den målsøgende logik påvirker således de intra-organisatoriske dynamikker ved 

at cheferne får mindre indflydelse, mens netværkslederne får mulighed for mere indflydelse 

på den værdiskabelse, der er i fokus i netværkene. Ifølge teorien om de intra-organisatoriske 

dynamikker (Mangen & Brivot, 2015) er det med til at påvirke de etablerede magtrelationer i 

organisationen, hvilket skaber en ubalance i de intra-organisatoriske dynamikker, der viser, 

hvordan framingen påvirker forventningerne til cheferne og udviklingskonsulenterne. Det kan 

være med til at forklare baggrunden for de strategier, som cheferne og netværkslederne benyt-

ter, hvilket afhænger af, om de oplever et misforhold mellem egne forestillinger om dem selv 

og forventningerne. I det følgende ser jeg derfor nærmere på strategierne.   

 

Strategier  

I det følgende analyseres, hvilke strategier cheferne og netværkslederne benytter for at hånd-

tere dilemmaet mellem målstyring og målsøgning.  

 

Kompromis 

Værdiskabelse i forhold til netværkene spænder bredt, men cheferne efterlyser, at netværkene 

ikke kun har fokus på den ”bløde” værdiskabelse, hvor der bliver skabt relationer mellem de 

forskellige deltagere, men at der også kommer mere konkrete løsninger ud af netværkene (#1, 

#2, #3, #4, #5, #6 chefer, 2016). Netværkene skal derfor være mere relevante for organisatio-

nen, så værdiskabelsen ikke kun bliver noget, som netværksstrukturen forsøger at synliggøre, 

men som rent faktisk kan mærkes ude i afdelingerne. Generelt mener cheferne, at netværkene 

derfor skal være mere ambitiøse. Nedenstående citat er et eksempel på, hvordan cheferne ud-

taler sig om værdiskabelsen fra netværkene.   
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”Jeg tænker, at det skal være vigtigt for organisationen. Det skal være strategisk noget, vi vedtager, vi 

vil gøre, og det skal være … ambitiøst” (#1 chef, 2016). 

 

Med ambitiøse netværk menes, at netværkene ikke bare skal være en ”hygge-sladreklub, hvor 

man er glad og tilfreds, fordi man har lært nogle nye mennesker at kende” (#2 chef, 2016), 

men at ”der kommer et produkt ud af det”, som man ”kan tage og føle på (…) og sige, det 

her gør en forskel” (#3 chef, 2016).  

 

Flere af cheferne anerkender, at netværk også giver værdiskabelse i form af det, som en af 

cheferne kalder for ”indre værdi hos deltagerne”, hvilket betyder, at deltagerne har ”udvidet 

deres perspektiver og lært noget om processer og samarbejde, og de har lært hinanden at 

kende” (#3 chef, 2016). Dilemmaet mellem målstyring og målsøgning kommer for cheferne 

til udtryk ved, at det imidlertid ikke er nok, hvis netværkene kun skaber bevægelser i organi-

sationen. Der skal komme nogle konkrete løsninger ud af det (#1,#2,#3,#4, #5, #6 chefer, 

2016; Albertslund Kommune, 2016 tema), som leverer brugbare løsninger, der ikke bare 

handler om at ”lave et notat til direktionen” (#1 chef, 2016). En chef fortæller om sin bekym-

ring i forhold til Netværksstrukturen: 

 

”At den ikke var rigtig målrettet omkring det at producere en forbedring, en målbar forbedring, (…) 

en optimeret produktion eller effektivisere et eller andet” (#3 chef, 2016). 

 

Cheferne bruger herved strategien kompromis, men hvor de pacificerer den målsøgende logik, 

for at håndtere dilemmaet mellem målstyring og målsøgning. Ved at pacificere den måls-

øgende logik kan cheferne ifølge teorien nedtone betydningen og kun acceptere et minimum i 

forhold til det, som er nødvendigt for at opnå legitimitet (Oliver, 1991). Det forsøger cheferne 

at gøre ved på den ene side at fremhæve, hvor vigtigt det er, at netværkene leverer løsninger i 

form af en værdiskabelse, som er konkret for organisationen, mens de på den anden side også 

erkender, at det er vigtigt med forskellige former for værdiskabelse (#1, #3, #5, #6 chefer, 

2016). Udfordringen synes imidlertid at være, hvor konkret temaerne for netværkene skal 

formuleres, så de både afspejler organisationens behov, og samtidig giver netværkene mulig-

hed for at komme frem til nye løsninger (#2 chef, 2016). Værdiskabelse bliver her i høj grad 

koblet sammen med forståelsen af, at temaerne skal være åbne, for at netværkene kan finde 
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nye løsninger. Temaerne til netværkene skal derfor findes i ”graden af manglende kendskab 

til svaret” (#6 chef, 2016), hvilket kræver, at cheferne ikke bare bestiller en (brugbar) løsning, 

men giver plads til at netværkene kan finde løsninger, der ikke er kendte i forvejen. For che-

ferne kan det imidlertid være en fordel, da de ikke altid ser de problemer, der kan danne 

grundlaget for et netværk. Cheferne mener, at netværkene derfor ikke kun skal handle om 

økonomiske besparelser (#1 chef, 2016), men at der også skal være plads til andre former for 

værdiskabelse, specielt i form af de relationer, som bliver skabt i netværkene mellem delta-

gerne (#2, #4, #5, #6 chefer, 2016). Det viser, hvordan cheferne ikke forsøger at tage afstand 

fra den målsøgende logik ved kun at forstå værdiskabelse som noget, der umiddelbart kan 

måles. Nedenstående citat viser et eksempel herpå. 

 

”Jeg ved ikke, om man skal vurdere, om man er lykkedes med netværket. Jeg tror, at det er en organi-

sationsform, som vi uanset hvad er nødt til at bruge, fordi jeg tror ikke de traditionelle greb er gode 

nok i al den kompleksitet, vi har, så jeg tror egentlig, man skal sige ’jamen vi lykkedes, fordi vi tager 

alvorligt, at verden er kompliceret’”(#4 chef, 2016). 

 

Omvendt peger cheferne dog på, at netværkene indtil nu ikke har leveret de store resultater, 

men forventningen er, at de fremover leverer mere konkrete løsninger (#2, #3, #5, #6 chefer, 

2016). Det viser, hvordan cheferne hverken accepterer eller afviser den målsøgende logik 

fuldstændig.  

 

Cheferne trækker således både på den målstyrende og målsøgende logik, men forsøger at ned-

tone den målsøgende logik ved at gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at netværkene leverer 

værdiskabelse, der er mere synlig for organisationen. De imødekommer dog stadigvæk den 

målsøgende logik ved at formidle dele af den (Oliver, 1991). Det skal ses i sammenhæng 

med, at cheferne ikke har særlig stor indflydelse på udformningen af værdiskabelsen fra net-

værkene, hvilket gør, at de på anden vis er nødsaget til at gøre opmærksom på udfordringerne. 

Strategien om at pacificere er en understrategi i forhold til at skabe kompromis, hvor der er 

fleksibilitet nok til fortolkning. Selvom værdiskabelse bliver framet top-down og forsøgt gjort 

mere formaliseret med tiden, kan værdiskabelse være mange forskellige ting, hvilket giver 

cheferne mulighed for at fremhæve betydningen af den konkrete værdiskabelse. Gennem 

framing af den målsøgende logik giver det nogle forventninger til cheferne om, at de under-

støtter værdiskabelsen fra netværkene. Ved at bruge strategien om pacificering kan cheferne 
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således leve op til forventningerne og herved opnå legitimitet, samtidig med at de nedtoner 

betydningen af den målsøgende logik (Oliver, 1991).   

 

Accept  

Netværkslederne er drevet af et stort engagement, der betyder, at de bruger rigtig mange timer 

på at arbejde med netværk (#1, #2, #3, #4, #5, #6 observationer, 2015). Den målsøgende logik 

gør, at netværkene bliver holdt åbne overfor forskellige former for værdiskabelse, og der bli-

ver derfor ikke sat nogle overordnede betingelser for, hvornår et netværk har levet op til kra-

vene. For netværkslederne betyder det, at det bliver sværere for dem at vurdere, hvor meget 

tid de skal bruge på netværk, hvilket gør, at de lægger den tid, som de selv mener er nødven-

dig, for at leve op til kravene. Flere af netværkslederne beskriver, hvordan de har brugt meget 

tid på netværkene, men også hvordan det har været svært at få det til at hænge sammen med 

andre opgaver i dagligdagen (#1, #2, #6, #7, #9, #10 netværksledere, 2015/2016). 

 

”Jeg føler, at jeg har haft to jobs, som jeg skulle klare på 37 timer, og det har jeg ikke kunnet (…) Det 

handler om, at jeg har lagt flere timer i det, ud over den normale arbejdstid” (#1 netværksleder 

2015/2016).  

 

Netværkslederne bruger således strategien om accept ved at adlyde de normer og værdier, der 

er i den målsøgende logik. Det sker ved at tage arbejdet med netværk meget seriøst, men de 

manglende betingelser betyder, at netværkslederne bliver presset, da de skal være netværksle-

dere samtidig med, at de fortsat har deres normale arbejdsopgaver. En netværksleder er ikke 

på samme måde indlejret i hierarkiet, hvor det er muligt at gå til en overordnet leder, hvilket 

har gjort det svært for netværkslederne på forhånd at aftale med deres daglige personaleleder, 

hvor meget tid de skulle bruge på netværk. I den forbindelse giver netværkslederne dog ud-

tryk for, at deres personaleledere generelt har været velvillige og lyttende, men at det har væ-

ret svært for personalelederne at hjælpe dem, fordi de ikke kender til den opgave, som net-

værkslederne udfører (#1, #2, #6, #9 netværksledere, 2015/2016). Det skal ses i sammenhæng 

med, at det også har været svært for cheferne at hjælpe netværkslederne. Cheferne giver ud-

tryk for, at de ikke nødvendigvis kender den netværksleder, som de skal være referenceleder 

for, og hvis ikke netværkslederen selv spørger om hjælp, er det svært for cheferne at gøre no-

get (#1, #2, #3, #4 chefer, 2016). Netværkslederne kommer herved til at stå meget alene med 

at finde tid til netværket og håndtere de udfordringer, der måtte være i den forbindelse. Stra-



! 93 

tegien om accept handler ifølge teorien om, at netværkslederne bevidst vælger at følge for-

ventningerne i forsøget på at opnår legitimitet, også selvom det er på bekostning af deres egne 

interesser (Oliver, 1991). For netværkslederne bliver valget mellem netværk og andre ar-

bejdsopgaver derfor hurtigt en personlig prioritering i stedet for at være noget, som er indlej-

ret strukturelt i organisationen.  

 

Når den målsøgende logik betyder, at der ikke skal sættes faste betingelser for netværkene på 

forhånd, kan det imidlertid være svært for netværkslederne at vide, hvornår de har levet op til 

forventningerne. På den ene side har mange af netværkslederne en følelse af, at der bliver 

stillet store krav til deres netværksledelse (#1, #2, #5, #6, #7, #9, #10, #14 netværksledere, 

2015/2016), mens de på den anden side også synes, at interessen for netværkene godt kunne 

være større (#1, #2, #11, #14 netværksledere, 2015/2016). Nedenstående citat er et eksempel 

på, hvordan netværkslederne udtaler sig om kravene. 

 

”Det er en følelse af, at der bliver stillet store krav. Og en følelse af at vi skal levere noget. En følelse 

af at vi skal præstere. Men det er jo fordi, kommunen vil det så gerne” (#2 netværksleder, 2015/2016). 

Omvendt mener flere af netværkslederne, at cheferne godt kunne interessere sig mere for net-

værkene. Den daglige drift er ikke direkte afhængig af de løsninger, som netværkene kommer 

med, hvilket kan betyde en mindre interesse for netværkene hos cheferne.  

 

”jeg tvivler ikke på min øverste ledelse ville elske, hvis vi begyndte at kunne spytte nogle resultater ud, 

som er mere, noget værdiskabelse, som er mere synligt. Det tvivler jeg slet ikke på. Men jeg tror, le-

derne rundt omkring, personalelederne og referencelederne, skal jo være ligeså interesseret. Jeg tæn-

ker, hvis jeg smider det hele nu, så er det folk synes, det er lidt ærgerligt, men hvis jeg smed nogle af 

mine andre opgaver, så ville folk tænke ’det kan du da ikke, altså hvem skal så gøre det’” (#11 net-

værksleder 2015/2016). 

Til trods for at netværkslederne føler, at der er et stort pres for at levere konkrete resultater, 

synes det ikke at være forbundet med den store risiko for netværkslederne, hvis de ikke leve-

rer en værdiskabelse, der konkret viser sig i organisationen. Dilemmaet mellem målstyring og 

målsøgning kommer for netværkslederne således til udtryk ved, at der er et spænd mellem de 

forventninger, som organisationen udsender, og de signaler som netværkslederne oplever, at 

cheferne udsender. Alligevel forsøger netværkslederne i høj grad at efterleve den målsøgende 



! 94 

logik i forsøget på at leve op til forventningerne. Den øgede indflydelse på værdiskabelsen er 

derfor ikke nødvendigvis en fordel for netværkslederne, da det afgørende i stedet er, hvordan 

cheferne modtager løsningerne. Strategien om accept bliver herved en spændetrøje for net-

værkslederne, hvor de ikke er i stand til at gøre sig fri for den målsøgende logik. Det betyder, 

at de kommer i klemme og ender med selv at skulle vurdere, hvor meget tid de skal bruge på 

netværkene. Den målsøgende logik bliver således i høj grad accepteret af netværkslederne til 

trods for, at den er svær at efterleve.  

 

Samspil 

Samspillet mellem den målstyrende og målsøgende logik handler om, hvorvidt værdiskabel-

sen fra netværkene understøtter resten af organisationen. I det følgende analyseres, hvordan 

chefernes og netværksledernes brug af strategier påvirker samspillet.  
 

Et svært samspil 

Samspillet mellem målstyring og målsøgning handler om, hvorvidt værdiskabelsen fra net-

værkene understøtter et behov for at få løst nogle opgaver, som resten af organisationen ikke 

selv kan løse. Cheferne og netværkslederne accepterer begge den målsøgende logik om, at 

værdiskabelse sker over tid, men for chefernes vedkomne forsøger de samtidig at nedtone 

betydningen ved også at fremhæve, at det er vigtigt med en synlig værdiskabelse. Til trods for 

at både cheferne og netværkslederne giver udtryk for, at de understøtter tilgangen til netværk, 

oplever netværkslederne, at det er svært at udbrede kendskabet blandt de medarbejdere, som 

ikke er en del af et netværk (#1, #2, #5, #6, #7, #9, #14 netværksledere, 2015/2016). 

 

”Jeg tænker stadigvæk, det er en udfordring det der med, hvordan siver det så ud til resten af organi-

sationen. (…) Jeg har stadigvæk den fornemmelse med, at der er nogle, der er med i det, og alle andre 

kan stadigvæk godt være lidt ’hvad er det lige det er?’” (#14 netværksleder 2015/2016). 
 

Når netværkslederne bruger strategien om accept, får de stor indflydelse på, hvilken værdi-

skabelse netværkene skal forsøge at opnå, men på trods af det, er det ikke givet på forhånd, 

hvordan og af hvem værdiskabelsen skal vurderes. Ved at holde værdiskabelse åben giver det 

på den ene side flere muligheder for netværkene, men på den anden side er det også med til at 

skabe forvirring omkring, hvad der i sidste ende skal komme ud af netværkene. Værdiskabel-

sen kommer herved til at afhænge af, hvem der er i den bedste position til at vurdere værdi-
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skabelsen. Netværkslederne har her indflydelse på, hvordan værdiskabelsen skal forstås, hvil-

ket er en fordel i forhold til netværkene, men de kan intet stille op, hvis ikke medarbejderne i 

resten af organisationen mærker forandringen, eller direktørerne, cheferne og lederne synes, at 

netværkene har leveret. Det sætter netværkslederne i en svær position, da de forskellige for-

søg på at fremhæve, hvilken værdiskabelse netværkene leverer (fortællinger, brochurer, vær-

di-værktøj m.m.), ikke nødvendigvis betyder, at resten af organisationen har samme oplevel-

se. Nedenstående citat er et eksempel på, hvordan en netværksleder udtaler sig om misforhol-

det mellem en synlig værdiskabelse og en værdiskabelse der leveres over tid.  

 

”Er det nok at vise sytten billeder af nogle glade netværksledere, som alle sammen har været ude og 

møde nogle nye mennesker? Er det nok? Eller skal det holdes op i mod, hvordan blev det med beskæf-

tigelsen, hvordan blev det med de unge, hvad skete der med de her udsattruede familier (…) Alt det 

der skulle være grunden til, at vi overhovedet gik ind i netværket” (#4 netværksleder, 2015/2016). 
 

Hvis Netværksstrukturen imidlertid skal legitimere sig selv, synes det derfor ikke at være nok, 

hvis værdiskabelsen kun bliver synliggjort ud fra, hvordan netværkslederne oplever værdi-

skabelsen. I stedet skal værdiskabelsen konkret kunne mærkes af de medarbejdere, der sidder 

med udfordringerne til daglig. Hvis ikke det er tilfældet, kan værdiskabelsen i stedet ende 

med at blive luftkasteller for resten af organisationen. En netværksleder forklarer, hvordan 

hun oplevede netværksstrukturen, før hun selv blev netværksleder.  

 

”Jeg kan huske, at i en periode fik vi fredagsmails. Det var egentlig en fin tanke, det med at holde folk 

til ilden, men når vi intet andet mærker til det, så blev det meget, som at tale det op (…) for der var 

ingen af os, der arbejdede anderledes end vi plejer” (#14 netværksleder, 2015/2016).  
 

Chefernes brug af strategien om pacificering er imidlertid et forsøg på at finde et kompromis 

mellem de forskellige tilgange. De accepterer, at netværkene er en anderledes måde at arbejde 

på, hvor løsningerne ikke er kendt på forhånd, men forsøger ellers at nedtone betydningen ved 

at fremhæve vigtigheden i en synlig værdiskabelse, der er relevant for resten af organisatio-

nen. Cheferne har imidlertid ikke samme indflydelse som netværkslederne på, hvilken værdi-

skabelse netværkene skal forsøge at opnå, men på trods af det, får de alligevel stor indflydelse 

på, hvorvidt den ”oplevede” værdiskabelse er tilstede. Når værdiskabelsen ikke er givet, er det 

cheferne, hvis afdelinger der (ofte) er modtagere af løsningerne, som har muligheden for at 



! 96 

vurdere, hvilken værdi netværkene skaber. Det skyldes, at cheferne er i en position, hvor de 

udgør adgangen til afdelingerne, idet de har det formelle ansvar gennem hierarkiet. Den posi-

tion betyder, at cheferne i udgangspunktet står til at være dem, der bedst kan vurdere, hvorvidt 

netværkene leverer værdi, som er relevant for afdelingerne.     

 

Dilemmaet mellem målstyring og målsøgning kommer således til udtryk ved, at værdiskabel-

sen på den ene side ikke kan bestemmes på forhånd, men på den anden side er værdiskabelsen 

samtidig nødt til at være synlig for organisationen. I forsøget på at håndtere dilemmaet bruger 

cheferne og netværkslederne imidlertid forskellige strategier. Resultatet bliver, at både che-

ferne og udviklingskonsulenterne på hver deres måde forsøger at leve op til forventningerne 

om at understøtte netværkene, men i praksis bliver det svært for dem, fordi framingen af vær-

diskabelsen på den ene side giver nogle konkrete forventninger, men på den anden side sam-

tidig giver mange usikkerheder. Samspillet bliver herved svært, hvor den målstyrende og 

målsøgende logik ikke kommer til at komplementere hinanden. Til trods for at tilgangen til 

værdiskabelsen bliver framet top-down, står cheferne i en position, hvor de har mulighed for 

at påvirke, hvordan værdiskabelse skal vurderes, mens netværkslederne omvendt står i en 

position, hvor de har mulighed for at påvirke, hvilken værdiskabelse netværkene skal forføl-

ge. Det giver forskellige fokus, der afføder en manglende forventningsafstemning omkring, 

hvad netværkene egentlig skal levere, hvilket giver grundlag for et manglende afhængigheds-

forhold (Santos & Eisenhardt, 2005) mellem netværkene og afdelinger, som gør, at den måls-

øgende og målstyrende logik ikke synes at kunne understøtte hinanden.  

4.2.2 Dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed 

Dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed handler om, hvordan arbejdet i netværkene 

bliver fastsat efter nogle andre institutionelle logikker, der giver en anderledes tilgang til vi-

den end i resten af organisationen. Det følgende afsnit har fokus på, hvordan tværfaglighed 

bliver framet i Albertslund Kommune. 

 

Framing  

I det følgende analyseres italesættelsen og tilrettelæggelsen af den tværfaglige logik med hen-

blik på at beskrive de forventninger, det giver til cheferne og netværkslederne. 
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Ind mellem fagsøjlerne 

I Albertslund Kommune skal faglighed og tværfaglighed både understøtte og udfordre hinan-

den. Gennem faglighed skal der leveres solid (faglig) viden, men samtidig skal denne viden 

kombineres på nye måder, så der opstår en tværfaglighed, der kan bidrage med nye erkendel-

ser.  

 

”Deltagerne i netværk bidrager alle med kompetencer, som er nødvendige for, at netværket kan finde 

svarene på udfordringerne, men skal bruge deres faglighed på nye måder og i nye sammenhænge. I 

processen åbnes blikket for nye og anderledes perspektiver, og det gør det muligt at nå til nye erken-

delser” (Albertslund Kommune, 2013a: 3). 
 

Faglighed er således vigtigt for at få det indgående kendskab til et bestemt område, men det er 

samtidig lige så vigtigt at bringe forskellige fagligheder sammen. Den tværfaglige logik itale-

sættes derfor ud fra en forståelse af, at ”guldet ligger i sprækkerne”, hvilket betyder, erfarin-

ger, information og ideer kan gå tabt mellem de forskellige fagsøjler i basisorganisationen, 

hvis ikke faglighederne bringes sammen (Albertslund Kommune, 2015a: 21). Tværfaglighe-

den kan således være svær at frembringe, idet den eksisterer stærkest mellem de forskellige 

fagsøjler i organisationen, hvor fokus er på egne opgaver, hvilket gør, at orienteringen mod 

andre fagområder kan være vanskelig.  

 

”dem er der jo mange af, folk med sådan fagfaglig baggrund. De sidder ude i de der fagområder (…) 

der bliver man optaget af at få hverdagen til at gøre det godt for eksempelvis de børn, man nu har med 

at gøre (…) for kerneopgaven (…) det er noget (at gøre) med en fagprofessionel stolthed og sådan en 

nidkærhed overfor et område. Det er jo det, der er behov for bliver forstyrret i netværk, for at man 

ikke bliver alt for selvhøjtidelig, og for at ens selvforståelse ikke er så stor, at det halve kan være nok” 

(# 4 chef, 2016). 
 

Netværkene er således et forsøg på at gøre det lettere at bringe forskellige fagligheder sam-

men, så viden ikke går tabt mellem fagsøjlerne. Det sker ud fra en italesættelse af den tvær-

faglig logik, hvor forståelsen er, at netværkene giver nye perspektiver, så det anderledes muli-

ge kan opstå. Netværkene handler derfor om, at skabe ”læring via samskabelse” (Albertslund 

Kommune, 2015a: 9). Det bliver understøttet af tilrettelæggelsen af arbejdet i netværkene, 

hvor deltagere med forskellige fagligheder mødes om et givent tema. Det afgørende for, hvem 
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der deltager, er, at problemstillingen bliver belyst ud fra forskellige vinkler. Deltagerne kan 

således være forskellige aktører lige fra medarbejdere og borgere i kommunen til repræsen-

tanter for interesseorganisationer og virksomheder. I den forbindelse har sekretariat for Net-

værksstrukturen udviklet et række tiltag (bl.a. en netværkslederhåndbog og et faciliterings-

værktøj), der skal gøre det nemmere at tilrettelægge arbejdet i netværkene, herunder at sam-

mensætte deltagerne til netværkene. De forskellige tiltag peger dog ikke direkte på, hvordan 

netværkene skal udføres eller hvordan de konkrete deltagere skal udvælges, da det afhænger 

af temaet for netværket.  

 

Framingen af den tværfaglige logik skaber imidlertid nogle forventninger til cheferne og net-

værkslederne. Forventningen til cheferne er, at de skal sikre sammenhængen mellem netvær-

kene og fagområderne. Cheferne bliver her betragtet som dem, der kan være med til at give 

adgang til fagområderne, og det er derfor også dem, der skal sikre, at fagområderne er åbne 

for netværkene. For at understøtte netværkslederne bedst muligt, skal cheferne samtidig bruge 

deres kontakter til at sætte netværkslederne i forbindelse med personer, som de normalt ikke 

har adgang til for at skabe den tværfaglighed, der er ønsket i forhold til netværket. Cheferne 

har dog ikke indflydelse på, hvilke fagligheder der bringes sammen, men skal altså være dem, 

der giver netværkslederne adgang til at skabe tværfaglighed. Framingen af den tværfaglige 

logik betyder, at cheferne skal understøtte overgangen mellem netværk og resten af organisa-

tionen. Cheferne skal derfor tage et medansvar for, at ideer fra netværkene bliver testet, så 

løsningerne løbende bliver udviklet (Albertslund Kommune, 2016c).  

 

Forventningen til netværkslederne er, at de som udgangspunkt ikke skal have en faglig indsigt 

i det netværk, som de er netværksleder for. Framingen af den tværfaglige logik betyder, at 

fagligheden skal udfordres, og netværkslederne skal derfor være åbne og nysgerrige over for 

andre tilgange. Forestillingen er, at hvis netværkslederne har et indgående fagligt kendskab til 

den problemstilling, der skal løses i netværkene, vil det blive svært at være åben, da netværks-

lederne herved hurtigt kan falde i vante måder at gøre tingene på. Netværkslederne skal derfor 

kunne udfordre vanetænkningen og have blik for at skabe nye og bedre løsninger. Framingen 

af den tværfaglige logik betyder, at netværkslederne skal kunne inddrage de mange forskelli-

ge deltagere, hvor de skal ”engagere og motivere gensidigt afhængige aktører til at deltage, 
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tage ejerskab, ansvar og medlede i en proces, hvor forskellige dagsordner og interesser er i 

spil” (Albertslund Kommune, 2016b: 4). 

 

Den samlede framing sker således top-down gennem italesættelse af den målsøgende logik, 

som omhandler, hvordan forskellige fagligheder skal bringes sammen for at give nye perspek-

tiver på problemstillingerne, mens tilrettelæggelse af arbejdet i netværkene ikke er særlig 

formaliseret. Det på trods af de forskellige tiltag der skal hjælpe netværkslederne med at drive 

netværkene. Tilrettelæggelsen af netværkene er derfor ikke så formaliseret, at det ikke giver 

mulighed for, at netværkene kan fungere på forskellige måder. Afsenderen af framingen er 

igen sekretariatet for netværksstrukturen. Det giver nogle forventninger til cheferne og net-

værkslederne om, at de skal understøtte tværfagligheden i netværkene for at vanetænkningen 

kan udfordres. I det følgende analyseres, hvilken betydning det har for de intra-

organisatoriske dynamikker. 

 

De intra-organisatoriske dynamikker  

I det følgende analyseres de intra-organisatoriske dynamikker med henblik på at vise, hvordan 

framingen påvirker chefernes og netværksledernes mulighed for at kontrollere, hvad der sker i 

netværkene.  

 

Rammerne for netværk 

Framingen af den tværgående logik betyder, at møderne i netværkene ikke bliver 

forudbestemt efter nogle fastlagte rammer, men at det i stedet er op til netværkslederne at 

vurdere, hvornår, med hvem og hvor mange møder det giver mening at holde i netværket. Det 

er derfor netværkslederne, der står for at oprette, planlægge og facilitere netværkene, hvor de 

skal være i stand til at skabe rammerne for, at de forskellige fagligheder kan bringes i spil 

overfor hinanden. Netværkslederne får således mulighed for at få indflydelse på, hvilket tema 

netværkene skal handle om, hvilke deltagere der skal være en del af netværket, samt hvordan 

møderne skal forløbe. Nedenstående citat viser et eksempel på netværksledernes indflydelse 

på udformningen af rammerne for netværkene. Eksemplet handler om, hvordan 

netværkslederne har mulighed for at udskifte deltagerne, hvis ikke de mener, at det fungerer 

for netværket. 

!
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”Det gjorde jeg faktisk af to omgange. Fordi først så havde jeg inviteret nogle, som jeg tænkte, at ”det 

var da lige dem, der skulle være med i mit netværk”. Men det viste sig ret hurtigt, at vi var alt for en-

sporede og kunne ikke rigtigt komme ud over, hvad det er, der skal til, så jeg sløjfede nogle af dem, og 

så tog jeg nogle andre med” (#10 netværksleder, 2015/2016). 

 

Det er imidlertid frivilligt, om de forskellige aktører vil deltage i netværkene, og netværksle-

derne har derfor ikke mulighed for at pålægge nogen at deltage. Selvom netværkslederne bli-

ver betragtet som ”ledelsesudøvende” (Albertslund Kommune, 2015b: 4), er de afhængige af, 

at deltagerne frivilligt sætter tid af til netværket. Netværkslederne får herved svært ved at kon-

trollere, hvordan netværkene i sidste ende bliver udformet til trods for, at det er op til net-

værkslederne at sætte rammerne for netværkene. Det kan derfor være en udfordring for net-

værkslederne at spørge andre, om de vil deltage i netværket (#1, #2, #6, #7, #8, #9, #10, #11, 

#14, netværksledere, 2015/2016), da de ikke på forhånd kan vide, hvordan netværket kommer 

til at forløbe.    

 

”Vi er jo så vant til at være sikre, inden vi gør noget, at vi hiver i vores faglighed eller vores erfaring 

for at træffe en eller anden beslutning, og her havde jeg ingen af delene at hive på. Og det er ret 

skræmmende. Og så er det rigtigt skræmmende, når man pludselig identificerer sig selv over for et 

andet menneske eller siger, ’jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget’. Altså, så åbner man 

sig, og man er enormt sårbar i virkeligheden” (#8, netværksleder, 2015/2016).  

 

For netværkslederne er det derfor vigtigt, at de er i stand til at overbevise potentielle deltagere 

om, at netværket er værd at bruge tid på. Det betyder, at de skal være i stand til at motivere 

deres deltagere, hvor de skal være opmærksomme på, om ”deltagerne er enige i den proble-

matik som netværk omhandler”, om ”deltagerne har samme indgangsvinkel for at deltage i 

netværket”, og hvorvidt ”netværkslederne oplever, at deltagerne mister interessen for net-

værket” (Albertslund Kommune, 2015b). De meget overordnede rammer for netværkene be-

tyder, at netværkslederne herved får svært ved at kontrollere netværkene på forhånd. For at 

afhjælpe den usikkerhed det kan give for netværkslederne, indeholder de forskellige tiltag (jf. 

netværkslederhåndbog og faciliterings-værktøj) forsøg på at opstille nogle mere formelle 

rammer for netværkene ved fremlægge en overordnet tidsplan for forskellige faser, som net-

værkene skal gennemgå. Det ændre dog ikke grundlæggende ved, at det for netværkslederne 

er forbundet med stor usikkerhed at skulle drive netværkene.  
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Cheferne har intet at gøre med den praktiske del af arbejdet med netværkene. De har derfor 

mindre kontrol med, hvad der foregår i selve netværkene og har kun indflydelse på netværke-

ne gennem møder med netværkslederne. På møderne kan cheferne dog være behjælpelige 

med at forme temaerne for netværkene samt udpege de relevante deltagere til netværkene, da 

cheferne har et bedre overblik over organisationen end netværkslederne. Cheferne får herved 

mulighed for at påvirke rammerne for netværkene, men de har ikke kontrol med, hvad der 

reelt kommer til at ske i netværkene. Det giver netværkene en fordel, da de herved får mulig-

hed for at forme løsninger uden om dagsordner, der på forhånd er fastlagt politisk. I stedet er 

det deltagerne med forskellige fagligheder, som bliver enige om både retningen for netværket 

og de endelige løsninger, som netværket anbefaler.  

!
”Det, der er styrken, tænker jeg, det er jo, at det netop er hele netværket. Det er hele netværket, det er 

på tværs af alle de fagligheder, som har siddet i netværket, der anbefaler det (red. løsningen)” (#8 

netværksleder, 2015/2016). 

 

Framingen af den tværfaglige logik påvirker således de intra-organisatoriske dynamikker ved 

at både cheferne og netværkslederne får svært ved på forhånd at kontrollere netværkene. Iføl-

ge teorien er den bedste balance i de intra-organisatoriske dynamikker, når cheferne og net-

værkslederne har en mere lige fordeling af kontrol, hvilket er tilfældet her (Yang, 2016). Den 

mere lige balance i de intra-organisatoriske dynamikker betyder, at både cheferne og udvik-

lingskonsulenterne har en interesse i at gå på kompromis i forsøget på at kompensere for de-

res manglende kontrol i forhold til netværkene. Det kan være med til at forklare baggrunden 

for de strategier, som cheferne og netværkslederne benytter.  

 

Strategierne 

I det følgende analyseres, hvilke strategier cheferne og netværkslederne benytter for at hånd-

tere dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed. 

 

Kompromis 

Netværkene skal være med til at skubbe til de etablerede forestillinger i organisationen ved at 

bringe flere forskellige fagligheder sammen. De forskellige fagområder får imidlertid legiti-

mitet gennem deres faglighed, hvilket betyder, at de som udgangspunkt har mulighed for at 
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definere, hvad der bliver forstået som ”rigtig og forkert” indenfor det et givent fagområde. 

Den tværfaglige logik udfordrer herved fagområderne, da de ikke længere får patent på (fag-

lig) viden, idet netværkene med (tværfaglig) viden går ind på det enkelte fagområde med flere 

forskellige perspektiver på en given problemstilling. Overfor fagområderne kan netværkene 

derfor komme til at fremstå som værende den progressive del, der skal være med til at udvikle 

fagområderne. Det kan give en følelse af, at det fagområderne forsøger at skabe indenfor egen 

praksis, ikke nødvendigvis er lige så meget værd, som det der bliver skabt i netværkene.  

 

”Det som vi gør ude i fagområderne eller på tværs der, er det så ikke vigtigt, er det så ikke et fint net-

værk?” (#2 chef, 2016). En anden chef uddyber: ”Netværksorganisationen, det er dem, der styrer for 

vildt. Vi ved ikke, hvad de laver, men de har rigtig meget plads, og de har rigtig meget gang i noget, 

og de er rigtig meget velansete i organisationen, og vi andre hænger lidt hernede bagi”  (#4 chef, 

2016). 

 

Den tværfaglige logik betyder, at de fleste af cheferne bruger strategien om pacificering, der 

er en understrategi af kompromis (Oliver, 1991), hvor cheferne forsøger at nedtone betydnin-

gen af den tværfaglige logik ved at gøre opmærksom på, at der også bliver lavet udvikling i 

de enkelte fagområder. Cheferne understreger, at netværk er en god tilgang til at skabe mere 

synergi mellem de forskellige fagområder, men de understreger også, at fagområderne forsø-

ger at gøre det samme. Nedenstående citat er et eksempel på, hvordan cheferne forsøger at 

gøre opmærksom på, at fagområderne også arbejder med netværk uden om netværksstruktu-

ren.  

 

”vi udvikler jo også i vores fagområder, vi udvikler også imellem os hele tiden. Vi har grupper og 

netværk på tværs, som ikke er defineret ind i netværksorganisationen som et formelt netværk med en 

netværksleder der. Men vi har masser af andre netværk, som producerer viden og som behandler pro-

blemstillinger” (#chef, 2016). 

 

For cheferne handler strategien om pacificering således om at gøre opmærksom på, at de også 

ønsker at udvikle fagområderne, men at netværkene kan give en forståelse af, at fagområderne 

ikke længere alene er i stand til at finde løsninger på egne problemstillinger. For cheferne kan 

det derfor betyde en følelse af, at andre udefra kan gå ind og overrumple den (faglige) viden.  
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”Jeg tænker, det der ansvar man har i en afdeling, og hvis man så også har sådan en forvaltning, hvor 

man har nogle eksperter, der sidder og arbejder med det og har gang i alt muligt på det samme, og så 

er der pludselig en anden, der træder ind og gør noget på en anden måde med noget af det samme (…) 

Altså, det kræver da, at man oppe i ens hoved kan tænke sådan ’nå okay, det var der så nogle andre, 

der var bedre til ’” (#4 chef, 2016). 
 

Forventningen til cheferne er, at de er nødsaget til at åbne op for, at andre kan udvikle på de-

res fagområde, men framingen af den tværfaglige logik betyder, at cheferne ikke har meget 

kontrol med, hvad der foregår i netværkene. For cheferne betyder det, at de kan få svært ved 

at inkorporere forslagene fra netværkene, så det understøtter allerede eksisterende tiltag in-

denfor det enkelte fagområde. Ifølge nogen af cheferne kan det skyldes, at de enkelte netværk 

ikke altid har overblikket over det politiske spil eller tidligere og nuværende tiltag, til trods 

for at der kan sidde fageksperter fra det pågældende fagområde i de enkelte netværk. Netvær-

kene kan derfor komme med forslag til løsninger, som på trods af tværfagligheden ikke passer 

ind i den eksisterende praksis i de enkelte fagområder. Umiddelbart kan det virke paradoksalt, 

da det netop er tanken, at netværkene skal skubbe til de etablerede forestillinger, men om-

vendt handler netværkene om at komme med forslag til løsninger, der kan bruges ind i den 

eksisterende praksis. Hvis ikke det er tilfældet, kan det ende med, at cheferne kommer til at 

stå i en situation, hvor de kan have lyst til at afvise forslagene, men ikke føler, at det er legi-

timt. 

 

”du kan frygte, at hvis man så siger ’det synes jeg ikke’, ud fra selvfølgelig de faglige elementer du 

har, men at man så har modstand mod (netværk). Ikke at det er ideen, du har noget imod, hvad skal 

man sige, det er kvaliteten af det (…), men at det jo måske bliver, at så har man noget imod netværk” 

(# chef, 2016). 
 

Det kan efterlade cheferne i en svær situation, fordi de på den ene side ikke vil vise modstand 

mod netværkene, mens de på den anden side heller ikke altid synes, at de forslag som netvær-

kene kommer med, kan forsvares rent fagligt. Cheferne understreger dog, at det helst ikke 

skal komme dertil, hvor man som chef er nødsaget til at afvise forslagene fra netværkene. 

Strategien om pacificering handler derfor om, at cheferne accepterer den tværfaglige logik, 

men samtidig forsøger at nedtone dens betydning. Med netværkene får cheferne mindre kon-

trol med, hvad der foregår i netværkene, men de bibeholder stadigvæk ansvaret for fagområ-
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derne. Cheferne har derfor en interesse i at gøre opmærksom på, at fagområderne ikke er stil-

lestående områder, men også er i udvikling. Strategien om pacificering er derfor et forsøg på 

at skabe et kompromis ved at balancere tilgangen til den tværfaglige logik.    

 

For cheferne kommer dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed således til udtryk ved, at 

cheferne får en følelse af, at netværkene kan få en højere status end fagområderne. Det kan 

give en forståelse af, at der udelukkende er behov for netværk, fordi de enkelte fagområder 

ikke kan håndtere egne problemstillinger (#1, #2, #4 chefer, 2016). For fagområderne betyder 

det, at de ikke længere har patent på fagligheden, idet tværfagligheden giver flere perspektiver 

på problemstillingerne. De fleste af cheferne mener, at netværkene derfor skal tænkes mere 

ind i fagområderne, så netværkene ikke kommer med forslag, der enten ikke lader sig gen-

nemføre eller fagligt ikke kan forsvares (#1, #2, #3, #4 chefer, 2016). For cheferne handler det 

derfor om at være med til at sætte dagsordenen for netværkene, men ellers være åbne overfor, 

at andre udefra kan være med til at udvikle deres fagområde. Det kræver, at fagområderne 

imidlertid får initiativretten, så netværkene understøtter de eksisterende tiltag ved at skubbe til 

de etablerede forestillinger, men der hvor det er ønskværdigt i de enkelte fagområder.   

 

”Og det er jo i virkeligheden der, hvor det er opstået nedefra efter et behov eller sådan en del af (…) 

vores udviklingsstrategier på fagområderne, fordi vi jo også arbejder med de her strategier i kommu-

nen” (#1 chef, 2016). 
 

Et ønske om at inkorporere netværkene mere i fagområder kræver, at både fagområderne og 

netværkene er mere proaktive i forhold til, hvordan netværkene kan bruges som endnu en 

platform for udvikling af fagområderne. Hvis ikke det er tilfældet, kan det i stedet ende med 

at blive en kamp (Santos & Eisenhardt, 2005) mellem netværkene og fagområderne om, hvil-

ken praksis der er mest legitim til at bedrive udvikling.  

 

Kompromis 

Netværkslederne skal skabe rammerne for, at deltagere fra forskellige steder i og udenfor or-

ganisationen kan mødes om et givent tema, der er besluttet på forhånd, men som netværket i 

fællesskab kan være med til at forme. Framingen af den tværfaglige logik betyder, at net-

værkslederne derfor skal kunne facilitere netværkene, så de er åbne overfor deltagernes for-
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skellige perspektiver. Netværkslederne skal derfor som udgangspunkt ikke have en faglig 

baggrund indenfor det tema, som netværket handler om.  

 

”Vi som er netværksledere har jo ikke en faglighed ind i det (…) Man er jo ikke bundet af, at man ved, 

at der er alle mulige regler eller forhindringer, og det er der måske heller ikke, men når man har en 

faglighed og er vant til at arbejde på en bestemt måde, så bliver man hurtig fanget i at gøre tingene, 

som man plejer, eller som man ved fungerer” (#3 netværksleder 2015/2016). 

 

Netværkslederne giver generelt udtryk for, at hvis de har mindre kendskab til det tema, som 

netværket handler om, vil de kunne holde processen mere åben. Det handler her om, at net-

værkslederne skal ”turde stille de dumme spørgsmål” (Albertslund Kommune, 2016a). 

Framingen af den tværfaglige logik betyder, at hvis netværkslederne har en faglig baggrund 

indenfor det tema, som netværket handler om, vil der være en risiko for, at de udvælger en for 

snæver deltagerkreds til netværket. Det betyder, at netværket kan lægge sig fast på bestemte 

spor for tidligt, uden netværkslederne selv er bevidste om det (Albertslund Kommune, 

2016a). Netværkslederne peger derfor på, at hvis de ikke har en faglig baggrund, bliver det 

mere legitimt for netværkslederne at være undersøgende, hvilket giver netværkene mulighed 

for, at forskellige perspektiver kan udfoldes.  

 

Det er imidlertid ikke altid lige nemt for netværkslederne ikke at have en faglig indsigt i pro-

blemstillingen. En del af netværkslederne peger på, at det kan være svært, at udfordre delta-

gerne i netværket (#1, #2, #5, #6, #9 netværksledere, 2015). Nedenstående citat er et eksempel 

på, hvordan netværkslederne udtaler sig.  

 

”det med at vi skal helst have et netværk, der ligger udenfor vores fagområde, på kanten af det. Det 

tror jeg også mange af os stiller lidt spørgsmålstegn ved” (#14 netværksleder, 2015 /2016). 

 

Netværkslederne bruger derfor også strategien om pacificering, hvor de på den ene side ac-

cepterer den tværfaglige logik, men samtidig forsøger at nedtone betydningen af den. Ifølge 

teorien er strategien om pacificering en understrategi af kompromis, der handler om, at net-

værkslederne gerne vil følge den tværfaglige logik, men der kan være andre forhold, som gør, 

at de kun delvist kan gøre det (Oliver, 1991). Udfordringen for netværkslederne er her todelt. 

For det første kan det være svært for netværkslederne at udfordre de forskellige faglige per-
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spektiver, som deltagerne kommer med, når de ikke har nogen indsigt i det faglige felt. Hvis 

deltagerne i netværket samtidig ser forholdsvis ens på problemstillingen, kan der hurtig opstå 

konsensus om en bestemt retning for netværket. Det skal ses i sammenhæng med, at deltager-

ne er interesserede i at lægge bestemte perspektiver nedover problemstillingen for eksempel-

vis at få tilført flere ressourcer til deres fagområde (#1, #2, #4, #5 observationer, 2015). For 

det andet kan det være svært for netværkslederne, hvis deltagernes faglige perspektiver om-

vendt er for forskellige. Hvis netværkslederen ikke har en indsigt i det faglige felt, kan det det 

derfor være svært at balancere sammensætningen af deltagere i netværket, så en gruppe af 

deltagere ikke kommer til at dominere debatten.  

 

”Jeg havde ikke kendskab til, hvem det kunne være (red. deltagere til netværket), så jeg måtte ud og 

spørge, og så er det jo klart, at dem folk nævner, er jo dem der har gjort sig gældende i debatten. Det 

er nogle stærke stemmer, og det var jeg også blevet advaret om (…) Men hvis man har en stærk stem-

me ind i debatten, så er det jo også fordi, det betyder noget for ens daglige virke” (#6 netværksleder, 

2015/2016). 

 

Hvis ikke netværkslederne er i stand til at håndtere forskellige interesser i netværket, kan det 

ende med, at det er dem, som har den ”stærkeste stemme”, der kommer igennem med deres 

perspektiver.  

 

”Jeg kender da godt mine ledere, de kan være rimelig hardcore at danse med, og så står du som 

medarbejder og skal stå på mål i den kampplads. Det er det, der sker, når der skal ske forandring, så 

opstår der tit nogle konflikter og resultatet bliver så, hvem var det, der var skarpest” (#2 chef, 2016). 

 

Omvendt betyder netværksledernes manglende faglige tilknytning til et fagområde, at de kan 

stille sig mere neutrale i forhold til at skulle mægle mellem forskellige faggrupper, der forsø-

ger at forsvare deres position i feltet (#6 netværksleder, 2015/2016). Fordelen ved ikke at ha-

ve en faglig indsigt er, at der ikke bliver skabt store forventninger fra deltagerne i netværket 

om, at det er netværkslederne, der har ansvaret for at håndtere problemstillingen, men at det i 

stedet bliver et kollektiv ansvar i netværket (#5, #6, #11, #14 netværksledere, 2015/2016).  

 

For netværkslederne kommer dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed til at handle om, 

hvorvidt netværkslederne skal have en faglig indsigt i problemstillingen for at kunne skabe 
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tværfaglighed i netværket. Netværkslederne bruger her strategien om pacificering, hvor de 

accepterer den tværfaglige logik, men samtidig forsøger at nedtone betydningen af deres 

manglende faglige indsigt ved at understrege udfordringerne. Det skal ses i sammenhæng 

med, at netværkslederne har svært ved at kontrollere, hvordan netværkene bliver udformet, 

hvor de ikke kan være sikre på, at deltagerne rent faktisk har lyst til at deltage, hvilket giver 

netværkslederne en større usikkerhed i forhold til at opsøge dem. Netværkene bygger på fri-

villighed, hvilket gør netværkene skrøbelige, da netværkslederne ikke har bemyndigelse til at 

sige, at deltagerne skal deltage i netværket. Det står i modsætning til almindelige projekter, 

hvor en formel leder udpeger medarbejdere til at deltage i projekter (#6 Netværksleder, 

2015/2016). Strategien om pacificering handler derfor om at finde et kompromis ved at ba-

lancere tilgangen til den tværfaglige logik.  

  

Samspil   

Samspillet mellem den faglige og tværfaglige logik handler om, hvorvidt de løsninger, som 

kommer fra netværkene, understøtter resten af organisationen. I det følgende analyseres, 

hvordan chefernes og netværksledernes brug af strategier påvirker samspillet. 

 

Et potentielt samspil 

Samspillet mellem faglighed og tværfaglighed handler om, hvorvidt netværkene både kan 

varetage de mange interesser i netværket, så løsningerne samtidig stemmer overens med de 

dagsordner, der eksisterer i (fag)områderne. Cheferne og netværkslederne bruger her strategi-

en om pacificering, hvor de accepterer den tværfaglige logik, men samtidig forsøger at nedto-

ne betydningen af den. De benytter dog strategien af forskellige årsager. For chefernes ved-

kommende handler pacificering om at påpege, at fagområderne også er i stand til at lave ud-

vikling i forsøget på at bevare deres legitimitet som chefer for afdelingerne. Strategien om 

pacificering handler derfor for cheferne om, at fagområderne skal have serveretten i forhold 

til netværkene.  

 

”Når det vader ind over andre chefers ledelsesområder, så er det ikke sikkert, den (red. problemstil-

lingen) er lige relevant alle steder i organisationen (…) på den måde kan man sige, at der kommer en 

konkurrence mellem netværket og basisorganisationen” (#5 chef, 2016). 
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For cheferne betyder netværkenes status i organisationen, at det imidlertid bliver svært at af-

vise løsningerne fra netværkene til trods for, at cheferne vurderer ud fra deres faglige indsigt, 

at løsningerne ikke har kvalitet nok. Den tværfaglige logik gør, at der opstår en forståelse af, 

at hvis løsningerne er fundet i et netværk, så er løsningerne automatisk gode løsninger. Det 

kan således være svært for cheferne at stille sig kritiske overfor de løsninger, der kommer fra 

netværkene, men chefernes strategi om pacificering er et forsøg på at understrege, hvordan 

netværk ikke er en mirakelkur. For cheferne er det dog ikke et spørgsmål om, i hvilken grad 

netværk kan bibringe noget godt, men i stedet hvordan mange af netværkene er afkoblet fra de 

dagsordner, der ellers er i fagområderne. Cheferne lægger derfor op til, at temaerne for net-

værkene skal ”komme mere nedefra”, hvor det er afdelingerne, der er med til at sætte dagsor-

denen (#2, #3, #4, #5, #6 chefer, 2016).  

 

For netværkslederne handler strategien om pacificering om at gøre opmærksom på, at det er 

svært at facilitere netværkene. De har ikke samme bekymring for netværkenes status, men i 

stedet handler deres bekymring om, hvorvidt de kan leve op til forventningerne i den tværfag-

lige logik. Strategien om pacificering er således et forsøg på at nedtone forventningerne og 

gøre opmærksom på udfordringerne, der her handler om, hvordan netværkslederne ramme-

sætter netværkene, så det giver netværk med tværfaglige perspektiver, uden at det hverken 

skaber konsensus eller konflikt i netværket. Det skal samtidig ses i forhold til fagområderne, 

hvor det ikke nødvendigvis er givet, at fagområderne er enige med netværkene om løsninger-

nes udformning. Cheferne har her mindre mulighed for at kontrollere, hvad der foregår i net-

værkene, så det stemmer overens med de dagsordner der eksisterer i fagområdet. Netværkene 

kan derfor være et sted, hvor deltagerne kan løfte nye dagsordner ind i hierarkiet, men det kan 

også være en potentiel kampplads for forskellige interesser, der kan føre til, at det er de stær-

keste stemmer i debatten, der får mest indflydelse. Hvis det er tilfældet, kommer løsningerne 

ikke til at afspejle den tværfaglige logik. Det kan give udfordringer, når løsningerne fra net-

værkene skal gennemføres i (fag)områderne.  

 

”Når vi har lavet alt det her – et stort stykke arbejde, synes jeg, der er lavet – så kan jeg allerede nu 

have nogle bekymringer for, hvordan bliver det implementeret. Hvor meget har det bevågenhed fra de 

øvrige ledere, og hvor villige er de til at få det her ud at gå” (#6 netværksleder, 2015). 

 

Dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed kommer således til udtryk ved, at der opstår 
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en spænding mellem, hvordan netværkene gennem tværfaglighed kan skabe nye løsninger, og 

hvordan disse løsninger ikke får (fag)områderne til at føle sig overrumplet. I forsøget på at 

håndtere dilemmaet bruger både cheferne og netværkslederne strategien om pacificering, hvor 

de ikke bare accepterer den tværfaglige logik. Resultatet bliver, at cheferne og netværksleder-

ne på hver deres måde forsøger at leve op til forventningerne om at understøtte netværkene, 

men samtidig gør opmærksom på de udfordringer, der eksisterer. Chefernes og netværksle-

dernes brug af strategien om pacificering betyder, at der herved bliver skabt grundlag for at 

skabe et kompromis, hvor netværkenes og (fag)områdernes interesser bedre kan forenes. Det 

skal ses i sammenhæng med framingen, hvor italesættelsen sker top-down, mens tilrettelæg-

gelsen af rammerne for netværkene ikke er særlig formaliseret. Det giver anledning til, at den 

tværfaglige logik kan ændres, så den passer bedre til den konkrete situation. Samspillet bliver 

herved et potentielt samspil, hvor den faglige og tværfaglige logik kan komme til at understøt-

te hinanden, hvis der også fremover bliver taget hensyn til, at netværkene ikke kan holdes 

fuldstændig fri for de dagsordner, der ellers eksisterer i (fag)områderne.    

4.2.3 Dilemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse 

Dilemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse handler om forholdet mellem cheferne og 

netværkslederne, herunder hvordan ledelse i forhold til netværk bliver forstået ud fra nogle 

andre institutionelle logikker end i resten af organisationen. Det følgende afsnit har fokus på, 

hvordan tværgående ledelse bliver framet i Albertslund Kommune. 

 

Framing 

I det følgende analyseres italesættelsen og tilrettelæggelsen af den tværgående ledelseslogik 

med henblik på at beskrive de forventninger, det giver til cheferne og netværkslederne. 

 

En suspendering af hierarkiet  

I Albertslund Kommune giver hierarkiet en klar ansvarsfordeling mellem de enkelte direktør-

områder, chefafdelinger og lederenheder. Med oprettelsen af netværksstrukturen er det imid-

lertid vanskeligere at placere ansvaret for de forskellige netværk, idet netværkene overskrider 

de eksisterende ansvarsområder. Italesættelsen af den tværgående ledelseslogik handler derfor 

om at placere et ansvar for netværkene, men uden at det bliver i hierarkiet.  
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”I netværkene er der lagt op til åbne processer, der giver mulighed for innovativ samskaben i et rum, 

hvor vi prøver at suspendere den hierarkiske struktur og det anderledes mulige kan opstå” 

(Albertslund Kommune, 2013a: 3).!

 

Netværkene bliver herved på en og samme tid forsøgt indlejret i den eksisterende organisation 

og holdt uden for ved at suspendere hierarkiet. Det står i modsætning til det, organisationen 

ellers er vant til, hvor beslutningerne bliver taget ned gennem hierarkiet.  

 

”Jeg sidder jo ikke i min afdeling og finder på et projekt, det er typisk noget, der kommer enten oppe-

fra, kommunaldirektøren eller noget der er besluttet politisk, og netværkene er ikke besluttet politisk” 

(#14 netværksleder, 2015).  
 

Italesættelsen af den tværgående ledelseslogik betyder, at ledelse derfor ikke skal udøves 

gennem hierarkisk styring af netværkene, men i stedet gennem sparring mellem cheferne og 

netværkslederne. Det bliver understøttet af en række møder, der bliver tilrettelagt mellem che-

ferne og netværkslederne, hvor cheferne skal fralægge sig styring og give vejledning til net-

værkslederne.  

 

Forventningen til cheferne er, at de derfor skal indtage en anden rolle i forhold til netværkene, 

hvor de skal agere mere som sparringspartnere for netværkslederne i et ”samskabende ledel-

sesrum, der understøtter og anerkender netværkslederens mod” (Albertslund Kommune, 

2016b: 6). Cheferne skal således ikke udøve ledelse på samme måde som i afdelingerne. I 

stedet skal cheferne udøve det, som bliver betegnet som ”referenceledelse”, hvor de skal va-

retage netværksledernes interesser og understøtte dem i at komme i mål med ambitionerne for 

netværket. Cheferne bliver herved anset som centrale medspillere i forhold til netværkene, da 

de både giver adgang til ressourcer og den strategiske dagsorden. For at understøtte netværks-

lederne er forventningen, at cheferne skaber forbindelse mellem netværkene og den strategi-

ske dagsorden, da cheferne har et bedre overblik over organisationen og de dagsordner, der 

gør sig gældende (Albertslund Kommune, 2016c). Det kan dog betyde, at cheferne skal være 

med til at understøtte initiativer, som de ikke nødvendigvis selv har været med til at beslutte 

og som kan vedrøre noget helt andet end det som afdelingerne har fokus på. Cheferne skal 

derfor være i stand til at sætte sig udover de dagsordner, som kommer fra egen afdeling ved at 

afgive ressourcer i form af medarbejdertimer til netværkene. Forventningen er, at cheferne 
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som udgangspunkt afgiver de ressourcer, der er behov for, da cheferne har ansvaret for, at 

fremskaffe finansiering til implementering af løsningerne fra netværkene, hvis det viser sig at 

være nødvendigt (Albertslund Kommune, 2016b: 7).  

 

For netværkslederne betyder framingen af den tværgående ledelseslogik, at de skal ”tage le-

delse” på netværkene (Albertslund Kommune, 2015a:10). Forventningen er, at netværksle-

derne skal være i stand til at udfordre den hierarkiske ledelse ved at kunne genforhandle tidli-

gere beslutninger. Hvis netværkslederne mener at kunne se værdien i at forfølge en bestemt 

dagsorden, skal de være i stand til at overbevise den hierarkiske ledelse om fordelene. Net-

værkslederne har derfor mulighed for at vælge temaer til netværkene uden om både direktio-

nen og cheferne. Framingen af den tværgående ledelseslogik betyder, at netværkslederne skal 

udfordre den hierarkiske ledelse med nye perspektiver, hvilket gør, at netværkslederne skal 

understøtte ”ledelsesudviklingen i den hierarkiske organisation” (Albertslund Kommune, 

2016b: 15). I forhold til netværkene bliver netværkslederne derfor betragtet som ”ledelses-

udøvende” (Albertslund Kommune, 2015b: 4). Netværkslederne skal således være i stand til 

at træde ud af hierarkiet, som de ellers til dagligt er underlagt for at udfordre de beslutninger, 

der bliver taget der. 

  

For at understøtte netværkslederne i deres ledelse, får de tildelt et formelt mandat, som bety-

der, at netværkslederne er forpligtede til at modtage, opsnappe og afskaffe udfordringer, som 

gør det svært for netværkene at få fremdrift. Mandatet kommer fra topledelsen og indeholder 

bemyndigelse til, at netværkslederne kan bevæge sig på tværs af hierarkiet, herunder at benyt-

te cheferne (eller andre ledere og medarbejdere) til at sikre netværkets fremdrift. Netværksle-

derne får gennem mandatet adgang til at sætte relevante temaer på dagsorden i organisationen, 

men de er samtidig også forpligtet til at holde organisationen orienteret om de dagsordner, der 

rører sig i netværkene (Albertslund Kommune, 2014). Mandatet er således en måde at legiti-

mere netværksledernes handlerum overfor resten af organisationen og for at give netværksle-

derne støtte i at træde ud af hierarkiet.  

 

Den samlede framing sker således top-down gennem italesættelse af den tværgående ledelses-

logik, som handler om, hvordan den hierarkiske ledelse skal suspenderes i forhold til netvær-

kene, mens tilrettelæggelse af netværkene handler om, hvordan netværkslederne får tildelt et 



! 112 

mandat. Afsenderen af framingen er igen sekretariatet for netværksstrukturen. Det giver nogle 

forventninger til cheferne og netværkslederne om, at de skal udøve nogle andre roller, end 

dem de ellers er vant til. Cheferne skal udøve rollen som referenceledere, hvor de skal være 

sparringspartnere for netværkslederne, mens netværksledernes tildelte mandat giver bemyndi-

gelse til at træde ud af hierarkiet. Mandatet fremstår her som formaliseret, hvilket ikke giver 

mange muligheder for at fortolke rollerne anderledes. I det følgende ser jeg nærmere på, hvil-

ken betydning det har for de intra-organisatoriske dynamikker. 

 

Intra-organisatoriske dynamikker 

I dette afsnit analyseres de intra-organisatoriske dynamikker med henblik på at vise, hvordan 

framingen påvirker fordelingen af ansvaret for netværkene mellem cheferne og netværksle-

derne. 

 

En formel ansvarsfordeling 

Til at starte med har Albertslund Kommune forsøgt at placere ansvaret for netværksstrukturen 

hos en direktør, der udelukkende skulle have netværk som sit ansvarsområde. Formålet var at 

vise, hvordan netværk var højt prioriteret på dagsorden i organisationen (Albertslund 

Kommune, 2015a: 3). Selvom der var en velbegrundet anledning til at placere ansvaret for 

netværksstrukturen hos en direktør, viste det sig imidlertid, at det fratog de andre 

direktørområder medansvaret for netværkene, da det blev en enkelt direktørs opgaveportefølje 

og dermed ansvar (Albertslund Kommune, 2014a). Netværksstrukturen kom herved til at 

blive endnu en ”søjle” i organisationen i stedet for at være den enhed, som gennem 

netværkene kunne binde resten af organisationen sammen. Det efterlod netværkene i et 

ledelsesvakuum, når det kommer til den hierarkiske ledelse.   

 

Chefernes rolle som referenceledere skal derfor forstås som et forsøg på at give den 

hierarkiske ledelse en mere udtalt rolle i forhold til netværkene, så det bliver nemmere at 

fordele ansvaret i organisationen. For i praksis at afklare ansvarsfordelingen mellem 

netværkslederne og referencelederne er der derfor udarbejdet en kontrakt, der forsøger at 

udspecificere netværksledernes forpligtelser overfor referencelederen og omvendt. Kontrakten 

skal sikre, at der ikke opstår misforståelser i forhold til, hvem der har ansvaret for hvad. 

Udøvelsen af netværksledelse og referenceledelse bliver således forsøgt formaliseret ved at 
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tydeliggøre de forskellige ledelsesrollers ansvarsområde. For cheferne og netværkslederne 

betyder det, at de skal dele ansvaret for netværkene, hvor netværkslederne i udgangspunktet 

får ansvaret for at lede netværkene, mens referencelederen får ansvaret for, at løsningerne fra 

netværkene bliver implementeret i organisationen (Albertslund Kommune, 2016c).  

 

Udover kontrakten har der været en række andre tiltag, som forsøger at udspecificere 

forholdet mellem netværkslederne og referencelederne. Eksempelvis har referencelederne 

udfyldt et ”postkort” til netværkslederne, der udspecificerer de kvaliteter, som 

referencelederen mener, at net-værkslederen besidder. Formålet var, at reference-lederne 

herved viser deres støtte til netværkslederne, inden de går i gang med netværkene, men det er 

samtidig med til at tydeliggøre det ansvar, som netværkslederne skal påtage sig.    

 

Afklaring af rollerne betyder, at ansvaret for netværkene bliver delt mellem netværkslederne 

og referencelederne. Netværkslederne får her det overordnede ansvar for den praktiske 

udførelse af netværkene, hvilket understøttes af referencelederen, mens referencelederen har 

det overordnede ansvar for at give netværkene adgang til resten af organisationen.  

 

Framingen af den tværgående ledelseslogik påvirker således de intra-organisatoriske dyna-

mikker ved, at både cheferne og netværkslederne får ansvaret for netværkene. Det betyder 

dog ikke, at der bliver skabt en balance i de intra-organisatoriske dynamikker, da ikke alle 

netværkslederne er vant til at påtage sig et ledelsesmæssigt ansvar. De intra-organisatoriske 

dynamikker bliver derfor påvirket, hvor cheferne afgiver en del af ansvaret som ledere til net-

værkslederne. Det er med til at skabe en ubalance i de intra-organisatoriske dynamikker, som 

kan være med til at forklare baggrunden for de strategier, som cheferne og netværkslederne 

benytter (Yang, 2016). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Strategier 

I følgende afsnit analyseres de strategier, som cheferne og netværkslederne benytter for at 

håndtere dilemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse. 

 

 

 



! 114 

Afstandtagen 

Flere af cheferne giver udtryk for, at det for dem ikke handler om, at de vil tage beslutninger 

på vegne af netværkene. På den måde ligger chefernes forventninger til rollen som reference-

leder tæt på de forventninger, der bliver framet oppefra. Alligevel synes flere af cheferne, at 

rollen som referenceleder er uklar for dem, hvis det handler om, at de ikke skal udfylde deres 

rolle som hierarkiske ledere (#2, #4, #6 chefer, 2016).  

 

”Der bliver jeg i tvivl om, hvor ligger kompetencen til at sige, nu er jeg referenceleder og skal have 

møde med netværksledere, og hvad så hvis jeg sidder og siger, det her kan vi simpelthen ikke gå vide-

re med, det kan man ikke bruge” (#4 chef, 2016).  

 

Den pågældende chef giver udtryk for, at det er en svær situation at være i, når man som refe-

renceleder skal fortælle en netværksleder, hvis løsningerne fra netværket ikke er gode nok, 

fordi cheferne godt ved, at netværkslederne har brugt meget tid på netværkene. Situationen er 

et eksempel på, hvordan cheferne bruger strategien om afstandtagen. For ikke synligt at støde 

nogen bliver det ifølge den pågældende chef et ”’misk mask’ mellem beslutningskompetence 

og ansvar”, hvor cheferne ”træder meget varsomt” (#4 chef, 2016). En anden chef giver ud-

tryk for, at deres rolle som chefer bliver ”udvandet”, da det ikke er klart, hvem der faktisk 

tager beslutningerne, hvis ikke det er cheferne, hvilket giver en ”ledelseskonflikt” i forhold til 

at udfylde deres rolle som ledere (#2 chef, 2016). Strategien om afstandtagen kommer således 

til udtryk gennem undvigelse, hvilket betyder, at cheferne forsøger at træde varsomt i forhold 

til udøvelsen af referenceledelse. Selvom cheferne mener, at de ikke kan udøve rollen som 

referenceleder optimalt, har de ikke mange andre muligheder end at forsøge på det. Framin-

gen af den tværgående ledelseslogik gør, at cheferne er nødsaget til at være referenceledere, 

selvom de ikke nødvendigvis mener, at det fungerer for dem. Ved at bruge strategien om af-

standtagen, hvor cheferne prøver at undvige fra den tværgående ledelseslogik, kan de ifølge 

teorien forsøge at beskytte egne afdelinger fra udefrakommende krav. Strategien kan derfor 

være en fordel i forhold til at opretholde legitimitet, men hvor cheferne samtidig kan forsøge 

at minimere påvirkningerne ude fra (Oliver, 1991). 

 

Det er imidlertid ikke alle cheferne, som synes, at rollen som referenceleder er væsentlig an-

derledes end den, de ellers normalt udøver (#1, #6 chefer, 2016), og at rollerne som chef og 

referenceleder kan ses som skarpt adskilte (#6 chef, 2016).  
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”Det er igen det der med at huske, at man ikke er leder af det, fordi det har vi jo ledere til. Men på den 

måde så tænker jeg, at den opgave er for mig ikke så meget anderledes end (i forhold til) alle de andre 

ledere jeg har, som jeg jo sådan set snakker med om, hvad udfordringen er” (#1 chef, 2016).  

 

Strategien om afstandtagen kommer her i langt højere grad til at handle om, at cheferne har en 

forventning om, at hvis netværkslederne er ledere, så skal de komme til cheferne, hvis det er 

vigtigt (#1, #4 chefer, 2016). Ansvaret for netværkene bliver herved forsøgt placeret hos net-

værkslederne med en forventning om, at de som ledere kan løfte det. Nogle af cheferne peger 

her på, at det kan være en udfordring at have overblikket over, hvad der foregår i netværkene, 

hvilket derfor betyder, at de er nødt til at overlade (en del af) ansvaret for netværkene til net-

værkslederne (#2, #3 chefer, 2016). Strategien om afstandtagen handler derfor også om at 

placere et ansvar hos netværkslederne, da cheferne ikke mener, at de selv har muligheden for 

at tage det samme ansvar, som de ellers normalt gør. Det hænger godt sammen med, at che-

ferne har svært ved at kontrollere, hvad der foregår i netværkene, hvilket her betyder, at de 

ønsker at overlade (en del af) ansvaret til netværkslederne.  

 

Langt de fleste af cheferne er dog enige om, at det er en stor udfordring, at de ikke nødven-

digvis kender de netværksledere, som de skal være referenceledere for (#1, #2, #3, #4, #5 che-

fer, 2016).   

 
”Jeg er referenceleder for et par stykker af dem, men det er jeg på nogle medarbejdere, som jeg sådan 

set ikke kender, og jeg har ingen relation til dem og møder dem aldrig (…) Så det er i hvert fald ikke 

mig, som ligesom hverken giver dem mandat eller forhindrer dem i at gøre det. Jeg spiller faktisk in-

gen rolle” (#1, chef, 2016). 

 
Strategien om afstandtagen handler i det her tilfælde mere om, at cheferne ikke synes, at de 

har den store indflydelse på, hvorvidt netværkslederne kan leve op til de forventninger, der 

ligger i rollen som netværksleder. Det skal ses i sammenhæng med, at cheferne kan glemme, 

at de er referenceledere i en presset hverdag (#1, #2 chef, 2016). 

  

Chefernes brug af strategien om afstandtagen har altså udgangspunkt i forskellige årsager lige 

fra en manglende enighed om, hvordan rollen som referenceleder skal udføres til, at de ikke 

rigtig mener, at de selv spiller nogen rolle i forhold til netværkslederne. Strategien om af-
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standtagen er dog heller ikke lige tydelig hos alle cheferne, da det er forskelligt, hvor aktivt de 

forsøger at leve op til de forventninger, der er til rollen som referenceleder (#3, #5, #6 chefer, 

2016). Givet de meget klare forventningerne er alle cheferne dog nødsaget til at udøve rollen 

som referenceleder, hvis ikke de vil miste legitimitet (Oliver, 1991).  

 

Der hvor det imidlertid bliver svært for alle cheferne, er i forhold til spørgsmålet om priorite-

ringen af ressourcer til netværkene (#1, #2, #3, #4, #6 chefer, 2016). Flere af cheferne påpe-

ger, at det er problematisk, at de ikke ved, om de ressourcer som bliver brugt på netværk, står 

mål med de løsninger, som netværkene leverer. Alligevel er forventningen til cheferne, at de 

afgiver ressourcer til netværkene.  

 

”Det er sådan set også det set up, der er lavet, at det er vi forpligtiget til som chefer (red. afgive res-

sourcer). Jeg synes bare ikke, det virker” (#1 chef, 2016).  

 

Strategien om afstandtagen handler således også om at ville prioritere ressourcerne i organisa-

tionen, hvilket skal ses i forhold til, at cheferne ikke nødvendigvis får noget direkte ud af net-

værkene. Givet de klare forventninger om at afgive ressourcer, har cheferne dog ikke andre 

muligheder end at afgive ressourcerne. Cheferne mener, at de derfor i højere grad skal være 

med til at prioritere ressourcerne i forhold til netværkene, for som en chef siger, bliver ”den 

store karrusel sat i gang”, når det handler om netværk, men uden at cheferne ved, om der 

kommer noget ud af det (#1, #2, #3, #4 chefer, 2016). 

 

For cheferne handler dilemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse således om, at ledelse 

kommer til at forgå mellem ”vertikal styring på beslutninger, og horisontal mening og for-

handling” (Albertslund Kommune, 2015a: 15). På den ene side skal cheferne lade sig udfor-

dre af de dagsordner, som netværkene kommer med, mens de på den anden side stadigvæk 

har ansvaret for den afdeling, som de til daglig er chef for. Strategien om afstandtagen handler 

ifølge teorien om, at cheferne forsøger at skjule deres afvigelse fra den tværgående ledelses-

logik, hvilket ofte sker i situationer, hvor der ikke er tilstrækkelig fleksibilitet til at handle 

anderledes (Pedersen & Aagaard, 2015). Chefernes brug af strategien om afstandtagen hand-

ler dog ikke om, at cheferne ikke ønsker at leve op til forventningerne, men i stedet at det er 

svært for dem at indtage en mere aktiv rolle 
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Accept 

Mandatet indeholder ifølge netværkslederne en godkendelse af, at de kan stå i spidsen for, at 

netværket kan udforske forskellige muligheder ved at bryde med den hierarkiske struktur. For 

netværkslederne er mandatet derfor med til at legitimere, at de kan træde ud af hierarkiet som 

netværksledere. Nedenstående citat er et eksempel på, hvordan nogle af netværkslederne udta-

ler sig om mandatet.  

 

”Det giver mig nogle tanker ind i mellem om ”jamen du må gerne”, altså det der med at bryde den 

hierarkiske struktur. Og det her med, hvis nogle begyndte og interessere sig for, om jeg må gå direkte 

til (navn på chef), så tror jeg da nok, at jeg vil bruge det til at sige, at ’jamen hvorfor det?’ (#1 net-

værksleder 2015/16). 

 

Netværkslederne peger på, at mandatet er vigtigt både i forhold til selve netværket, og i for-

hold til resten af organisation. I forhold til netværkene betyder mandatet, at netværkslederne 

kan slå fast, at netværket ikke i første omgang skal være begrænset af, hvad cheferne mener 

om en given problemstilling. Mandatet indeholder her en godkendelse af, at netværkslederen 

står i spidsen for, at netværket kan udforske forskellige muligheder, hvorefter det så er op til 

netværkslederen at overbevise cheferne om vigtigheden i løsningen. Det giver netværksleder-

ne en vis autoritet over for netværket, hvis deltagerne i netværket skulle være i tvivl om, 

hvorvidt de kan komme igennem med løsningerne fra netværket (#1, #5, #6 observationer, 

2015). I forhold til resten af organisationen betyder mandatet, at det er nemmere for netværks-

lederne at spørge forskellige medarbejdere i organisationen, om de vil deltage i netværket. 

Mandatet indeholder derfor en accept af, at netværkslederne kan gå direkte til andre medar-

bejdere uden først at få en godkendelse fra den hierarkiske ledelse.  

 

Selvom mandatet er en legitimering af rollen som netværksleder er der imidlertid flere af net-

værkslederne, der i praksis ikke synes, at mandatet har betydet noget (#1, #2, #4 #7, #11 #14 

netværksledere, 2015/2016). For dem er mandatet ren proforma, da netværkslederne mener, at 

de aldrig vil få samme status, som cheferne med formel ledelse. De mener derfor, at mandatet 

bliver en smule kunstigt, da de reelt ikke har ledelsesbemyndigelse. 

  

”Jeg synes, at man har nogle idealforestillinger om, hvad mandatet går ud på i netværksstrukturen” 

(#4 netværksleder, 2015/2016).  
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For netværkslederne giver mandet i stedet flere tvivlsspørgsmål, idet der er lagt op til, at næ-

sten alt kan lade sig gøre med mandatet, men samtidig ligger der alligevel nogle underliggen-

de spilleregler for, hvad netværkslederne kan tillade sig (#6, #7 observationer, 2015). Det gør, 

at mandatet bliver utydeligt og uklart for netværkslederne. Mandatet mister herved sin betyd-

ning, da netværkslederne ser, hvordan mandatet er givet gennem ordre. 

 

”Jeg føler ikke, at vi har noget mandat specielt. Jeg føler, at vi er i gang med en udvikling, og folk har 

fået at vide ’det skal I gøre’” (# netværksleder, 2015/2016). 

 

Selvom flere af netværkslederne ikke synes, at mandatet er oprigtigt, bruger netværkslederne 

alligevel strategien om accept, hvor netværkslederne ifølge teorien forsøger at overholde de 

normer og værdier, der er i den tværgående ledelseslogik (Oliver, 1991). Alle netværksleder-

ne forsøger derfor at leve op til forventningerne, som ligger i mandatet. Netværkslederne er 

som udgangspunkt enige i, at de skal stå i spidsen for at lede netværkene, ligesom de er enige 

i, at de er nødsaget til at opsøge deltagere til netværkene forskellige steder i organisationen.   

 

Mandatet betyder imidlertid ikke, at hierarkiet i praksis bliver suspenderet. Den tværgående 

ledelseslogik overtager ikke uden videre i forhold til de andre ledelseslogikker, der ellers måt-

te eksistere i organisationen.   

 

”Jeg ved godt, vi har fået et mandat, men som jeg sagde tidligere: det er stadigvæk et tankesæt, som 

er så meget indgroet i organisationen, at man ikke bare kan få den legitimitet, som ligger i det. Der er 

vi bare ikke endnu. Det kan godt være, det kommer, men pt. synes jeg ikke” (11# netværksleder, 

2015/2016). 

 

Det tildelte mandat kan således give netværkslederne flere beføjelser, men det afhænger me-

get af, hvordan resten af organisationen reagerer på det. Dilemmaet mellem ledelse og tvær-

gående ledelse kommer for netværkslederne til udtryk ved, at mandatet på den ene side giver 

netværkslederne flere beføjelser, mens det på den anden side er med til at sløre, hvad net-

værkslederne reelt kan tillade sig. Netværkslederne skal derfor kunne fornemme, hvornår de 

skal indgå i hierarkiet, og hvornår de kan tillade sig at træde udenfor. For at udføre mandatet i 

praksis skal netværkslederne derfor være bevidste om, hvor langt mandatet reelt rækker, men 
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samtidig også kunne udfordre det selv samme mandat. Strategien om accept er her ikke en 

fordel for netværkslederne, da de forsøger at imødekomme den tværgående ledelseslogik, 

men uden aktivt at kunne forholde sig kritisk til mandatet. Det gør, at netværkslederne bliver i 

tvivl om, hvor langt mandatet reelt rækker.    

 
Samspil 
Samspillet handler om, hvorvidt ansvarsfordelingen i forhold til netværkene fordrer en gen-

nemførelse af løsningerne fra netværkene i resten af organisationen. I det følgende analyseres, 

hvordan chefernes og netværksledernes brug af strategier påvirker samspillet. 

 

Et ulige samspil 

Samspillet mellem ledelse og tværgående ledelse handler om at finde en balance mellem le-

delse som sparring og ledelse som styring, der samtidig har betydning for, hvordan ansvaret 

for netværkene bliver placeret. Cheferne og netværkslederne bruger strategierne om hen-

holdsvis afstandtagen og accept, hvilket kommer til udtryk ved, at mange af netværkslederne 

ikke har brugt deres referenceleder særlig meget. Flere af netværkslederne giver dog udtryk 

for, at de har haft en god dialog med referencelederne, men det har samtidig været svært for 

dem at vide, hvornår og hvor meget de skulle bruge dem (#1, #2, #7, #14 netværksledere, 

2015/2016). Netværksledernes usikkerhed hænger også sammen med, at de føler det ubehage-

ligt, hvis de skal udfordre referencelederne på deres holdninger.   

!

”Også fordi man sidder som menige medarbejdere over for en chef på et væsentligt højere niveau og 

skal argumentere for at gafle nogle af X´s medarbejdere, så er man jo rimelig nervøs og sådan, 

rimelig (…) puh og så videre. Det er jeg ikke vant til. Og igen følte jeg, at jeg skulle overtale. Jeg 

følte, at jeg skulle overtale til det her skide gode netværk, som jo er på deres område, og det syntes jeg 

var svært” (#2 netværksleder, 2015/2016).  

 

En netværksleder fortæller, hvordan netværkslederne på trods af mandatet sagtens kan blive 

afvist af cheferne eller andre ledere i organisationen (#7 netværksleder 2015/2016). Flere af 

netværkslederne føler, at de skal overtale eller sælge ideerne, som netværkene kommer med 

(#2, #4, #7, #14 netværksledere, 2015/2016). De bliver derfor udfordret af, at der i mandatet 

ligger en forståelse af, at de skal ”tage en snak leder til leder” (#14 netværksleder, 

2015/2016), hvor de skal argumentere for, at deres beslutninger er de rigtige.    
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”Når man skal sælge sig selv, når X ikke kommer og spørger mig ’kære netværksleder, kunne du ikke 

godt tænke dig at komme over og hjælpe mig’. Det er den anden vej rundt og det betyder, at jeg et 

stykke hen af vejen ikke kan vise svaghed. Jeg bliver nødt til at overbevise X om, at jeg har styr på det, 

og du kommer ikke til at fortryde, at du har investeret i (det). Selv når jeg ikke ved om X kommer til at 

fortryde det” (#11 netværksleder 2015/2016). 

 

Der er imidlertid ikke noget at sige til, at netværksværkslederne synes, at det kan være svært 

at bruge deres referenceleder, idet relationen mellem referenceleder og netværksleder kan 

være tvetydig. På den ene side kan referencelederen og netværkslederen forstås som ligevær-

dige medspillere, hvor referencelederen skal agere sparringspartner overfor netværkslederen. 

Det kræver imidlertid, at relationen bliver forstået som en ligeværdig relation mellem to lede-

re. På den anden side vil cheferne altid have formel ledelse, hvorved relationen bliver mellem 

en leder og en medarbejder. Det har således en betydning for netværkslederne, at cheferne 

synes, at netværkene er vigtige, så det ikke bliver netværkslederne, der skal overtale cheferne.  

 

Flere af cheferne understreger, at netværkslederne udviser et stort engagement, men mener 

samtidig, at mandatet er en udfordring, fordi det ikke er tydeligt nok. De anerkender, at net-

værkslederne forsøger at leve op til de forventninger der ligger i mandatet, men at det samti-

dig er svært, fordi netværksledelse ikke er ”en position i organisationen som taler ind i basis-

organisationen” (#5 chef, 2016). Cheferne er enige i, at de derfor skal understøtte netværks-

lederne, men der er også flere af dem, der mener, at netværkslederne ikke skal være ledere 

med formel ledelsesautoritet (#1, #2, #3, #4 chefer, 2016).  

 

”Når vi snakker om ledelse, så synes jeg, det er ledelse, og jeg synes ikke man skal begynde at give 

medarbejderne ledelse på noget, som i sidste ende er mit ansvar” (#2 chef, 2016). 
!

Flere af cheferne erkender, at de fremover imidlertid er nødsaget til at være mere proaktive i 

deres rolle som referenceledere, så deres interesser i højere grad kan forenes med temaerne 

for netværkene. En chef fortæller, hvordan rollen som referenceleder og rollen som chef for 

afdelingen derfor bør tænkes mere sammen og understøtte hinanden. 
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”Jeg tror, at hvis jeg skulle have udøvet min referencelederrolle bedre, så tror jeg egentlig, der kunne 

have været mere at trække på, i at jeg har basisledelsesopgaver – trække det med ind og være mere 

klar på, hvad vil jeg med at sidde i kontakt med det netværk, og ikke hvad kan jeg give af støtte til den 

netværksleder der sidder der, men hvad kan jeg trække ind i min ledelsesopgave, hvad gør det 

strategisk for mig, at det her netværk findes” (#6 chef, 2016). 

 

Dilemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse kommer således til udtryk ved, at der opstår 

en spænding mellem rollen som chef og rollen som netværksleder. Selvom mandatet forsøger 

at udspecificere de forskellige forventninger, der er til cheferne og netværkslederne, giver de 

udtryk for, at det er svært at efterleve dem i praksis. Chefernes brug af strategien om 

afstandtagen betyder, at de forsøger at løsrive sig fra de forventninger, der er til dem. Det 

skyldes, at de ikke har mulighed for at handle anderledes, hvis de ikke vil miste legitimitet, 

selvom de ikke altid er enige i eller føler, de kan leve op til forventningerne. 

Netværksledernes brug af accept betyder, at de derimod forsøger at leve op til forventningerne 

til trods for, at de giver udtryk for, at mandatet kan være svært at udleve i praksis. Det gør de, 

fordi mandatet meget tydeligt viser, at der er nogle forventninger til dem til trods for, at disse 

forventningerne kan være ret uklare. Netværkslederne ønsker derfor ikke at skuffe den 

hierarkiske ledelse, hvorfor de bruger strategien om accept. Resultatet bliver, at både cheferne 

og udviklingskonsulenterne udøver rollerne, men i relationen til hinanden gør de det som et 

minimum, hvor flere af dem giver udtryk for, at de ikke har brugt hinanden tilstrækkeligt. 

Forsøget på at pålægge cheferne og netværksledernes et ansvar for netværkene betyder, at 

ansvaret imidlertid ikke bliver et delt ansvar mellem cheferne og netværkslederne, men i 

stedet et opdelt ansvar. Netværkslederne får herved ansvaret for den praktiske udførelse af 

netværkene, mens cheferne får ansvaret for at gennemføre løsningerne fra netværkene, hvilket 

kan give en skævvridning mellem løsningerne fra netværket og de dagsordner der eksisterer i 

(fag)områderne. Det skal dog ikke forstås sådan, at hverken cheferne eller netværkslederne 

ikke ønsker at leve op til forventningerne, men at det i praksis ikke kan lade sig gøre, fordi 

der også er andre hensyn, de skal tage. Chefernes og netværksledernes brug af strategierne 

giver derfor ikke grundlag for at skabe et samspil. Det skal imidlertid ses i sammenhæng med 

framingen, hvor italesættelse sker top-down, og tilrettelæggelsen af den praktiske udførelse af 

rollerne er forholdsvis formaliseret gennem mandatet. Cheferne og netværkslederne har derfor 

ikke mange andre muligheder end at udøve rollerne, hvis ikke de vil miste legitimitet, fordi 

håndhævelsen af mandatet er tydelig (Pache & Santos, 2010). Samspillet bliver herved et 
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ulige samspil, hvor der ikke bliver skabt grundlag for, at chefernes udøvelse af 

referenceledelse kommer til at understøtte netværkslederne, så det bliver nemmere at 

gennemføre løsningerne fra netværkene i (fag)områderne.  

4.3 Samspil i den hybride organisering  
I det følgende afsnit vil det overordnede samspil i den hybride organisering blive vurderet for 

Albertslund Kommune. Vurderingen af det overordnede samspil er samtidig en opsamling på 

samspillet for de tre dilemmaer. Kriterierne for at vurdere samspillet er, hvor integrerede de 

institutionelle logikker er, hvor meget de overlapper hinanden i forhold til at indtage det 

samme område, samt hvordan de bliver prioriteret i forhold til hinanden i organisationen 

(Besharov & Smith, 2014; Raynard, 2016).  

 

Samspillet mellem netværksstrukturen og resten af organisationen i Albertslund Kommune 

fremstår samlet set som svært, men med mulighed for at det kan blive nemmere fremover. 

Der er dog stor forskel på, hvor nemt det er at skabe et samspil set i forhold til de tre dilem-

maer. I det andet dilemma bliver der skabt grundlag for et samspil, mens der i det første og 

tredje dilemma ikke bliver skabt et samspil.  

Samspillet skal forstås i lyset af, hvordan framingen giver mulighed for at ændre 

betydningen af de institutionelle logikker. Albertslund Kommune gør meget ud af at formidle 

tankerne bag netværksstrukturen og de dertilhørende netværk gennem et utal af dokumenter. 

Det er sekretariatet for Netværksstrukturen, der er afsenderen, men sekretariatet er koblet di-

rekte op til den øverste ledelse for at give netværksstrukturen gennemslagskraft i organisatio-

nen. Italesættelsen sker derfor top-down, men bliver primært kommunikeret ud gennem diver-

se dokumenter, hvilket efterlader plads til fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet i netvær-

kene, der herved ikke følger en bestemt procedure. Det betyder, at cheferne og netværksleder-

ne kan gøre opmærksom på de udfordringer, som de oplever ved framingen af de institutio-

nelle logikker, hvilket sker i det andet dilemma, hvor der bliver skabt mulighed for en integre-

ring af de forskellige institutionelle logikker. Integreringen består her i, at der bliver gjort 

opmærksom på, hvordan netværkenes interesser skal stemme overens med (fag)områdernes 

dagsordner (andet dilemma). For at en integrering af de institutionelle logikker kan finde sted, 

kræver det ifølge teorien en åbenlys anerkendelse af de modsætninger, der er mellem de 

grundlæggende værdier, hvor det afgørende er, at de institutionelle logikker ikke er absolutte, 

så det udelukker andre institutionelle logikker (Raynard, 2016). Til trods for at både cheferne 
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og netværkslederne forsøger at gøre opmærksom på udfordringerne, sker det gennem strategi-

er, der er forholdsvis passive, ved at cheferne og netværkslederne på diplomatisk vis formid-

ler begge sider af de institutionelle logikker. Det skal ses i sammenhæng med, at selvom 

framingen generelt stadigvæk er åben overfor ændringer, er det muligt at spore en tendens til 

en stadigvæk stærkere formalisering af rammerne for netværk gennem blandt andet nedskriv-

ning af flere dokumenter. I første dilemma kommer det til udtryk ved, at værdiskabelsen bli-

ver gjort mere formaliseret med tiden gennem blandet andet udarbejdelsen af et værdi-

værktøj, mens det i andet dilemma kommer til udtryk gennem et faciliterings-værktøj, hvor 

netværkene med tiden i højere grad skal følge nogle bestemte faser. Det kan på den ene side 

være med til at hjælpe netværkslederne i forhold til den usikkerhed, som de oplever, men det 

kan på den anden side også være med til at skabe nogle rigide rammer for netværkene, hvis 

det i fremtiden tager overhånd. En meget detaljeret framing kan nemlig betyde, at man i stedet 

risikere at distancere netværksstrukturen mere fra resten af organisationen i forsøget på at 

forklare, hvad netværksstrukturen gør anderledes end tidligere. Selvom samspillet er svært, 

betyder den overordnede framing, at netværkene endnu ikke er alt for formaliserede, hvilket 

gør, at de institutionelle logikker ikke kommer til at fremstå som absolutte (Raynard, 2016). 

Ud fra de tre dilemmaer er det bedste grundlag for et samspil, hvis framingen sker overordnet, 

da det skaber et grundlag for, at de institutionelle logikker kan modificeres, så der kan ske en 

integrering i fremtiden. 

Samspillet hænger imidlertid også sammen med, hvordan de intra-

organisatoriske dynamikker udspiller sig i organisationen. Uanset hvilke tre dilemmaer det 

drejer sig om, er de intra-organisatoriske dynamikker tydelige, hvilket giver anledning til in-

terne spændinger mellem cheferne og netværkslederne. De interne spændinger skyldes ifølge 

teorien, at cheferne og netværkslederne forsøger at legitimere de institutionelle logikker, som 

de finder mest attraktive for at få eller opretholde indflydelse og kontrol (Mangen & Brivot, 

2015). Det sker, når der er et overlap mellem de institutionelle logikker, der forsøger at indta-

ge det samme område. Overlappet handler her om, at 1) værdiskabelsen både skal være rele-

vant for netværkene og (fag)områderne, men kan blive opfattet forskelligt (første dilemma), at 

2) netværkene både udfordrer og understøtter (fag)områderne med nye perspektiver, men kan 

overrumple (fag)områderne (andet dilemma), samt at 3) både netværkslederne og cheferne 

skal have ansvaret for netværkene, men hvor ansvaret bliver et opdelt ansvar (tredje dilem-

ma). De interne spændinger kommer dog ikke åbenlyst til udtryk, da netværkslederne og che-
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ferne ikke særlig ofte mødes, hvilket dog samtidig betyder, at der ikke bliver skabt grundlag 

for forhandling. I stedet ender det med, at cheferne og netværkslederne blot formår, at synlig-

gøre udfordringerne (specielt i andet dilemma). Ud fra de tre dilemmaer er det bedste grund-

lag for et samspil således en nogenlunde lige balance i de intra-organisatoriske dynamikker.  

Hvorvidt samspillet kommer til at fremstå stærkt eller mindre stærkt afhænger af 

de strategier, som cheferne og netværkslederne benytter. Cheferne er overordnet mere kritiske 

overfor netværksstrukturen end netværkslederne er. De bruger strategierne om kompromis 

(pacificering) og afstandtagen (løsrivelse) mod netværksledernes brug af strategier om accept 

(adlyde) og kompromis (pacificering). Det skyldes, at oprettelsen af netværksstrukturen ryk-

ker ved den interne magtbalance, hvilket betyder, at cheferne får mindre indflydelse og kon-

trol, mens netværkslederne får mere indflydelse i forhold til netværkene. Brugen af forskelli-

ge strategier hænger derfor sammen med, hvordan framingen af de institutionelle logikker 

påvirker de intra-organisatoriske dynamikker. Samspillet er imidlertid stærkest i andet di-

lemma, hvor både cheferne og netværkslederne bruger strategien om kompromis, fordi der 

bliver skabt grundlag for at betragte de institutionelle logikker som lige vigtige. Ved priorite-

ring af de institutionelle logikker er det ifølge teorien afgørende, at ingen af de institutionelle 

logikker bliver betragtet som mere værd end andre, da det herved bliver sværere at integrere 

dem (Raynard, 2016; Besharov & Smith, 2014). Chefernes og udviklingskonsulenternes brug 

af strategien om kompromis skaber imidlertid kun et grundlag for prioritering, da hverken 

cheferne eller netværkslederne formår at skabe en fælles forhandling. Strategien om pacifice-

ring, der er en understrategi til kompromis, betyder, at både cheferne og netværkslederne kun 

forsøger at formidle de udfordringer, de oplever. Ud fra de tre dilemmaer er det alligevel stra-

tegien om kompromis, der giver det stærkeste samspil.  

Samlet set er der skabt mulighed for, at der i fremtiden kan skabes et samspil i 

Albertslund Kommune. Det er dog et samspil, der overordnet set er selektivt i kombinationen 

af forskellige institutionelle logikker, hvilket giver anledning til interne spændinger, som bli-

ver forsøgt overkommet ved fremover i endnu højere grad, at sætte fokus på chefernes rolle i 

forhold til netværkene.  
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KAPITEL 5 

5. Roskilde Kommune 
I det følgende kapitel vil Roskilde Kommune og deres initiativ med at oprette Udviklingsfo-

rum blive analyseret. Ligesom i det foregående kapitel er dette kapitel inddelt i tre dele. I før-

ste del (afsnit 5.1) beskriver jeg den hybride organisering, som består af en forvaltningsorga-

nisation og Udviklingsforum. Det gøres med henblik på at forklare, hvilke elementer den hy-

bride organisering består af i Roskilde Kommune. I anden del (afsnit 5.2) analyserer jeg, 

hvordan lederne håndterer dilemmaerne. Udgangspunkt for analysen er de tre dilemmaer: 1) 

dilemmaet mellem målstyring og målsøgning, 2) dilemmaet mellem faglighed og tværfaglig-

hed og 3) dilemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse. Under hvert dilemma bliver først 

organiseringen i form af italesættelsen og tilrettelæggelsen af Udviklingsforum analyseret, 

herefter de intra-organisatoriske dynamikker og de strategier, som lederne benytter for at 

håndtere dilemmaerne, for til sidst at analysere hvordan samspillet fremstår. I tredje del (af-

snit 5.3) vurderer jeg, hvordan samspillet for de tre dilemmaer samlet fremstår i Roskilde 

Kommune. 

5.1 Den hybride organisering 
Dette afsnit beskriver, hvordan Roskilde Kommune er administrativt organisereret med hen-

blik på at tydeliggøre de forskellige organiseringer, som den hybride organisering består af. 

Beskrivelsen er foretaget på baggrund af interne dokumenter og er således Roskilde Kommu-

nes egen forståelse af, hvordan den administrative organisering er opbygget, samt med hvilket 

formål Udviklingsforum er oprettet. Hensigten er derfor at forstå Roskilde Kommunes egne 

intentioner med at oprette Udviklingsforum.    

5.1.1 Forvaltninger 

Roskilde Kommune har en traditionel forvaltningsorganisering med en direktion i spidsen. 

Den samlede direktion består af kommunaldirektøren og tre direktører, hvor direktørerne ud-

over at sidde i direktionen varetager hver et forvaltningsområde, der består af fag- eller stabs-

funktioner (Roskilde Kommune, 2013: 6). Direktionen står for helhedsperspektivet i organisa-

tionen, herunder at sikre tværgående prioritering og koordinering i administrationen (Roskilde 

Kommune, 2013: 4). Udover ansvaret for administrationen har direktionen ansvaret for, at 
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Roskilde Kommune udvikler sig i forhold til de vedtagne politiske visioner og mål, så organi-

sationen leverer på de politiske bestillinger. Direktionen bliver understøttet af stabsfunktio-

nerne, som skal varetage de tværgående strategiske indsatser samt samordning og koordine-

ring af direktionens koncernansvar (Roskilde Kommune, 2013: 5). Foruden direktionen og de 

dertilhørende stabsfunktioner består den administrative organisering af tre forvaltningsområ-

der med underliggende chefafdelinger, der har ansvaret for den administrative drift, og som 

de decentrale enheder, der udgør kommunens institutioner, refererer tilbage til (Roskilde 

Kommune, 2013: 6). Den administrative organisering udgør således en forvaltningsorganise-

ring, hvor der er en klar fordeling af ansvar mellem direktion, direktørområder, chefafdelinger 

samt institutioner (Thorup, 2013). Figur 8 viser Roskilde Kommunes organisationsdiagram.  

 

!
Figur 7. Organisationsdiagram for Roskilde Kommune 

Organisationsdiagrammet viser to ud af de i alt tre ledelsesniveauer i Roskilde Kommune 

(udover kommunaldirektøren). Direktionen er markeret med blåt, mens forvaltningsområder-

ne (ressortområder) er henholdsvis Velfærd, By, Kultur og Miljø, samt Beskæftigelse, Social 

og Økonomi, som direktørerne har ansvaret for til dagligt. Under de tre forvaltningsområder 

er de forskellige chefafdelinger, som er markeret med lysegrå. Foruden direktionen og chefer-

ne består de tre ledelsesniveauer også af institutionslederne (fokus er her på direktionen (di-

rektørerne) og cheferne) (Roskilde Kommune, 2013: 6). Den enkelte direktør har det fulde 
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ansvar for varetagelsen af forvaltningsområdet. Ansvaret er todelt, hvor direktøren både skal 

stå til ansvar overfor direktionen i forhold til tværgående arbejdsgange samt overfor fagud-

valg og Økonomiudvalget/Byrådet i forhold til politikker og sager på området. Den enkelte 

chef har ansvaret for et eller flere fagområder og skal varetage de strategiske forhold indenfor 

det pågældende område. Cheferne varetager i udgangspunktet ikke konkrete driftsmæssige 

forhold, men kan have en række afsnitsledere under sig til at varetage sådanne forhold 

(Roskilde Kommune, 2013: 7). 

 

Roskilde Kommune er således i udgangspunktet repræsenteret ved en organisation, der har 

klare rammer for den specialiserede viden, specielt indenfor de tre forvaltningsområder. For-

valtningsområderne, hvor to af dem også har egne sekretariater, kan derfor hurtigt komme til 

at fremstå som store og til tider meget lukkede enheder både overfor hinanden og overfor 

stabsfunktionerne. Der kan således hurtigt opstå en siloopdeling mellem de forskellige fagom-

råder. Roskilde Kommune har derfor arbejdet med at åbne organisationen op ved at understøt-

te helhedstænkningen (Roskilde Kommune, 2013: 2), hvor den grundlæggende forståelse er, 

at tværgående samarbejde vil styrke opgaveløsningen. 

 

”Det er en grundlæggende forståelse, at alle områder i kommunen hænger sammen, og at der er po-

tentiale for at forbedre alle områder, ved at tænke på tværs. Dette gælder både for de mere driftsori-

enterede områder, hvor udvikling og effektivisering som regel kan opnås ved at tage udgangspunkt i 

borgerens oplevelse og se på tværs af opgaver, og selvfølgelig, for innovative processer, hvor der 

søges nye og anderledes løsninger på borgerens behov” (Roskilde Kommune, 2013: 3). 

 

I den forbindelse har direktionen nedsat tre fora på forskellige niveauer, der skal varetage et 

helhedsperspektiv i forhold til opgaveløsningen. De tre fora er Chefforum, Lederforum og 

Udviklingsforum. Fokus i afhandlingen er på Udviklingsforum, som vil blive forklaret nær-

mere i det følgende.  

5.1.2 Udviklingsforum  

Direktionen oprettede i foråret 2013 Udviklingsforum. Formålet med Udviklingsforum er at 

skabe flere (innovative) løsninger, der kan give et modspil til resten af organisationen 

(Roskilde Kommune, 2013a:10). Ifølge direktionen har tendensen været, at innovationen lider 

under nogle snævre rammer i organisationen, hvor der er meget fokus på drift. Udviklingsfo-
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rum skal derfor sikre større sammenhæng på tværs af de forskellige fagområder ved at skabe 

tid og rum til nytænkning. For Roskilde Kommune betyder det, at Udviklingsforum skal un-

derstøtte en optimering af organisationens evne til at levere (innovative) løsninger, så de dag-

lige perspektiver i højere grad kan blive udfoldet (Roskilde Kommune, 2013b:1). Udviklings-

forum bliver derfor målt på evnen til at levere disse (innovative) ideer (Roskilde Kommune, 

2013a:10). Figur 9 viser, hvordan Udviklingsforum er tiltænkt som koblingen mellem de 

overordnede strategier og politikker og de opgaver, der fylder i hverdagen. 

!
Figur 8. Udviklingsforums kobling til basisorganisationen 

Udviklingsforum består af ca. 20 udviklingskonsulenter, der er ansat i interne stillinger, hvor 

de til dagligt er strategisk placeret tæt på beslutningerne i forhold til direktør- eller chefniveau 

i de forskellige stabsfunktioner, forvaltninger eller fagområder. I den forstand går Udviklings-

forum på tværs af disse enheder, da det samler udviklingskonsulenterne fra forskellige steder i 

organisationen. Udviklingskonsulenterne arbejder i grupper på 4-5 personer om et emne i 

Udviklingsforum, som er udvalgt af direktionen og cheferne. Der er omkring 3-5 grupper ad 

gangen, der mødes et par gange undervejs i hvert forløb i Udviklingsforum. Et forløb i Udvik-

lingsforum tager 3-6 måneder (der har i skrivende stund været tre omgange 2013/2014, 

2014/2015 og 2015/2016). I den periode skal udviklingskonsulenterne bruge ca. 10-15 % af 

deres arbejdstid i Udviklingsforum. 
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I Roskilde Kommune er der til dagligt mange (tværgående) projekter i gang, der ikke er en del 

af Udviklingsforum, men det har vist sig at være svært, at skabe vidensdeling omkring emner, 

metoder og resultater imellem projekterne (Roskilde Kommune, 2013a:10). Udviklingsforum 

skal dog ikke ses som en erstatning for andre (tværgående) projekter, men i stedet et forsøg på 

at styrke og samle kompetencer og ressourcer på tværs af organisationen. I modsætning til 

andre projekter stiller Udviklingsforum et ”lederfrit rum” til rådighed. Udviklingsforum skal 

dog ikke ses løsrevet fra den hierarkiske ledelse, men tværtimod som et forum, der skal un-

derstøtte direktionen og chefforum ved at levere (innovative) løsninger, som de kan prioritere 

i fællesskab (Roskilde Kommune, 2013b:1). Overordnet har Udviklingsforum fire mål:  

 

• At være strategisk sparringspartner for ledelsen. På den ene side skal Udviklings-

forum være med til at formulere problemstillingerne, der opleves i hverdagen, så de 

hænger sammen med de relevante politikker og strategier. Udviklingsforum skal dog 

på den anden side også udfordre de selvsamme politikker og strategier, så de passer til 

problemstillingerne i hverdagen.   

• At være forandringsagent for helhedsorienterede ydelser. Udviklingsforum skal 

være en mulighed for at opsamle og dele erfaringer, så det bliver muligt at udvikle 

bedre metoder, målinger, evalueringer og implementeringsdesign, så løsningerne i hø-

jere grad bliver gennemført i praksis.   

• At sikre, at kommunens arbejdsgange understøtter det helhedsorienterede per-

spektiv. Udviklingsforum skal bidrage til en bedre udnyttelse af ressourcer ved at 

identificere arbejdsgange, der kan forbedres og forandres på tværs af organisationen.  

• At optimere kommunens evne til at samarbejde på tværs. Udviklingsforummet 

skal understøtte det tværgående samarbejde både mellem medarbejdere og fra medar-

bejdere til den øverste ledelse (Roskilde Kommune, 2013b: 2).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ressourcer til Udviklingsforum allokeres af cheferne, der ud over at levere udviklingskonsu-

lenter også leverer ressourcer i forhold til videre udvikling og test af brugbare løsninger fra 

Udviklingsforum. Udviklingsforum kobles til chefforum gennem et antal møder, mens direk-

tionen følger udviklingen fra ideer til eksekvering af løsningerne (Roskilde Kommune, 

2013a:10).  
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5.2 Ledelse i den hybride organisering 
I det følgende afsnit analyseres, hvordan lederne håndterer dilemmaerne. Ligesom i den fore-

gående analyse er udgangspunktet her de tre teoretisk identificerede dilemmaer. Under hvert 

dilemmaer analyseres: 

• Framing af de institutionelle logikker (italesættelse og tilrettelæggelse)  

• Hvordan de intra-organisatoriske dynamikker bliver påvirket 

• Hvilke strategier cheferne og udviklingskonsulenterne benytter  

• Hvordan ledelse påvirker samspillet  

Først vil dilemmaet mellem målstyring og målsøgning blive analyseret, herefter vil dilemmaet 

mellem faglighed og tværfaglighed blive analyseret og afslutningsvis vil dilemmaet mellem 

ledelse og tværgående ledelse blive analyseret.  

5.2.1 Dilemmaet mellem målstyring og målsøgning  

Dilemmaet mellem målstyring og målsøgning handler om, hvordan opgaverne i Udviklingsfo-

rum bliver framet efter nogle andre institutionelle logikker end dem, der ellers eksisterer i 

organisationen. Det følgende afsnit har fokus på, hvordan den målsøgende logik bliver framet 

i Roskilde Kommune. 

 

Framing  

I det følgende afsnit analyseres italesættelsen og tilrettelæggelsen af den målsøgende logik 

med henblik på at beskrive de forventninger, det giver til cheferne og udviklingskonsulenter-

ne.    

 

Innovation kan ikke bestilles 

I Roskilde Kommune handler målsøgning om, hvordan Udviklingsforum skal være fri for de 

eksisterende dagsordner i resten af organisationen, så det bliver muligt at komme frem til nye 

løsninger. Den målsøgende logik bliver italesat ud fra en forståelse af, hvordan det ikke er 

særlig innovativt, hvis udviklingskonsulenterne får stillet opgaver af cheferne. Det bliver un-

derstøttet af tilrettelæggelsen af processen omkring idegenerering, hvor udviklingskonsulen-

terne er med til at komme med ideer til, hvad Udviklingsforum skal arbejde med. Udgangs-

punktet er, at udviklingskonsulenterne primært skal idegenere ud fra udfordringer, som de 
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oplever i deres daglige arbejde, hvilket betyder, at der ikke er særlige begrænsninger for, hvad 

der kan komme af forslag til emner i Udviklingsforum. Kommunaldirektøren forklarer:  

 

”Det handler om nogle gange også at gøre noget, som ikke er ledelsesdefineret. Om at kunne tænke 

anderledes” (Kommunaldirektøren i Thorup, 2013: 57).  

 

Innovation kan derfor ikke bestilles, fordi det vil betyde, at løsningerne skal være kendte i 

forvejen, hvilket ikke kan lade sig gøre, når innovation handler om at finde nye løsninger. I 

stedet skal løsningerne opstå undervejs i processen, så det giver plads til at udforske forskelli-

ge perspektiver. Italesættelsen af den målsøgende logik bliver derfor understøttet af, hvordan 

processen omkring arbejdet i Udviklingsforum bliver tilrettelagt, så der er en længere periode 

på omkring 2-4 måneder, hvor udviklingskonsulenterne har tid til at undersøge forskellige 

perspektiver på den givne problemstilling. Den længere periode er kaldt for undersøgelsesfa-

sen og har været en grundlæggende forståelse i den målsøgende logik, da opfattelsen er, at 

udviklingskonsulenterne herved kan generere nye løsninger. 

 

”I skal bare holde øre og øjne åbne og undersøge sammen og samle viden ind. Fordi det er det, som 

det handler om, ikke at begynde at konkludere med det samme (…). Lad os bare finde ud af, hvad tin-

gene består af, så kan vi altid konkludere til sidst. Det er der en kæmpe befrielse i, at nu samler vi 

viden ind” (#1 udviklingskonsulent, 2015). 

 

Undersøgelsesfasen handler om, at udviklingskonsulenterne har mulighed for at bruge en 

række metoder til både at undersøge problemstillingerne mere i dybden og ud fra flere for-

skellige vinkler. Eksempler på metoder har været interviews, brugerrejser, observationer 

m.m., som i høj grad er koblet til forståelsen af at arbejde innovativt (#1,2,3 Observationer). 

Udviklingsforum har således en anderledes tilgang til opgaveløsningen end den, der ellers er i 

organisationen, ved ikke bare at afprøve nogle forskellige metoder, men også ved at cheferne 

ikke skal være bestillere af forskellige løsninger. Framingen af den målsøgende logik, som en 

anderledes måde at finde frem til løsninger på, har imidlertid betydning for forventningerne til 

cheferne og udviklingskonsulenterne. 
!
I forbindelse med udviklingsforums oprettelse blev det understreget, at cheferne skal være 

med til at drøfte større strategiske emner, styrke sammenhængen mellem de politiske visioner 
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og organisationens strategiske retning samt modvirke silotænkningen indenfor ledelsessyste-

met (Roskilde Kommune, 2013a). Formålet var at give cheferne et større (strategisk) overblik 

i forsøget på at styrke deres mulighed for at påvirke de overordnede dagsordner i organisatio-

nen med en forventning om, at cheferne herved vil tage mere ansvar for organisationen som 

helhed.  

 

”Man havde et ønske om, at man godt ville have, at afdelingscheferne var mere strategisk tænkende. 

Ikke fordi de skulle slippe driften og stadigvæk kunne håndtere enkeltsager, men man ville også gerne 

have dem op på et andet strategisk niveau” (#1 chef, 2016). 

 

I forlængelse heraf skulle cheferne derfor ikke længere være den bærende drivkraft for inno-

vation. Tidligere havde tendensen været, at cheferne både blev anset som den bærende driv-

kraft for innovation, samtidig med at de også skulle have styr på driften og økonomien samt 

håndtere politiske og personalemæssige sager. Det var derfor vigtigt for direktionen, at der 

var andre, som kunne være den bærende drivkraft for innovation, så cheferne i stedet kunne 

koncentrere sig om helhedsperspektivet. 

 

Udviklingskonsulenterne blev derfor sat i spidsen for den praktiske udførelse af innovation. 

Med oprettelsen af udviklingsforum var meningen at skabe et solidt grundlag for innovative 

løsninger. Forventningen er, at udviklingskonsulenterne derfor skal levere innovation for her-

ved at fratage cheferne det pres, så de i højere grad kan koncentrere sig om at levere på andre 

parametre.  

 

”Hvorfor kan de ikke også være med til at komme med ideen (…). Hvis man er en dygtig udviklings-

konsulent, så kan man jo gå ind til en chef og i løbet af ti minutter få overbevist chefen om, at det her, 

det er verdens bedste ide” (#1 chef, 2016). 

 

Udviklingskonsulenterne skal således være med til at udfordre den daglige praksis ved at pege 

på de ting, der kan gøres bedre, samt komme med mulige løsninger til, hvordan det kan lade 

sig gøre. 

 

Den samlede framing sker således top-down gennem italesættelse af den målsøgende logik, 

der handler om, hvordan innovation ikke kan bestilles, mens tilrettelæggelsen af arbejdet i 
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udviklingsform understøtter dette gennem forholdsvis formaliserede processer, der skal åbne 

op for andre perspektiver på problemstillingerne. Afsenderen af framingen er direktionen og 

skal ses som et led i en opkvalificering af både cheferne og udviklingskonsulenterne. Det gi-

ver nogle forventninger til både cheferne og udviklingskonsulenterne, hvor cheferne skal age-

re mere som strategiske medspillere, hvilket betyder, at udviklingskonsulenterne bliver den 

bærende drivkraft for innovation.   

 

Intra-organisatoriske dynamikker 

I det følgende analyseres de intra-organisatoriske dynamikker med henblik på at vise, hvordan 

framingen påvirker chefernes og udviklingskonsulenternes mulighed for at få indflydelse på 

opgaverne i Udviklingsforum.   

 

En direkte linje til direktionen 

Framingen af den målsøgende logik betyder, at cheferne får sværere ved at få indflydelse på 

dagsordenen, herunder de konkrete opgaver som Udviklingsforum skal varetage. I Udvik-

lingsforum er den enkelte chef én blandt mange andre chefer og udviklingskonsulenter. Det er 

således ikke nødvendigvis givet, at der er sammenfald i interesserne blandt cheferne eller mel-

lem cheferne og udviklingskonsulenterne. 

 

”(…) man har en kerneopgave, hvor man har noget fokus, og så kommer der noget ind, som selvfølge-

lig er vigtigt, fordi ellers ville det ikke komme på dagsordenen, men det ligger altså langt væk, eller i 

hvert fald perifært i forhold til, hvad det er, man ellers skal (…) der er det jo lidt interessant ikke at 

antage, at de brændende platforme, eller de her wicked problems, er lige tydelige for alle i organisati-

onen, men at der måske også er et forhandlingsspørgsmål” (#1 chef, 2016). 

 

Framingen af den målsøgende logik åbner op for, at mange flere aktører med forskellige inte-

resser kan få indflydelse i Udviklingsforum. For cheferne er det anderledes end det, de ellers 

er vant til, hvor de i højere grad selv kan stå i spidsen for at sætte dagsorden i forhold til deres 

egen afdeling. I Udviklingsforum eksisterer der i stedet mange forskellige dagsordner, hvor 

nogle dagsordner derfor har mere interesse hos cheferne end andre. Det skal dog ikke forstås 

sådan, at der normalt ikke eksisterer mange forskellige dagsordner i organisationen, ligesom 

det heller ikke er sådan, at cheferne ikke er underlagt både direktionens strategiplan eller poli-

tiske dagsordener. Forskellen er, at i Udviklingsforum kan cheferne forsøge at komme med 



! 134 

ønsker, som varetager interesserne indenfor deres fagområde, men det er mere usikkert, hvor-

vidt disse interesser bliver imødekommet. Den usikkerhed bliver ikke mindre af, at den måls-

øgende logik betyder, at der bliver formuleret overordnede kommissorier uden konkrete mål 

for opgaverne i Udviklingsforum. I forhold til den målsøgende logik er det dog netop tanken, 

at Udviklingsforum skal være mindre kontrolleret, hvor der kan være plads til at afsøge nye 

muligheder. 

 

For udviklingskonsulenterne betyder framingen af den målsøgende logik, at de i højere grad 

får mulighed for at få indflydelse på dagsordenen i forhold til Udviklingsforum. Selvom ud-

viklingskonsulenterne er vant til at arbejde selvstændigt ved selv at styre tilrettelæggelsen af 

deres opgaver, er de samtidig også vant til, at deres nærmeste leder eller chef ”bestiller” de 

større opgaver. I Udviklingsforum har udviklingskonsulenterne dog mulighed for at pege på 

problemstillinger, som de ellers normalt kun kan påpege overfor deres nærmeste leder, hvor 

det så er op til den leder at afgøre, om problemstillingen enten skal håndteres i den enkelte 

afdeling eller bringes videre op i hierarkiet. Med Udviklingsforum får udviklingskonsulenter-

ne dog mulighed for direkte at påpege problemstillinger overfor direktionen. En chef fortæl-

ler: 

 

”de (red. udviklingskonsulenterne) er jo i virkeligheden nedsat af direktionen (…) så de har faktisk en 

direkte kommunikationslinje til direktionen uden om os (red. cheferne). (…) det er jo ikke så mange 

projekter i virkeligheden, der har den mulighed. De fleste projekter lever nede et eller andet sted i 

organisationen under en eller anden afdelingschef, som så træffer afgørelsen i sidste ende” (#2 chef, 

2016).  
 

Gennem den direkte adgang til direktionen kan udviklingskonsulenterne pege på forskellige 

problemstillinger, som de oplever, og på den måde være med til at få indflydelse på dagsor-

denen. Det er dog stadigvæk direktionen og til dels cheferne, der i sidste ende beslutter, hvil-

ke emner Udviklingsforum skal arbejde med. Der hvor udviklingskonsulenterne får mest ind-

flydelse, er dog i forhold til de enkelte emner. Den målsøgende logik betyder, at emnerne er 

formuleret gennem meget overordnede kommissorier, hvilket giver en stor frihed for udvik-

lingskonsulenterne til at udforske forskellige perspektiver og afprøve nye retninger. Gennem 

forløbet, hvor udviklingskonsulenterne arbejder med emnerne, får direktionen ikke fremlagt 

de forskellige mulige retninger, men kun nogle overordnede forslag. Cheferne har mere kon-
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takt til udviklingskonsulenterne undervejs, hvilket betyder, at de kan få fremlagt forskellige 

alternative forslag, som de har mulighed for at kommentere på. Det er dog stadigvæk op til 

udviklingskonsulenterne at afgøre, hvilken information de videregiver til cheferne. Uden de 

konkrete mål får udviklingskonsulenterne herved mulighed for at sætte et stort præg på, hvil-

ke løsninger, de mener, Udviklingsforum skal levere. Udviklingskonsulenterne lægger dog 

vægt på, at det er vigtigt, at de har nogle pejlemærker for, hvad cheferne ønsker. 

 

Selvom framingen af den målsøgende logik åbner op for mange forskellige interesser, er det 

direktionen, der står for at forme den overordnede vision, der påvirker den strategiske retning 

for Udviklingsforum. Det blev særlig tydeligt, da direktionen efter to år med Udviklingsforum 

valgte at skifte fokus fra innovation til at fokusere mere på produktivitet. Den målsøgende 

logik betyder, at der kun bliver sat nogle overordnede formål for Udviklingsforums virke, 

hvilket gør, at direktionen kan bruge Udviklingsforum som strategisk platform i forhold til at 

understøtte en dagsorden i organisationen. 

 

Framingen af den målsøgende logik påvirker således de intra-organisatoriske dynamikker ved 

at cheferne får mindre indflydelse, mens udviklingskonsulenterne får mulighed for mere ind-

flydelse på dagsordenen i Udviklingsforum. Ifølge teorien er det med til at påvirke de etable-

rede magtrelationer i organisationen (Mangen & Brivot, 2015), hvor det for cheferne kan be-

tyde et misforhold mellem deres egen forestilling og de forventninger, der er til dem, mens 

det for udviklingskonsulenterne i stedet betyder øgede muligheder. Ubalancen i de intra-

organisatoriske dynamikker kan derfor være med til at forklare baggrunden for de strategier, 

som cheferne og udviklingskonsulenterne benytter.  

 

Strategier 

I dette afsnit analyseres, hvilke strategier cheferne og udviklingskonsulenterne benytter for at 

håndtere dilemmaet mellem målstyring og målsøgning. 

 

Afstandtagen 

Stort set alle cheferne giver udtryk for, at tankerne bag Udviklingsforum er gode, og de me-

ner, at der er behov for at arbejde på tværs af organisationen (#1, #2, #3, #6, #7, #8, #9 #10). 

Nedenstående citat er et eksempel på, hvordan cheferne udtaler sig om Udviklingsforum. 
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”Jeg er meget tilhænger af, at man får skabt en organisation, hvor man får lagt siloerne ned. Hvor 

man rent faktisk får løftet opgaver på tværs og har en helhedstilgang, og jeg tror, at langt de fleste af 

mine chef-kollegaer også har den samme holdning” (#3 chef, 2016).  

 

Cheferne bruger imidlertid strategien om hykleri, der handler om at tage afstand til den måls-

øgende logik. Udadtil accepterer cheferne i høj grad den målsøgende logik. De accepterer, at 

der er behov for en anderledes tilgang, end de ellers er vant til, hvis der skal være mulighed 

for at udøve innovation. Chefernes indstilling til Udviklingsforum betyder imidlertid ikke, at 

de ikke forholder sig kritisk til Udviklingsforum, men at de accepterer de grundlæggende 

præmisser for, at det er nødvendigt med samarbejde på tværs af organisationen. De forsøger 

samtidig at deltage i de forskellige møder i Udviklingsforum, herunder styregruppemøder og 

workshops, hvor også direktionen en gang imellem er til stede (#6, #7, #9, #10, #11, #12, #13, 

observationer, 2015). Cheferne forsøger øjensynligt at bakke op om Udviklingsforum, men 

specielt i første runde af Udviklingsforum brugte cheferne strategien om hykleri, som resulte-

rede i, at flere af projekterne ikke blev gennemført i organisationen, til trods for at direktionen 

havde besluttet det. En udviklingskonsulent fortæller, hvordan løsningerne fra Udviklingsfo-

rum ikke bliver til noget, men i stedet ender i det, som personen betegner for ”syltekrukken”: 

 

”Den lider den stille død (red. løsningen). Det kan godt være, at de (red. cheferne) er kommet på an-

dre tanker, men vi har bare ikke fået noget at vide om, at det enten skal leve eller dø. Jeg synes lidt, 

man skylder folk at melde tilbage, for der er lagt mange timer i det” (#3 udviklingskonsulent, 2015). 

 

Strategien om hykleri handler ifølge teorien om, at cheferne giver udtryk for én ting, men 

handler anderledes (Brunsson, 2002; Oliver, 1991). Når cheferne bruger strategien om hykleri 

hænger det sammen med, at de ikke har mulighed for at gøre andet, fordi framingen bliver 

håndhævet gennem nogle klare forventninger til cheferne. Den målsøgende logik betyder, at 

cheferne får sværere ved at få indflydelse, men er nødsaget til at deltage for ikke at miste legi-

timitet, da risikoen ved at forsøge at modsætte sig er for stor (Oliver, 1991). Udviklingsforum 

er oprettet af direktionen, hvilket betyder, at cheferne vil gå imod direktionen og deres visio-

ner for organisationen, hvis de modsætter sig. Gennem hykleri kan cheferne derfor forsøge at 

skjule, at den målsøgende logik ikke bliver udøvet fuldt ud.  
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Chefernes strategi skal ses i lyset af den målsøgende logik, som betyder, at opgaverne ikke 

kan bestilles, men at udviklingskonsulenter skal være med til at pege på problemstillingerne. 

Det resulterede i første runde af Udviklingsforum i en manglende koordinering af opgaver i 

forhold til resten af organisationen. Et eksempel er her, hvordan løsningerne til et projekt, der 

omhandlede ”sikker skoletrafik” ikke blev implementeret, fordi afdelingen, der fik opgaven, 

var overbebyrdet med at implementere Folkeskolereformen. Udover den manglende koordine-

ring var der også sammenfald mellem opgaverne i Udviklingsforum og resten af organisatio-

nen, hvor udviklingsforum brugte tid på projekter, som allerede var i gang andre steder (#2, 

udviklingskonsulent, 2015). Strategien om hykleri kan derfor ikke (udelukkende) begrundes 

med chefernes manglende opbakning til udviklingsforum, men er også et resultat af den 

framing, som har fundet sted.  

 

Selvom strategien omkring hykleri har været mest udtalt i første runde af Udviklingsforum, 

har der også været eksempler på, at strategien er blevet brugt aktivt i anden og tredje runde af 

Udviklingsforum. Nogle af cheferne har til møder med udviklingskonsulenterne eller på an-

den vis forsøgt at få udviklingskonsulenterne til at fokusere på andre problemstillinger end 

dem, som var relateret til netop deres fagområde ved at argumentere for eller forsøge at vise, 

at deres afdeling allerede var i gang med at løse det pågældende problem (#9, #11 observatio-

ner, 2015). Det har været til stor frustration hos nogle af udviklingskonsulenterne, der ikke 

følte, at de kunne tage fat i kernen af problemstillingen, fordi en del af cheferne forsøgte at få 

dem til at fokusere på andre problemstillinger (f.eks. #1, #4, #5, #6 udviklingskonsulenter, 

2016; #4, #9, #11 observationer, 2015).  

 

”På et tidspunkt kom X med et enormt langt notat, hvor X ligesom skulle sætte os lidt på plads i for-

hold til, hvor de rent faktisk var med projektet og de initiativer, de sådan set havde i gang. Man kan se 

det lidt som sådan et ønske om lige at fortælle os, at hvis man er lidt bange for, at der er nogen, der 

kigger kritisk på en, så har man enormt travlt med at fortælle dem, hvor meget man egentligt gør rig-

tig godt” (#10 udviklingskonsulent, 2015). 

 

Dilemmaet mellem målsøgning og målstyring handler for cheferne om, at det bliver sværere 

for cheferne at styre de løsninger, som Udviklingsforum kommer frem til. Strategien om hyk-

leri kan ifølge teorien derfor betyde, at cheferne har et ønske om at ”beskytte” egen afdeling 

fra udefrakommende forstyrrelser eller det, som en af cheferne har kaldt for ”en bombe” ind i 
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organisationen (#7, chef, 2016). Som beskrevet ovenfor førte det imidlertid med sig, at mange 

af løsningerne fra Udviklingsforum ikke blev gennemført. En udviklingskonsulent forklarer, 

hvordan personen har oplevet modtagelsen i organisationen: 

 

”Vi har mødt en defensiv modtagelse rundt omkring, fordi de er selvfølgelig bange for, at vi går ind 

og er løsgående missiler, der blander sig i den daglige drift (…) men der er jo ikke nogen af os, der er 

interesserede i at skabe ballade tværtimod” (#1 udviklingskonsulent, 2015). 

 

Strategien om hykleri skal dog ikke forstås sådan, at cheferne er direkte imod alt det, som 

Udviklingsforum gør. I stedet skal strategien om hykleri forstås som et udtryk for, at cheferne 

er blevet tilsidesat. For cheferne kan det komme til at fremstå som om, at der ikke er tillid til 

dem. 

 
”Det udmøntede sig i, synes jeg, sådan bredt set i chefgruppen til ”hov, er der ikke tillid til det, vi 

laver, og vi kan tænke nyt?”. Sådan noget oplevede jeg og det der med, at man måske næsten røg hen i 

og bruge flere ressourcer på at forklare, hvorfor det ikke var smart, det de gjorde (red. udviklingskon-

sulenterne), end at hjælpe dem på banen, for hvis det ikke var smart, hvilken vej er det så man skal 

gå” (#7 chef, 2016). 

 

Siden første runde er cheferne blevet koblet endnu tættere på Udviklingsforum gennem en 

række møder (mere herom under dilemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse), men på 

trods af det peger nogle af cheferne stadigvæk på, at det vil være en fordel, hvis de i højere 

grad kan sætte dagsordenen i udviklingsforum (#3, #6, #7, #9 chefer, 2016). Nedenstående 

citater er eksempler på, hvordan cheferne udtaler sig.  

 
”jeg syntes det blev for meget Udviklingsforum, der selv definerede, hvad de gerne ville tage fat i og 

med al respekt, så var der nogle der kendte organisationen bedre end andre” (#7, chef, 2016).  

 

En anden chef understøttede dette:   

 

”Jeg tror egentlig, det man skal gøre er, at man skal have cheferne til at spille tættere ind og definere 

udfordringer, og Udviklingsforum skal definere de mulige løsninger” (#6 chef, 2016).  
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Det har imidlertid været en løbende proces at få cheferne tættere koblet til Udviklingsforum, 

hvilket er blevet forsøgt gjort endnu mere i anden og tredje omgang. Cheferne giver da også 

udtryk for, at der har været lydhørhed overfor, at de skal inddrages mere i Udviklingsforum.    

 

Accept 

Langt de fleste af udviklingskonsulenterne accepterer forståelserne og tilgangen bag den 

målsøgende logik (#1, #3 til #8, #10, og #12 til #19 udviklingskonsulenter, 2015/2016). Det 

er mest tydeligt i starten, da Udviklingsforum stadigvæk er meget nyt, og hvor der er prestige 

i at være med.  

 

”Forventningerne var jo tårnhøje lige i starten, og der var også sådan lidt et hype omkring den her 

(…) det var også et kæmpe stort åbent vindue for virkelig at begynde at snakke helt anderledes om-

kring brug af sine evner” (#1 chef, 2016). 

 

Udviklingskonsulenterne bruger derfor strategien om accept. Det er dog ikke underligt, at 

udviklingskonsulenterne accepterer den målsøgende logik, da det samtidig giver dem mulig-

hed for at få mere indflydelse på dagsordenen i udviklingsforum. Strategien om accept bety-

der dog ikke, at udviklingskonsulenterne kun forholder sig positivt til udviklingsforum, men 

det er ikke de forståelser, der ligger i den målsøgende logik, som de er uenige i, men mere at 

tilrettelæggelsen af processen ikke er helt optimal (#1, #4, #5, #6, #7, #11, #12, #14, #15, #18 

udviklingskonsulenter, 2015/2016). Nedenstående citat viser et eksempel herpå: 

 

”Jeg tænker, at hvis det skal komme fra Udviklingsforum, så skal vi have mere tid til at opdrive nogle 

gode ideer. Jeg har jo hele tiden været fortaler for, at vi skal ud og opdyrke mange flere ideer tættere 

ude fra felten, fra praksis. Hvis ideerne skal komme fra cheferne, så skal det også være sådan, så der 

er noget spillerum” (#8 udviklingskonsulent, 2015).  

 

Strategien om accept handler ifølge teorien om, at udviklingskonsulenterne enten bevidst eller 

ubevidst efterligner adfærd eller strategisk vælger at adlyde normerne og værdierne indenfor 

den målsøgende logik (Oliver,1991). Udviklingskonsulenternes accept skal således forstås i 

lyset af, at de bliver framet som værende drivkræften for innovation. Det kan på flere måder 

anses som værende en fordel for udviklingskonsulenterne, da de herved ikke bare får mere 

indflydelse, men også får mulighed for at blive opkvalificeret gennem brug af nye metoder, 
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ligesom de får mulighed for at samarbejde mere med hinanden (#1, #2, #3, # 4, #5, #6, #7, #9, 

#10, #11 observationer, 2015/2016). Framingen lægger imidlertid et pres på udviklingskonsu-

lenterne for at levere innovative løsninger, som de selv føler, kan være svære at leve op til 

(#2, #4, #7, #10, #11 udviklingskonsulenter, 2015/2016), men der er alligevel ikke særlig stor 

risiko for udviklingskonsulenterne ved at bruge strategien omkring accept. Udviklingskonsu-

lenterne har direktionens fulde opbakning ved at være det udførende led i forhold til at gen-

nemføre direktionens vision for Udviklingsforum. For udviklingskonsulenterne handler stra-

tegien om accept således om at få mulighed for at udføre den opgave, som de har fået af di-

rektionen. 

 

Strategien om accept er dog ikke nødvendigvis udelukkende en fordel for udviklingskonsu-

lenterne. Dilemmaet mellem den målstyrende og målsøgende logik kommer til udtryk ved, at 

der ikke sættes nogen tydelige mål for Udviklingsforum, men at udviklingskonsulenterne 

samtidig skal forsøge at finde løsninger, der skal ramme nogle meget konkrete behov i orga-

nisationen. De manglende tydelige mål betyder, at dagsordenen for Udviklingsforum hurtigt 

kan skifte, hvilket bliver tydeligt, da direktionen i tredje runde valgte at nedtone dagsordenen 

om innovation og i stedet fokusere mere på produktivitet. Strategien om accept bliver her en 

meget ufleksibel strategi, da udviklingskonsulenterne får sværere ved at give afkald på dags-

ordenen omkring innovation. Det kommer til udtryk ved, at flere af udviklingskonsulenterne 

var utilfredse med, at tilrettelæggelsen af processen ikke gav tid nok til at undersøge problem-

stillingen i dybden, som den målsøgende logik ellers foreskriver (#4, #5, #6, #7, #12, #14, 

#15 udviklingskonsulenter, 2016).  
 
Samspil 
Samspillet mellem den målstyrende og målsøgende logik handler om, hvorvidt opgaverne fra 

Udviklingsforum understøtter resten af organisationen. I det følgende analyseres, hvordan 

chefernes og udviklingskonsulenternes brug af strategier påvirker samspillet.  

 

Et kunstigt samspil 

Samspillet mellem målstyring og målsøgning handler om, hvorvidt Udviklingsforum under-

støtter et behov for at få løst nogle opgaver, som resten af organisationen ikke selv kan løse. 
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Størstedelen af udviklingskonsulenterne og cheferne efterlyser, hvordan Udviklingsforum dog 

bør tage sig af mere reelle opgaver.  

 

”Udviklingsforum er jo stadigvæk lidt en sandkasse forstået på den måde, at det er nogle særlige pro-

jekter, der bliver udvalgt til at fungere der. Nogle af dem udspringer af meget akutte behov, men det er 

de færreste (da) en del af dem er opfundet til lejligheden. (…) Bliver det her så noget, man gør af sig 

selv, altså en rygmarvsrefleks (…) eller er det noget, vi leger” (#2 udviklingskonsulent, 2015). 

 

Når forståelsen er, at Udviklingsforum ikke varetager reelle opgaver, kan det indebære, at 

innovation kommer til at fremstå som om, at det bliver udøvet for innovationens egen skyld. 

Det føles derfor mere som ”en konstruktion af en god ide, end noget der modsvarer et reelt 

behov” (#4 chef, 2016). Når opgaverne ikke bunder i reelle behov fra resten af organisatio-

nen, kommer opgaverne derfor hurtigt til at fremstå som fremkommet på baggrund af kunsti-

ge behov.   

 

”Vores Udviklingsforum har egentlig meget været det der med at skulle sidde og opfinde nogle opga-

ver, som vi troede, vi måske havde behov for at skulle have løst. (…) Jeg synes måske, det giver mere 

mening den anden vej rundt end at sidde og sige, ’nu skal vi være innovative, så nu sætter vi nogle folk 

sammen fra nogle forskellige områder og prøver at identificere, hvor vi skal være innovative’, fordi 

det er jo ikke sådan, at vi sidder og mangler opgaver” (#5 chef, 2016). 

 

Flere af cheferne og udviklingskonsulenterne har således en følelse af, at de opgaver som ud-

viklingsforum arbejder med ikke bunder i et behov, der eksisterer i organisationen (#2, #4 

#10, #11, #12, #14 udviklingskonsulenter og #3, #4, #5, #7, #9, #10 chefer, 2016).  

 

”Jeg ser et uforløst behov for at arbejde på tværs i organisationen og løse nogle opgaver på tværs 

(…). Så virker det bare paradoksalt, at det er nogle andre opgaver, der skal løses” (#7, udviklings-

konsulent, 2016). 

 

Hvorvidt udviklingskonsulenterne vurderer Udviklingsforum som en succes afhænger af, 

hvor stor opbakning de oplever hos cheferne, og hvad direktionen i sidste ende synes om løs-

ningerne fra Udviklingsforum. Hvis ikke direktionen beslutter, at løsningerne skal implemen-

teres i organisationen, kan forløbet i Udviklingsforum opleves som mindre succesfuldt, hvil-
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ket kan give en følelse af, at udviklingskonsulenterne bruger sin tid på noget, som alligevel 

ikke kan bruges (#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #10, #11, #12, #15, #16, #17, #18, #19 udvik-

lingskonsulenter, 2015/2016). Hvorvidt cheferne oplever Udviklingsforum som en succes, 

hænger sammen med, hvor meget de oplever at få ud af Udviklingsforum i forhold til deres 

egen afdeling (#1, #2, #3, #4, #9 chefer, 2016). Uanset hvad, så har direktionen specielt efter 

anden omgang af Udviklingsforum givet udtryk for, at der kommer gode og brugbare løsnin-

ger ud af det (#6, #7, #12, #13 observationer, 2015).  

 

Dilemmaet mellem målstyring og målsøgning kommer således til udtryk ved, at opgaverne på 

den ene side ikke kan bestilles af cheferne, da det anses for ikke at være innovativt, hvilket på 

den anden side betyder, at opgaverne kommer til at fremstå som konstruerede opgaver. I for-

søget på at håndtere dilemmaet bruger cheferne og udviklingskonsulenterne imidlertid for-

skellige strategier. Cheferne bruger strategien om hykleri for ikke at miste legitimitet, men 

forsøger samtidig at tage afstand til Udviklingsforum i de situationer, hvor de føler, at det er 

nødvendigt i forhold til deres egen afdeling. Udviklingskonsulenterne benytter derimod stra-

tegien om accept. De accepterer i høj grad den målsøgende logik, og i modsætning til chefer-

ne mener de, at den bliver praktiseret for lidt. Resultatet bliver, at både cheferne og udvik-

lingskonsulenterne deltager i Udviklingsforum, men med en følelse af at de opgaver, som 

Udviklingsforum arbejder med, ikke rigtig bliver efterspurgt i organisationen. Chefernes brug 

af strategien om hykleri betyder, at de forsøger at undgå den målsøgende logik, mens udvik-

lingskonsulenternes brug af strategien om accept betyder, at de kommer til at overgøre den. 

Hverken cheferne eller udviklingskonsulenterne bliver således i stand til at skabe et samspil. 

Det skal dog ses i sammenhæng med framingen, der sker top-down, hvilket betyder, at hver-

ken cheferne eller udviklingskonsulenterne har mulighed for at handle meget anderledes end 

at deltage i Udviklingsforum, hvis ikke de vil miste legitimitet. Samspillet bliver herved et 

kunstigt samspil, hvor cheferne og udviklingskonsulenterne deltager, men med en følelse af at 

de ikke får nok ud af det. Det skaber en adskillelse mellem Udviklingsforum og resten af or-

ganisationen, som gør, at der ikke bliver skabt et afhængighedsforhold, hvor organisationen 

efterspørger løsninger fra Udviklingsforum. Adskillelsen skal dog ikke forstås sådan, at orga-

nisationen ikke nødvendigvis har brug for et organ som Udviklingsforum, men at der i det her 

tilfælde ikke er skabt en naturlig efterspørgsel. 
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5.2.2 Dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed  

Dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed handler om, at Udviklingsforum arbejder efter 

nogle andre institutionelle logikker, der giver en anderledes tilgang til viden end resten af 

organisationen. Det følgende afsnit har fokus på, hvordan den tværfaglige logik bliver framet 

i Roskilde Kommune. 

 

Framing  

I det følgende analyseres italesættelsen og tilrettelæggelsen af den tværfaglige logik med hen-

blik på at beskrive de forventninger, det giver til cheferne og udviklingskonsulenterne. 

 

Et dynamisk rum 

I Roskilde Kommune handler tværfaglighed om, hvordan udviklingskonsulenter med forskel-

lige baggrunde sættes sammen i Udviklingsforum for at skabe nye løsninger. Den tværfaglige 

logik bliver derfor italesat ud fra en forståelse af, at nye perspektiver på en given opgave kan 

være med til at løfte den. Til dagligt er udviklingskonsulenterne alt fra HR-konsulenter, øko-

nomikonsulenter, konsulenter i byrådssekretariatet til klimakonsulenter, digitaliseringskonsu-

lenter og beskæftigelseskonsulenter m.m. Den tværfaglige logik er således en forestilling om, 

hvordan en sammensætning af forskellige udviklingskonsulenter kan bidrage til at skabe nye 

løsninger, men også en forestilling om, hvordan alle udviklingskonsulenter kan bidrage inden-

for alle fagområder, når det foregår i Udviklingsforum. Kommunaldirektøren forklarer i en 

præsentation til udviklingskonsulenterne:  

 

”I har selvfølgelig også driftsopgaver, men I må ikke være for hårdt hængt op, så I ikke har tid til at 

tænke sammenhængende og anderledes, hvor I skaber tværfaglige diskussioner i et dynamisk rum, der 

er skabt til det. Ellers kommer I til at ligne alle de andre, og det er vigtigt, at I ikke gør det” (Kommu-

naldirektøren, 2013 i Thorup, 2013). 

 

Tværfaglighed handler om en forståelse af, hvordan en opgave kan løftes, så der kommer me-

re innovative løsninger ved at give plads til andre perspektiver end den pågældende faglighed 

som normalt løser opgaven. Udviklingsforum skal derfor holde en vis afstand til driften for 

ikke at ende med at gøre ”sådan som vi plejer” (#6 udviklingskonsulent, 2016). Det bliver 

understøttet af tilrettelæggelse af arbejdet i Udviklingsforum, så det bliver muligt, at udvik-

lingskonsulenterne kan mødes i de forskellige grupper. Når grupperne i Udviklingsforum mø-
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des, foregår det forskellige steder på rådhuset i de mødelokaler, der er til rådighed, men det 

involverer ikke som udgangspunkt andre medarbejdere end de udviklingskonsulenter, som er 

en del af Udviklingsforum. Gennem interviews med enten borgere, andre medarbejdere eller 

ledere, har nogle af grupperne i Udviklingsforum dog indsamlet information, som de fandt 

nødvendig for at kunne arbejde med en given problemstilling. Eksempelvis har en gruppe 

lavet interviews med forskellige flygtninge samt medarbejdere og lederen fra integrationsom-

rådet i projektet omkring ’Samproduktion om flygtninge’. En anden gruppe har lavet inter-

views med forskellige ledere fra daginstitutionerne i projektet om ’Lys for læring og trivsel’, 

mens en tredje gruppe har lavet interviews med studerende, hjemløse og flygtninge i projektet 

omkring ’Billige Bæredygtige Boliger’. Flere af grupperne har også været på feltarbejde i 

andre kommuner for at finde inspiration til, hvordan de der har forsøgt at løse opgaverne an-

derledes. Gennem de tre omgange hvor Udviklingsforum har været i gang, har der dog ikke 

været nogen formaliseret proces omkring inddragelse af andre medarbejdere fra 

(fag)områderne. Det er op til grupperne selv i Udviklingsforum, om de vil inddrage andre. 

Framingen af den tværfaglige logik som en anderledes måde at skabe ny viden på har imidler-

tid betydning for forventningerne til cheferne og udviklingskonsulenterne. 

 

I forbindelse med udviklingsforums oprettelse blev det understreget, at cheferne skal være i 

stand til at åbne deres afdelinger op ved ikke kun at tage ansvar for det, der foregår i deres 

egen afdeling, men i stedet tage ansvar for helheden af den service, som skal leveres. Det skal 

ske for at tilbyde en mere sammenhængende service. 

 

”Fremtidens velfærdsledelse kræver derfor, at ledelse også sker udenfor og imellem de traditionelle 

rammer. Lederne skal selv være med til at definere deres ledelsesrum, som vil afhænge af de gældende 

omstændigheder, og hvilke resultater der skal skabes. En leders ledelsesrum og ansvar stopper ikke 

ved egen enhed, det stopper ved den ønskede effekt for borgeren” (Roskilde Kommune, 2013: 2). 

 

Forventningen til cheferne er, at de skal have en mere helhedsorienteret tilgang til levering af 

service. Det ligger i tråd med ovenstående forsøg på at få cheferne til at agere som strategiske 

medspillere, så de har mulighed for at tage beslutninger ud fra en mere helhedsorienteret til-

gang. I det her tilfælde er det dog ikke på det strategiske plan, men på det mere operationelle 

plan, at cheferne skal være i stand til at se organisationens samlede behov. Forventningen fra 
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direktionen er dog den samme, da det handler om, at cheferne skal tage mere ansvar for orga-

nisationen som helhed.  

 

For at understøtte den sammenhængende service skal Udviklingsforum bidrage med et tvær-

fagligt blik på opgaverne. Udviklingskonsulenterne bliver derfor betragtet som dem, der har 

kompetencerne til at kunne give meget forskellige (faglige) opgaver et eftersyn. Det er speci-

elt udviklingskonsulenternes akademiske baggrund, der bliver fremhævet som en fordel, fordi 

de herved ikke er uddannet med udgangspunkt i en bestemt faglighed på samme måde som 

andre medarbejdere i organisationen.  

 

 ”Så havde vi samtidig en konstatering af, at vi har rigtig mange udviklingskonsulenter her i kommu-

nen. Vi har faktisk et meget højt akademisk niveau på rådhuset, og det kunne vi se potentiale i” (#1 

chef, 2016). 

 

Den samlede framing sker således top-down gennem italesættelsen af den tværfaglige logik, 

der handler om, hvordan udviklingskonsulenternes forskellige baggrunde kan give nye per-

spektiver på problemstillingerne, mens tilrettelæggelsen af arbejdet i Udviklingsforum under-

støtter dette, men uden at være særlig formaliseret. Afsenderen af framingen er igen direktio-

nen, hvilket giver nogle forventninger til både cheferne og udviklingskonsulenterne, hvor 

cheferne skal være mere helhedsorienterede, mens udviklingskonsulenterne skal give opga-

verne et fagligt løft.  

 

De intra-organisatoriske dynamikker 

I det følgende analyseres de intra-organisatoriske dynamikker med henblik på at vise, hvordan 

framingen påvirker chefernes og udviklingskonsulenternes mulighed for at kontrollere løsnin-

gerne fra Udviklingsforum.  

 

Manglende faglig indsigt 

Framingen af den målsøgende logik betyder, at cheferne får sværere ved at kontrollere de 

løsninger, som kommer fra Udviklingsforum. Selvom der bliver forsøgt skabt en fortælling 

om, at cheferne skal kunne se organisationen som en helhed, så bliver de målt på, hvilke re-

sultater deres egen afdeling leverer. Cheferne føler derfor et særligt ansvar for den afdeling, 

som de er chef for.  
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”Vi har jo andre medarbejdere, som ikke sidder i Udviklingsforum, og som sidder og arbejder seriøst 

med nogle ting. Hvordan skal jeg som chef kunne fortælle alle de andre medarbejdere om alt det tos-

seri, der foregår, hvis ikke jeg ved noget om det. Så fremstår jeg jo som en chef, der ikke har styr på 

en skid” (#1 chef, 2016). 

 

Den mindre kontrol betyder dog ikke, at cheferne mister kontrol i forhold til, hvad der sker i 

deres egne afdelinger. Det er således kun et tab af kontrol, som er af betydning, hvis Udvik-

lingsforum skal fokusere på en opgave, der er relateret til deres afdeling. Cheferne har stadig-

væk ansvaret for afdelingerne, og udviklingskonsulenterne er derfor nødsaget til at rette sig 

efter, hvad der sker der, hvis de ønsker at få adgang til en specifik afdeling. Framingen af den 

tværfaglige logik betyder derfor ikke, at udviklingskonsulenterne opnår mere kontrol. Det er 

således ikke et nul-sums-spil, hvor chefernes afgivelse af kontrol betyder, at udviklingskonsu-

lenterne automatisk får tildelt mere kontrol. I stedet får udviklingskonsulenterne mindre faglig 

indsigt i problemstillingerne, når andre medarbejdere bliver holdt på afstand af Udviklingsfo-

rum. Det er derfor en udfordring for udviklingskonsulenterne at bevæge sig ind på et 

(fag)område, specielt hvis de ikke til daglig arbejder med det. 

 

”De medarbejdere der har opgaven (…), de er uden tvivl dem, der ved mest om det. Det der med at 

sidde i månedsvis og være Kloge-Åge på et eller andet, som andre sidder og laver, det er så demotive-

rende for dem der skal lave det bagefter” (#7 udviklingskonsulent, 2016).  

 

Udfordringen er, hvordan udviklingskonsulenterne hverken har nok (faglig) viden eller for-

ståelse for historikken indenfor det pågældende (fag)område, der bliver arbejdet med (#2, #5, 

#6, #8 chefer, 2016). Det kan blive sårbart i forhold til at forstå de udfordringer, der ligger i at 

løse en given problemstilling, specielt hvis det drejer sig om et nyt landspolitisk fokus eller 

lovgivning. I de tilfælde kan det være svært for udviklingskonsulenterne at opnå den samme 

faglige indsigt, og der kommer derfor til at mangle viden om, hvordan afdelingen tidligere har 

forsøgt at håndtere udfordringerne (#8 chef, 2016). 

 

”Det har været ud fra en tanke om, at det kunne være rigtig lækkert, hvis vi kunne få nogle dygtige 

folk, som vi har i organisationen, som kommer ud til et område, som de ikke kendte i forvejen, og så 

med friske øjne på det. Det synes jeg lyder umiddelbart som en god ting og som en smuk tanke. Det 
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som jeg bare kan høre har været oplevelsen er, at skridtet er nogle gange voldsomt, og mange af de 

problemer som vi gerne vil have, at udviklingskonsulenterne skal beskæftige sig med, de bunder i en 

historik og tradition og en dyb faglighed, som det kan være svært at tilegne sig, når man maks. har 10 

% (af sin tid) at gøre godt med” (#2 chef, 2016). 

 

Det er derfor ikke altid lige nemt for udviklingskonsulenterne at skulle komme med nye per-

spektiver på opgaverne, fordi de både skal levere innovative løsninger og tage hensyn til 

(fag)områderne.  

 

Framingen af den tværfaglige logik påvirker således de intra-organisatoriske dynamikker ved, 

at cheferne mister kontrol, og udviklingskonsulenterne får mindre indflydelse, fordi de ikke 

har den fornødne faglige indsigt. Ifølge teorien er den bedste balance i de intra-

organisatoriske dynamikker, når cheferne og udviklingskonsulenterne har en mere lige forde-

ling af kontrol, hvilket er tilfældet her (Yang, 2016). Den mere lige balance i de intra-

organisatoriske dynamikker, betyder, at både cheferne og udviklingskonsulenterne har en in-

teresse i at gå på kompromis i forsøget på at kompensere for deres manglende indblik i for-

hold til Udviklingsforum. De intra-organisatoriske dynamikker kan således være med til at 

forklare baggrunden for de strategier, som cheferne og udviklingskonsulenterne benytter.  

 

Strategier 

I det følgende analyseres, hvilke strategier cheferne og udviklingskonsulenterne benytter for 

at håndtere dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed. 

 

Kompromis 

Flere af cheferne mener, at der er behov for mere faglig indsigt i Udviklingsforum (#2, #3, #5, 

#6, #7, #8, #9, #10 chefer, 2016). Det kan være med til at åbne afdelingerne op for Udvik-

lingsforum, men det kan også være med til at sikre, at løsningerne har mere (faglig) relevans 

for afdelingerne. Chefernes interesse i at få mere faglig indsigt ind i Udviklingsforum skal 

forstås i sammenhæng med framingen af den tværfaglige logik. For cheferne handler det ikke 

kun om, at løsningerne skal være brugbare i forhold til (fag)områderne, men også om bedre at 

kunne kontrollere, at Udviklingsforum ikke kommer med løsninger, der går mod den linje, 

der er lagt i et (fag)område. Det handler derfor om at få Udviklingsforum til at fokusere på de 

samme interesser, som eksisterer i (fag)området.  
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”Lad os nu sige, at det er et projekt, der udspringer her fra, så er det vigtigt, at det ikke bare er folk 

alle mulige andre steder fra, der sidder og skal løse en opgave, der egentlig har grobund i mit depar-

tement. Der skal jeg eller en af mine medarbejdere i hvert fald som minimum være med, fordi ellers så 

kan man i udgangspunkt rende ud af en tangent uden overhovedet at have hold i virkeligheden” (#5 

chef, 2016). 

 

Det skal dog ikke forstås sådan, at cheferne ikke kan forstå rationalet bag den tværfaglige 

logik. Flere af cheferne peger på, at hvis grupperne i Udviklingsforum bliver sammensat mere 

efter udviklingskonsulenternes faglige viden, så vil nogle af ambitionerne med Udviklingsfo-

rum også forsvinde, fordi man herved forsøger at tilpasse det for meget til hierarkiets behov 

(#2, #5, #7 cheferne, 2016). Cheferne bruger derfor strategien om kompromis, hvor de ikke 

afviser den tværfaglig logik, men forsøger at nedtone dens betydning ved at gøre opmærksom 

på, at der er nogle problemer med den måde, som Udviklingsforum arbejder på.  

 

”Så den der balance mellem at have nogen, der har noget viden, så man ikke bruger for meget spildtid 

på at rende rundt og finde den viden og få det her med, at man gerne vil have noget modspil til den 

faglighed som måske kan ligge lidt i dvale” (#2 chef, 2016).  

 

Strategien om kompromis handler ifølge teorien om at finde en middelvej, så forskellige krav 

kan opfyldes (Oliver, 1991). Når cheferne laver kompromisser skyldes det, at de har mulighed 

for at forhandle. Selvom framingen af den tværfaglige logik sker top-down, betyder det ikke 

en afvisning af muligheden for, at der kan skabes mere faglig indsigt i Udviklingsforum. Det 

skyldes, at den tværfaglige logik ikke bliver håndhævet så præcist, hvilket kommer til udtryk 

ved, at der er betydelig med fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet i Udviklingsforum til, 

at andre (mere faglige) medarbejdere kan inddrages. Strategien om kompromis handler derfor 

for cheferne om at finde en balance, hvor der både er plads til den tværfaglige logik, hvor 

faglighed bliver udfordret, og til den faglige logik, der giver faglig indsigt.  

 

”Så for mig at se, så er det et spændingsfelt i forhold til, hvordan vi både opnår det med Udviklingsfo-

rum, som man gerne vil fra direktionens side, at gå ind og udfordre måden at gøre tingene på, men at 

vi også samtidig tænker på, hvordan får vi så bragt den nødvendige viden ind fra de områder, som 
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rent faktisk kender til, hvad der rører sig lige nu. Hvordan kan vi få bragt læring ind i det, så det er 

noget, der faktisk gør en forskel, når man skal ud og arbejde med det efterfølgende” (#8 chef, 2016).    

 

Strategien om kompromis skal ses i sammenhæng med, at cheferne bruger ressourcer på Ud-

viklingsforum ved at afgive noget af udviklingskonsulenternes og egen tid til arbejdet. Che-

ferne er derfor interesserede i, at der kommer brugbare løsningerne ud af det, som de kan se er 

til gavn for (fag)områderne. De peger på, at de gerne vil levere ressourcer til Udviklingsfo-

rum, hvis løsningerne har tilstrækkelig kvalitet. Det er derfor i chefernes interesse at få mere 

faglig indsigt ind i Udviklingsforum, så løsningerne ikke rammer ved siden af de interesser, 

der eksisterer i (fag)områderne. 

 

Dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed kommer for cheferne således til udtryk ved, at 

de på den ene side godt kan se behovet for mere tværfaglighed i opgaveløsningen, men at det 

samtidig ikke må ske på bekostning af den faglige indsigt. Strategien om kompromis er derfor 

et forsøg på at gøre opmærksom på, at der er behov for mere faglig indsigt i Udviklingsforum.  

 

Kompromis  

Udviklingskonsulenterne anerkender den tværfaglige logik om, at hvis den faglige viden ikke 

udfordres, kan det blive en hindring for at komme frem til nye løsninger (#1, #3, #5, #8, #10, 

#11, #12, #13, #14, #15, #16 udviklingskonsulenter, 2015). Nedenstående citat er et eksempel 

på, hvordan udviklingskonsulenterne udtaler sig om, at det er vigtigt at udfordre fagligheden.  

 

”Hvis folk bliver i deres fagdiskurser eller deres fagfelter, dem vi arbejder med, så vil der jo helt klart 

blive nogle barrierer i det” (#8 udviklingskonsulent, 2015). 
 

Udviklingskonsulenterne peger på, at det er en fordel, at de i grupperne har forskellige bag-

grunde, da de herved kan supplere hinandens faglige indsigt, hvilket giver nye vinkler på pro-

blemstillingerne. Der har imidlertid ikke været et særligt fokus på, hvordan grupperne af ud-

viklingskonsulenter er blevet sammensat i Udviklingsforum. Tidligere er grupperne blevet 

sammensat ud fra udviklingskonsulenternes egeninteresse og ikke ud fra deres kompetencer, 

hvilket har betydet, at der har været grupper, hvor der udelukkende har siddet udviklingskon-

sulenter, som intet vidste om emnet (#4, #9, #11 observationer, 2015). En udviklingskonsu-

lent beskriver, hvordan flere af dem har været ”forudsætningsløse” i forhold til at kunne ar-
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bejde med problemstillingerne (#2 udviklingskonsulent, 2015). For de udviklingskonsulenter 

har det derfor været en stor udfordring at skulle arbejde med emner, der relaterer sig til be-

stemte (fag)områder.  

 

”Så jo på den måde bliver vi jo fuldstændig isoleret fire eller fem mennesker sat ind i et rum. Arbejd 

på det her, arbejd derudaf. Det synes jeg alt i alt ikke er en hensigtsmæssig måde” (#12 udviklings-

konsulent, 2016).  

 

Når gruppen af udviklingskonsulenter ikke har den faglige indsigt, kan det blive for omstæn-

deligt for dem at tilegne sig den viden, der er behov for, da det både tager lang tid, før de har 

fået dækket alle aspekter af problemstillingen, ligesom  de heller ikke kan være sikre på, at 

der ikke er noget, de har overset (#2, #3, #8, #9, #10 chefer, 2016). En af cheferne beskriver, 

hvordan de er nødsaget til at tage udviklingskonsulenterne ”i skole” (#2 chef, 2016) for at 

give dem en faglig indsigt i problemstillingen. Når udviklingskonsulenterne er nødsaget til at 

få den faglige indsigt andre steder fra, tager det således meget af andres og egen tid.  

 

”Jeg tænker bare, i forhold til ressourcer er det ineffektivt, fordi vi bruger ekstrem meget længere tid 

på at komme til det samme resultat end, hvis man havde sat fire mennesker sammen, der vidste noget 

om det” (#2 udviklingskonsulent, 2015). 

 

Det skal ses i sammenhæng med, at udviklingskonsulenterne ikke nødvendigvis kommer til at 

bruge den faglige indsigt, som de har tilegnet sig gennem arbejdet med en given problemstil-

ling i udviklingsforum (#4, #9, #11 observationer, 2015). Flere af udviklingskonsulenterne 

mener, at der derfor er behov for en måde, hvorpå grupperne kan få adgang til mere faglig 

indsigt i Udviklingsforum, uden det koster for meget tid (#2, #6, #9, #12, #14, #15 udvik-

lingskonsulenter, 2015).  

 

Strategien om kompromis betyder ifølge teorien, at udviklingskonsulenterne kan se, at det er 

nødvendigt at opfylde flere krav på én gang (Oliver, 1991). På den ene side forsøger udvik-

lingskonsulenterne at leve op til framingen af den tværfaglige logik, hvor de med deres aka-

demiske baggrund sammen skal være i stand til at komme frem til innovative løsninger. Om-

vendt oplever flere af dem, at de ikke har tilstrækkelig faglig indsigt i emnerne, hvilket bety-

der, at de er nødsaget til at gå på kompromis med den tværfaglige logik. Selvom italesættelsen 



! 151 

af den tværfaglige logik sker top-down, er der ligesom med chefer fleksibilitet nok i tilrette-

læggelsen af arbejdet i Udviklingsforum til, at der er mulighed for at tilføre mere faglig ind-

sigt.  

  

”Jeg tænker, at det er denne her vekselvirkning mellem, hvor tæt på driften skal det være, og hvor 

langt fra driften skal det være for at tænke anderledes. Fordi de (red. grupperne i Udviklingsforum) er 

jo også nødt til at have noget faktuel viden ind i den faglighed, de skal arbejde i. Vi er ikke speciali-

ster, vi er jo sådan set generalister, nogle af os i hvert fald. Så jeg tror i virkeligheden, det er denne 

her balance med, hvor meget på sidelinjen de (red. fagspecialister) skal være” (#6 udviklingskonsu-

lent, 2015). 

 

Udviklingskonsulenternes brug af strategien om kompromis bliver stærkere med tiden, efter-

hånden som de oplever, at det tager for lang tid at få faglig indsigt i problemstillingerne. Spe-

cielt i første runde af Udviklingsforum forsøgte udviklingskonsulenterne at leve op til den 

tværfaglige logik ved at holde afstand til (fag)områderne, hvilket dog senere gav problemer, 

da løsningerne viste sig hverken at have tilstrækkelig (faglig) kvalitet eller relevans for 

(fag)områderne.  

 

Dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed kommer således til udtryk for udviklingskon-

sulenterne ved, at de på den ene side mener, at den tværfaglige logik giver rigtig god mening, 

men på den anden side også godt kan se, at der til tider kan komme til at mangle faglig indsigt 

i Udviklingsforum. Strategien om kompromis er derfor et forsøg på at skabe en balance mel-

lem den tværfaglighed som udviklingskonsulenterne skal levere og den faglighed som 

(fag)områderne besidder.  

 

Samspil  

Samspillet mellem den faglige og tværfaglige logik handler om, hvorvidt den viden, som 

kommer fra Udviklingsforum, understøtter resten af organisationen. I det følgende analyseres, 

hvordan chefernes og udviklingskonsulenternes brug af strategier påvirker samspillet. 

 

Et muligt samspil 

Samspillet mellem faglighed og tværfaglighed handler om, hvorvidt der i Udviklingsforum er 

faglig indsigt, så løsningerne har kvalitet nok i forhold til (fag)områderne, samtidig med at 
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den faglige indsigt bliver udfordret. I anden og tredje runde af Udviklingsforum blev det for-

søgt imødekommet ved at inddrage medarbejdere, der ikke er udviklingskonsulenter, for at 

give den faglige indsigt, som grupperne af udviklingskonsulenter mangler i Udviklingsforum 

(#10 observation, 2015, #7 udviklingskonsulent, 2015, #2 chef, 2016). Eksempelvis blev lede-

ren af Call Centret i tredje omgang af Udviklingsforum inddraget for at give faglig indsigt til 

en gruppe. Lederen var meget begejstret for at deltage i gruppen, da Udviklingsforum var med 

til at sætte fokus på nogle af de problemstillinger, som tidligere havde været svære at løse (#1 

leder, 2015). Det er imidlertid ikke helt gnidningsfrit, fordi det giver nogle medarbejdere for-

rang i forhold til at påvirke løsningerne i Udviklingsforum.  

 

”Men hun har jo fået en kærkommen lejlighed til at prøve at formidle og skabt mening ud fra det per-

spektiv hun har i Call Centret” (nummer og stilling udeladt pga. anonymisering). 

 

Det handler derfor om, at udviklingsforum også skal kunne balancere de forskellige interes-

ser, der eksisterer mellem (fag)områderne, hvilket fremover kan betyde, at det ikke nødven-

digvis er lige til at skabe et samspil mellem den faglige og tværfaglige logik. Selvom cheferne 

er enige om, at der er behov for mere faglig indsigt i Udviklingsforum, er de ikke enige om, 

hvorvidt Udviklingsforum skal tage sig af opgaver, der ligger tæt på kerneopgaven (#3, #4, 

#5, #6, #7,#8, #9 chefer, 2016).   

 

”(…) når vi sætter Udviklingsforum til at køre på noget tværgående, så er det ofte ikke kerneydelsen 

for de mange. Det kan godt være kerneydelsen for de få” (#7 chef, 2016).  

 

En anden chef uddyber problemstillingen:  

 

”(…) vores kerneproduktion indenfor en kommunalforvaltning er jo meget forskellige, så derfor kan 

det være svært nogle gange at finde en fællesnævner, og derfor bliver det, synes jeg, for abstrakt eller 

for ukonkret i forhold til det vi går og gør” (#4 chef, 2016).   

 

Hvor stor relevans Udviklingsforum skal have for (fag)områderne, er også et spørgsmål som 

interesserer udviklingskonsulenterne. Udviklingskonsulenterne er dog ikke enige om, hvor-

vidt problemstillingerne skal være presserende for (fag)områderne. Nogle af udviklingskonsu-

lenterne argumenterer for, at der er behov for problemstillinger, som er presserende, hvilket 
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de kalder for ”brændende platforme”. Andre argumenterer for, at det imidlertid ikke kan lade 

sig gøre, fordi løsningerne vil blive ”brandslukning”, hvor innovation bliver umulig, fordi det 

efter deres opfattelse kræver tid (#2 observation, Roskilde Kommune, 2015). 

 

Et samspil mellem den faglige og tværfaglige logik kan derfor blive svært. Det interessante 

ved de forskellige meninger er, hvordan det udstiller en meget central problemstilling om, 

hvor tæt på kerneopgaven opgaverne i Udviklingsforum skal være. Selvom både cheferne og 

udviklingskonsulenterne bruger strategien om kompromis, udstiller deres forskellige menin-

ger en problemstilling om, hvor stor relevans opgaverne i Udviklingsforum skal have for de 

enkelte (fag)områder. Hvis Udviklingsforum skal arbejde med en given opgave, der ligger 

tættere på et enkelt (fag)område, kan det betyde, at det bliver irrelevant for andre 

(fag)områder. Omvendt vil mere tværfaglige opgaver betyde, at opgaverne kommer for langt 

væk fra flere af (fag)områderne, og det kan være svært at se, hvad det konkret bidrager til. En 

chef forklarer det med, at Udviklingsforum passer godt ind i koncerntankegangen, hvor man 

eksempelvis har brug for at fokusere på energiforsyning som en tværgående opgave. Omvendt 

vil det være svært at finde en fællesnævner, hvis opgaverne i Udviklingsforum skal handle om 

kerneopgaven, da det ikke vil blive særlig konkret for det enkelte (fag)område. Det vil derfor 

være svært at sætte kerneopgaven i centrum i Udviklingsforum, da alle involverede 

(fag)områder ikke vil kunne gøre det samtidig (#4 chef, 2016). 

 

Dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed kommer således til udtryk ved, at der på den 

ene side er behov for faglig indsigt, mens der på den anden side også er behov for, at denne 

faglige indsigt bliver udfordret af andre perspektiver. I forsøget på at håndtere dilemmaet bru-

ger både cheferne og udviklingskonsulenterne strategien om kompromis, da de har svært ved 

at kontrollere, om løsningerne fra Udviklingsforum har (faglig) relevans og kvalitet nok i for-

hold til de enkelte (fag)områder. Både cheferne og udviklingskonsulenterne har derfor en in-

teresse i at indgå kompromis. Det skal dog ses i sammenhæng med framingen, der sker top-

down, men som ikke er særlig formaliseret, hvilket giver mulighed for at modificere den 

tværfaglige logik. Resultatet bliver, at andre medarbejdere med mere faglig indsigt kan ind-

drages i Udviklingsforum, hvis det bliver nødvendigt i forhold til problemstillingen. Selvom 

samspillet er svært, bliver det alligevel et muligt samspil, som betyder, at den faglige indsigt 

indenfor et eller flere (fag)områder kan give et vidensgrundlag til Udviklingsforum, der kan 
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udfordre de praksisser, som normalt gør sig gældende der. Det betyder, at der fremover bliver 

lagt op til, at den viden, som kommer fra Udviklingsforum, kan understøtte resten af organisa-

tionen ved, at de forskellige faglige indsigter supplerer hinanden. Derudover bliver der åbnet 

op for at se på sammensætningen af grupperne i Udviklingsforum, så de i højere grad afspej-

ler udviklingskonsulenternes kompetencer i forhold til de problemstillinger, som der bliver 

arbejdet med. Udfordringen bliver dog, at få Udviklingsforum til at kunne tilbyde noget andet 

end eksempelvis almindelige projekter kan.  

5.2.3 Dilemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse 

Dilemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse handler om, at Udviklingsforum skal styres 

efter nogle andre institutionelle logikker, der giver en anderledes tilgang til ledelse og forde-

ling af ansvar end i resten af organisationen. Det følgende afsnit har fokus på, hvordan tvær-

gående ledelse bliver framet i Roskilde Kommune. 

 

Framing 

I det følgende analyseres italesættelsen og tilrettelæggelsen af den tværgående ledelseslogik 

med henblik på at beskrive de forventninger, det giver til cheferne og udviklingskonsulenter-

ne. 

 

Kollektiv ledelse 

I Roskilde Kommune handler tværgående ledelse om, hvordan Udviklingsforum i udgangs-

punktet skal være lederfrit, hvilket gør, at ansvaret for den praktiske gennemførsel af kommu-

nens innovationsdagsroden bliver placeret hos udviklingskonsulenterne. Kommunaldirektøren 

fortæller i en præsentation: 

 

”Det handler om at få skabt et rum, hvor begavede medarbejdere kan spille tilbage til linjeledelse, så 

man kan opdage nye ting, som ikke fanges i den nuværende struktur” (Kommunaldirektøren, 2013 i 

Thorup, 2013). 
 

Italesættelsen af den tværgående ledelseslogik betyder, at udviklingskonsulenterne skal ”sæt-

tes mest mulig fri” (#1 chef, 2016), så de ikke bliver begrænset i at komme frem til nye løs-

ninger. Udviklingskonsulenterne skal derfor udøve det, de selv har kaldt for ”kollektiv ledel-

se” (#6, #7, #8 observationer, 2015) indenfor rammerne af Udviklingsforum, hvor de forskel-
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lige grupper af udviklingskonsulenter deler ansvaret for projekterne. Flere af udviklingskon-

sulenterne er til daglig vant til at være projektledere, men forventningen er her anderledes, da 

alle i gruppen i princippet er lige i forhold til at lede projekterne.  

 

”Det er meget sådan konsensusagtigt. Der er jo ikke noget formelt lederskab, fordi der er ikke nogen 

af os, der har påtaget os de formelle projektlederskabsroller” (#2 udviklingskonsulent, 2015). 

 

Forventningen til udviklingskonsulenterne er, at de bruger 10 % af deres tid i Udviklingsfo-

rum, men mange af udviklingskonsulenterne er vant til selv at administrere deres tid, så det 

ændrer ikke specielt på de forventninger, der ellers er til udviklingskonsulenterne. Det bliver 

understøttet af tilrettelæggelse af Udviklingsforum som en selvstyrende enhed, hvilket bety-

der, at Udviklingsforum ikke er underlagt den enkelte direktør eller chef. I stedet bliver Ud-

viklingsforum koblet direkte til kommunaldirektion gennem to udviklingskonsulenter (tov-

holdere), der koordinerer de overordnede rammer (workshops m.m.), og som kan gå direkte 

til kommunaldirektøren, hvis de finder det nødvendigt. Det giver imidlertid nogle andre for-

ventninger til cheferne, der kræver, at de indtager en anden rolle, end de ellers er vant til. Sel-

ve forventningerne til chefernes rolle er dog ikke tydelig, men handler om, hvorvidt cheferne 

skal deltage som medlemmer i styregrupper eller referencegrupper.    

 

”Ordet ”styregruppe” siger jo, at direktionen har sendt en fortrop ind til at være med til at rykke det 

her på den rigtige sti (…) mens i en ”referencegruppe”, der er vi egentlig nogle, der bliver kastet bold 

op ad, mens det er Udviklingsforums egen beslutning, hvad de vælger at lytte til” (#7 chef, 2016). 
 

Konceptet omkring styregruppe er hentet fra almindelige projekter, som foregår mange steder 

i organisationen udenom Udviklingsforum, hvor de enkelte styregrupper bliver koblet til hver 

deres projekt. Der ligger derfor allerede nogle forventninger til, hvad en styregruppe skal, 

men samtidig er der også en forventning om, at Udviklingsforum skal kunne noget andet, end 

det er tilfældet for de almindelige projekter. Det giver en uklarhed i forhold til, hvad der lig-

ger i den rolle, som cheferne skal have i Udviklingsforum.  

 

For cheferne er der imidlertid en klar forventning om, at de skal afgive ressourcer til Udvik-

lingsforum. Forventningen er, at cheferne skal understøtte Udviklingsforum ved at byde ind 

med en eller flere udviklingskonsulenter, som så afsætter en del af deres tid til Udviklingsfo-
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rum, hvor cheferne ikke kan råde over dem. Udviklingsforum bliver herved en form for ”res-

sourcebank” (#8 chef, 2016, #12 udviklingskonsulent, 2015), hvor hensigten er at nedbryde 

forestillingen om, at ressourcer er fastlåste og holdes indenfor de organisatoriske 

(fag)områder, men i stedet kan flyttes derhen, hvor det giver den største effekt. 

 

Den samlede framing sker således top-down gennem italesættelsen af den tværgående ledel-

seslogik, der handler om, hvordan Udviklingsforum skal være lederfrit, men tilrettelæggelsen 

af Udviklingsforum er ikke særlig formaliseret, da cheferne og udviklingskonsulenterne selv 

kan udfylde rollerne. Alligevel indeholder framingen af den tværgående ledelseslogik en ræk-

ke forventninger til udviklingskonsulenterne om, at de har ansvaret for den praktiske gennem-

førelse af innovationsdagsordnen, mens forventningen til cheferne er, at de understøtter Ud-

viklingsforum ved at afgive ressourcer. I det følgende analyseres hvilken betydning det har 

for de intra-organisatoriske dynamikker mellem cheferne og udviklingskonsulenterne.  

 

De intra-organisatoriske dynamikker 

I det følgende analyseres de intra-organisatoriske dynamikker med henblik på at vise, hvordan 

framingen påvirker fordelingen af ansvar mellem cheferne og udviklingskonsulenterne.  

 

Et ledelsesvakuum 

Framingen af den tværgående ledelseslogik betyder, at der bliver skabt et stort handlerum i 

udviklingsforum, hvilket kommer til udtryk ved, at udviklingskonsulenterne ikke er underlagt 

den samme styring fra cheferne, som de ellers er vant til. De overordnede kommissorier med 

beskrivelser af projekterne samt et fåtal af præsentationer, hvor de foreløbige resultater bliver 

fremlagt for cheferne og direktionen (#4, #5, #6, observationer, 2015), betyder, at udviklings-

konsulenterne er overladt meget til sig selv. Det gør, at det op til udviklingskonsulenterne selv 

at sætte retning for projekterne.  

 

”Handlerummet er typisk større end i et almindeligt projekt, fordi der vil være en chef, som har bestilt 

et projekt eller en anden, som har nogle konkrete ideer om, hvad vej det skal gå, og hvordan det skal 

se ud. Det kan godt være ret ned i detaljen enten fra vores egen chef eller længere oppe fra, men det er 

der jo ikke her, så på den måde er der langt større frihed til at arbejde med det, og til at det tager den 

vej, som gruppen synes. Det er ret fedt” (#14 udviklingskonsulent, 2015). 
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Udviklingskonsulenterne får herved mere indflydelse på udformningen af projekterne, men 

det betyder, at de samtidig får et langt større ansvar, da det ikke længere er cheferne, der sæt-

ter retningen for projekterne. Når handlerummet bliver stort, skyldes det, at Udviklingsforum 

bliver tilrettelagt udenom det traditionelle hierarki, som udviklingskonsulenterne til dagligt er 

underlagt, hvilket er med til at ændre på de intra-organisatoriske dynamikker, hvor cheferne i 

højere grad bliver overflødige, som dem der træffer beslutningerne. For cheferne betyder det, 

at deres ellers sikre placering i hierarkiet bliver brudt, hvilket skaber frustration i forhold til, 

hvilket ansvar de har for projekterne i Udviklingsforum.  

 

”Så kan man jo føle som en afdelingschef, at man ikke lever op til det, man tror, man skal leve op til 

(…) man kommer ikke til at træffe nogen beslutninger, og hvem er så afsender på de forslag, der ryger 

videre op” (#8 chef, 2016).  
 

For at give cheferne et større ansvar for projekterne skal de derfor deltage i en række møder 

med grupperne af udviklingskonsulenter, men det er dog stadigvæk op til udviklingskonsulen-

terne at bestemme antallet af møder. Når cheferne deltager i Udviklingsforum, er de mellem 

3-4 chefer samlet af gangen, men ligesom med udviklingskonsulenterne er det her ikke tyde-

ligt, hvem der tager de endelige beslutninger, hvilket gør, at det er svært at placere et ansvar 

hos den enkelte chef. I udgangspunktet får alle cheferne derfor ansvaret, ligesom alle cheferne 

har lige meget eller lidt beslutningskompetence. Det er med til at påvirke de intra-

organisatoriske dynamikker mellem cheferne, hvilket kan skabe en ubalance i forhold til, hvor 

meget ejerskab den enkelte chef påtager sig, og kan have indflydelse på, hvilke projekter der 

bliver gennemført i de enkelte afdelinger. Samlet set giver det mulighed for, at uenigheder 

mellem cheferne bliver udstillet åbenlyst, hvilket kan påvirke muligheden for at tage fælles 

beslutninger hos cheferne (#9, #10, #11 observationer, 2015). Den manglende placering af 

ansvar efterlader derfor et ledelsesvakuum i Udviklingsforum, hvor det på den ene side er op 

til udviklingskonsulenterne selv at sætte retning for projekterne, mens det på den anden side 

også er nødvendigt at inddrage cheferne i Udviklingsforum for at give dem mere ansvar for 

projekterne.  

 

Framingen af den tværgående ledelseslogik påvirker således de intra-organisatoriske dyna-

mikker, ved at Udviklingsforum bliver en selvstyrende enhed, hvor udviklingskonsulenterne 
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får et stort handlerum, hvilket betyder, at ansvaret for at udforme projekterne bliver tildelt 

udviklingskonsulenterne. Det gør, at cheferne får en mindre udtalt rolle i forhold til Udvik-

lingsforum, men i forsøget på at give cheferne mere ejerskab til projekterne skal de deltage i 

møder med udviklingskonsulenterne. Alligevel er det med til at skabe en ubalance i de intra-

organisatoriske dynamikker, der medfører et ledelsesvakuum. For cheferne og udviklingskon-

sulenterne kan det imidlertid både være en fordel og ulempe, alt efter om de formår at udnytte 

det tomrum, som bliver skabt. De intra-organisatoriske dynamikker kan således være med til 

at forklare baggrunden for de strategier, som cheferne og udviklingskonsulenterne benytter.  

 

Strategier 

I det følgende analyseres hvilke strategier cheferne og udviklingskonsulenterne benytter for at 

håndtere dilemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse. 

 

Manipulation 

Cheferne kan have en interesse i, at udviklingskonsulenterne ikke fokuserer på problemstil-

linger, der vedrører deres afdeling, da det kan være svært for dem at få indflydelse og kontrol-

lere de løsninger, der kommer fra Udviklingsforum. Med chefernes deltagelse i Udviklingsfo-

rum bliver der imidlertid åbnet op for, at cheferne kan påvirke udviklingskonsulenterne, så 

løsningerne bliver en fordel for deres afdeling. Det sker, hvis der er sammenfald i de interes-

ser, der er i afdelingen og det fokus, som udviklingskonsulenterne har. Udfordringen for che-

ferne er i det tilfælde ikke at afvise hjælp udefra, men i stedet at overbevise direktionen om, at 

deres område skal have tilført flere ressourcer andre steder fra, hvis løsningen skal gennemfø-

res i deres afdeling.  

 

”Så det er meget glædeligt det her. I stedet for at jeg som chef sammen med afsnitslederen sidder og 

bokser med nogle problemer, som har fangarme helt ud i hele Roskilde Kommune, at vi rent faktisk får 

løftet problemet ind i Udviklingsforum (…) Således er det ikke er mig eller min afsnitsleder, der står 

og fremfører problematikken og beder om flere penge (…) For selvfølgelig vil man sige, at det er 

svært, og man gerne vil have flere ressourcer, men nu bliver det pludselig løftet ind i en arena i midten 

(…) Det fjerner den der ’man meler bare sin egen kage’” (#chef,  2016). 
 

Cheferne bruger derfor også strategien om manipulation, selvom det langt fra er dem alle, der 

får muligheden. Med Udviklingsforum bliver der åbnet op for, at cheferne kan få tilført flere 
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ressourcer til deres område, hvis Udviklingsforum leverer tilstrækkelig gode løsninger til, at 

direktionen mener, de er værd at gennemføre. Normalt kan det ellers være svært at få tilført 

ekstra ressourcer til afdelingerne, men med Udviklingsforum er det ikke længere cheferne, der 

selv peger på behovet for flere ressourcer, men i stedet en række udviklingskonsulenter der i 

udgangspunktet ingen særinteresse har for de enkelte afdelinger. Gennem Udviklingsforum 

får brugen af flere ressourcer således en blåstempling, hvilket kan være med til at legitimere, 

at en afdeling får tilført flere ressourcer. Det er imidlertid med til at sløre de kampe, der ellers 

foregår i organisationen.  

 

”En organisation er jo en kamparena helt op til direktionen. En direktør eller en afdelingschef sidder 

jo og kæmper for sit eget område, sin egen overlevelse” (#2 chef, 2016). 

 

Strategien om manipulation handler ifølge teorien om, at cheferne ønsker at påvirke andre 

aktører (Oliver, 1991). Ved at cooptere kan cheferne forsøge at få andre til at indse, at deres 

tilgang er den rigtige. Ifølge teorien er formålet at neutralisere spændinger for at opnå legiti-

mitet (Oliver, 1991), men i det her tilfælde bruger cheferne ikke kun strategien til at opnå le-

gitimitet, men også til at opnå flere ressourcer. Det kan de aktivt gøre ved at forsøge at påvir-

ke udviklingskonsulenterne, når de deltager i møderne, så udviklingskonsulenterne fokuserer 

på de problemstillinger, som cheferne mener, er tilstede. Cheferne kan dog kun forsøge at 

påvirke udviklingskonsulenterne i en bestemt retning, da de ikke har beslutningskompetence 

til at bestemme retningen for projekterne.  

 

Cheferne har dog ikke altid de samme interesser, hvilket kan komme mere eller mindre åben-

lyst til udtryk ved møderne med udviklingskonsulenterne (#9, #10, #11 observationerne, 

2016).  

 

” Hvis det her også skal kunne kompensere for det, der kan ligge iboende i forhold til en siloopdeling, 

så vil vi komme i nogle situationer, hvor man nogen gange kan stå i, at ’det her synes jeg som afde-

lingschef er en dårlig ide, fordi jeg kommer til at bruge ressourcer på noget, som jeg ikke synes i til-

strækkeligt grad kommer mig til gode, men kommer andre til gode” (#6, chef, 2016). 

 

Udviklingsforum bliver herved en kamparena for de mange forskellige interesser, der eksiste-

rer i organisationen. Når ansvaret bliver uklart, åbner det op for, at potentielle uenigheder får 
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mere plads, men det giver også mulighed for, at cheferne kan udnytte det ledelsesvakuum, der 

opstår ved at bruge strategien om manipulation. Dilemmaet mellem ledelse og tværgående 

ledelse kommer for cheferne således til udtryk ved, at chefernes roller ikke er tydelige i Ud-

viklingsforum, hvilket dog samtidig åbner op for, at de kan bruge uklarheden til at overbevise 

udviklingskonsulenterne om deres retning for projekterne. Med adgang til Udviklingsforum 

gennem møderne med udviklingskonsulenterne, kan cheferne derfor forsøge at påvirke udvik-

lingskonsulenterne, så det bliver muligt at få tilført noget værdi tilbage til afdelingerne. Che-

ferne har dog ikke mulighed for at kontrollere, hvad der sker i Udviklingsforum, da de ikke 

har nogen formel beslutningskompetence, ligesom de kun har lidt indflydelse på, hvilke em-

ner der bliver taget op. Når cheferne imidlertid ikke forsøger at modsætte sig, handler det om, 

at de risikerer at miste legitimitet. I stedet bruger de strategien om manipulation for at legiti-

mere brugen af ekstra ressourcer til deres afdeling. 

 

Kompromis 

På den ene side mener udviklingskonsulenterne, at grupperne i Udviklingsforum skal være 

mest mulig fri for styring udefra, mens de på den anden side også godt kan se, at cheferne er 

nødsaget til at være en del af Udviklingsforum, for at få ejerskab til løsningerne.  

 
”Hvad bliver flyvehøjden, hvis der sidder nogle chefer og hele tiden tænker drift? På den anden side 

hvis ikke der sidder nogle chefer, så er der heller ikke noget ejerskab (…) så får det ikke noget liv” (#6 

udviklingskonsulent, 2015). 

 

Udviklingskonsulenterne bruger derfor strategien om kompromis, hvor de forsøger at balan-

cere mellem muligheden for at gøre sig fri for chefernes meninger og samtidig leve op til che-

fernes ønsker. Strategien om kompromis handler ifølge teorien om, at udviklingskonsulenter-

ne forsøger at finde en middelvej, så alle krav bliver opfyldt (Oliver, 1991). Det er strategisk 

vigtigt for udviklingskonsulenterne for ikke at komme i klemme mellem direktionen, der har 

fokus på nye løsninger og cheferne, der har mere fokus på, hvordan løsningerne påvirker de-

res afdeling. Udviklingskonsulenternes bruger derfor strategien om kompromis, fordi de op-

lever, hvordan det er nødvendigt, at cheferne er involveret i Udviklingsforum.  

 

” det er jo dybest set forudsætningen for, at man kan gøre noget med nogen. Det er jo, at de (red. che-

ferne) dybest set ønsker, at man skal være der. Ellers kan du få stillet nok så mange sjove ideer op, 
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men hvis der ikke er nogen at arbejde med, eller nogen at gøre det for eller med, så er det jo bare 

luftkasteller” (#7 udviklingskonsulent, 2016). 

 

Når ansvaret imidlertid er svært at placere, bliver det pålagt alle, hvilket gør, at ingen i sidste 

ende rigtig har ansvaret. For udviklingskonsulenterne betyder det, at de oplever, hvordan che-

ferne mangler ejerskab til projekterne i Udviklingsforum. Dilemmaet mellem ledelse og tvær-

gående ledelse kommer for udviklingskonsulenterne derfor til udtryk ved, at de bliver i tvivl 

om, hvor meget de skal lytte til cheferne, og hvor meget de kan gå andre veje i forsøget på at 

finde nye løsninger. Blandt udviklingskonsulenterne er der således ikke enighed om, hvor 

meget grupperne kan afvige fra chefernes meninger (#9, #10, #11 observationer, 2015). En 

udfordring er, hvordan cheferne heller ikke altid er enige om retningen for grupperne i Udvik-

lingsforum. Cheferne kommer fra forskellige afdelinger og har derfor forskellige udgangs-

punkter, når de deltager i Udviklingsforum. For udviklingskonsulenterne vil det derfor være 

en fordel, hvis der var mere enighed om retningen for grupperne.  

 

”Der er brug for, at det er gensidigt afstemt og enighed om det, og så har jeg en klar forventning om, 

at ledelse altså både direktionen og chefforum er loyale overfor det her bagefter, så de også tager det 

her medansvar overfor det og tager det med ud i organisationen” (#13 udviklingskonsulent, 2015). 

 

Strategien om kompromis handler for udviklingskonsulenterne om at sikre, at de løsninger, 

som de arbejder med i udviklingsforum, også bliver videreført i organisationen, så arbejdet 

ikke føles som spild af tid. De har derfor en interesse i, at cheferne fremover deltager mere 

aktivt i Udviklingsforum.  

 

”Hvis ikke de skal mene noget som helst, så er der ikke en grund til at være der. Så er det jo spild af 

deres tid og også af vores tid” (#2 udviklingskonsulent, 2015). 

 

Igennem den treårige periode, hvor udviklingsforum har eksisteret, har der været en løbende 

udskiftning af udviklingskonsulenterne i Udviklingsforum. En del af forklaringen er, at udvik-

lingskonsulenterne bruger forholdsvis meget tid i Udviklingsforum, som de lægger til deres 

andre arbejdsopgaver. Hvis de derfor ikke oplever, at løsningerne som Udviklingsforum 

kommer med, bliver godt modtaget af cheferne, mister de efterhånden motivationen for at 

deltage (#2 chef, 2016). Selvom udviklingskonsulenterne bliver udpeget af cheferne til at del-
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tage i Udviklingsforum og derfor ikke har mange muligheder for at undslippe at skulle delta-

ge, er Udviklingsforum stadigvæk afhængig af, at udviklingskonsulenterne er engagerede i 

projekterne.  

 

”Der er ingen, der får ekstra løn for det, der bliver ikke kanaliseret flere timer ind, vi henter ikke vika-

rer nogen steder fra, så vi presser 10 % ind i det eksisterende volumen og siger, at det bruger vi på 

tværgående udvikling” (#2 chef, 2016). 

 

Udviklingskonsulenternes brug af strategien om kompromis er således et forsøg på at sikre en 

balance mellem nye løsninger og sikre, at disse løsninger også er brugbare for resten af orga-

nisationen.  

 

Samspil  

Samspillet mellem ledelse og tværgående ledelse handler om, hvorvidt ansvarsfordelingen i 

Udviklingsforum fordrer en gennemførelse af projekterne i resten af organisationen. I det føl-

gende analyseres, hvordan chefernes og udviklingskonsulenternes brug af strategier påvirker 

samspillet. 

 

Et nødvendigt samspil  

Samspillet mellem ledelse og tværgående ledelse handler om at finde en passende rolle til 

cheferne i Udviklingsforum. Udviklingsforum blev som udgangspunkt framet som ledelses-

frit, men den tilgang bliver et problem, når løsningerne fra Udviklingsforum skal gennemfø-

res i organisationen. Udviklingskonsulenterne er derfor enige i, at der er behov for, at chefer-

ne er en del af Udviklingsforum. Nedenstående citat er et eksempel på, hvordan udviklings-

konsulenterne udtaler sig om chefernes deltagelse. 

 

”Hvis man skulle være tro mod den oprindelige ide med, at det skulle være lederfrit, og man ikke skul-

le hæmmes af det (red. ledelse), så skulle de (red. cheferne) jo være mindre involverede. Det kunne 

godt være, de ligesom skulle være med til at definere problemstillingen, og hvad der nu lige skal ar-

bejdes med, men sådan er virkeligheden jo ikke fordi, hvis det skal realiseres, så skal de (red. chefer-

ne) også være tilfredse med resultatet” (#14 udviklingskonsulent, 2015). 

 

Dilemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse handler således om at give cheferne en 
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plads i Udviklingsforum. Udviklingskonsulenternes strategi om kompromis er derfor et forsøg 

på at åbne op for, at cheferne kan få en mere udtalt rolle i forhold til Udviklingsforum. Selv-

om cheferne ikke er enige om, hvilken rolle de skal have, er de dog enige om, at de er nødt til 

at deltage i udviklingsforum. Inddragelsen af cheferne i Udviklingsforum betyder, at de får 

bedre mulighed for at påvirke de løsninger, der kommer herfra. Det er vigtigt i forhold til at 

sikre, at der ikke er nogle løsninger, som går mod de dagsordner, der ellers eksisterer i afde-

lingerne. Samspillet bliver herved et afgørende samspil, da det bliver betragtet som en nød-

vendighed, at cheferne deltager i Udviklingsforum. Det betyder, at ledelse og den tværgående 

ledelseslogik til dels kommer til at komplementere hinanden, da både cheferne og udviklings-

konsulenterne indser, at der er en fordel i at forene de to forskellige tilgange. Cheferne får 

herved adgang til Udviklingsforum for bedre at kunne kontrollere, at løsningerne stemmer 

overens med de dagsordner, der ellers eksisterer i afdelingerne, mens udviklingskonsulenterne 

kan håbe på, at dette giver mere ejerskab hos cheferne. Når cheferne får en mere udtalt rolle 

kan det imidlertid komme til at betyde, at udviklingskonsulenterne bliver taget som gidsler i 

det hierarkiske spil. Udviklingsforum har derfor svært ved at se sig fri for den hierarkiske 

ledelse, hvilket gør, at Udviklingsforum kommer til at foregå i ”skyggen af hierarkiet”. Hie-

rarkiets mulighed for at blive mere fremtrædende skyldes til dels, at chefernes rolle i Udvik-

lingsforum fremstår uklar, hvilket gør, at chefernes rolle bliver åben for forhandling. Det kom 

specielt til udtryk i den sidste runde af Udviklingsforum, hvor både chefer og udviklingskon-

sulenter har givet udtryk for, at flere af cheferne agerede mere som medlemmer af traditionel-

le styregrupper (#9, #10, #11 observationer, 2015).  

 

Chefernes adgang til Udviklingsforum betyder, at der samtidig åbnes op for, at Udviklingsfo-

rum kan blive en strategisk arena, hvor cheferne kan bruge strategien om manipulation ved at 

påvirke udviklingskonsulenterne til at gå i den retning, de mener, er den rigtige. Det skal ses i 

sammenhæng med framingen, der sker top-down, men som ikke er særlig formaliseret, hvil-

ket giver mulighed for at modificere den tværgående ledelseslogik. Resultatet bliver, at che-

ferne får en mere udtalt rolle i Udviklingsforum, men at det fremover også kan blive på be-

kostning af det egentlige formål, da det herved kan blive svært at skelne fra almindelige pro-

jekter. Udviklingsforums legitimitet afhænger nemlig af, at det kan understøtte organisatio-

nen, der hvor andre former for organiseringer ikke kan.  
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5.3 Samspillet i den hybride organisering 
I det følgende afsnit vil det overordnede samspil i den hybride organisering blive vurderet for 

Roskilde Kommune. Vurderingen af det overordnede samspil er samtidig en opsamling på 

samspillet for de tre dilemmaer. Kriterierne for at vurdere samspillet er, hvor integrerede de 

institutionelle logikker er, hvor meget de overlapper hinanden i forhold til at indtage det 

samme område, samt hvordan de bliver prioriteret i forhold til hinanden i organisationen.  

 

Samspillet mellem Udviklingsforum og resten af organisationen i Roskilde Kommune frem-

står samlet set som svært, men med mulighed for at det kan blive nemmere fremover. Der er 

dog stor forskel på, hvor nemt det er at skabe et samspil set i forhold til de tre dilemmaer. I 

det første dilemma bliver der ikke skabt et samspil, mens der i andet og tredje dilemma bliver 

skabt et samspil, som i løbet af den tid hvor udviklingsforum er undersøgt bliver endnu stær-

kere.  

Samspillet skal forstås i lyset af, hvordan framingen giver mulighed for at ændre 

betydningen af de institutionelle logikker. Roskilde Kommune forsøger ikke at klarlægge alle 

begreber, der relaterer sig til Udviklingsforum, men i stedet bliver der skabt en overordnet 

fortælling om Udviklingsforum. Til trods for at italesættelsen sker top-down, er det kun ved 

enkelte møder, at denne fortælling finder sted fra den øverste ledelse. Det er med til at skabe 

fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdet i Udviklingsforum, hvilket gør, at cheferne og udvik-

lingskonsulenterne kan modificere de institutionelle logikker undervejs, så de passer til de 

konkrete behov, som opstår. Det sker i andet og tredje dilemma, hvor en integrering af de 

forskellige institutionelle logikker finder sted. Integreringen består her i at inkludere mere 

faglig viden (andet dilemma) og ejerskab fra cheferne (tredje dilemma) i Udviklingsforum, 

samtidig med at den oprindelige tanke med forskellige grupper af udviklingskonsulenter be-

står i forsøget på at give plads til nye perspektiver. For at en integrering af de institutionelle 

logikker kan finde sted, kræver det ifølge teorien en åbenlys anerkendelse af de modsætnin-

ger, der kan være mellem de grundlæggende værdier, hvor det afgørende er, at de institutio-

nelle logikker ikke er absolutte, så det udelukker andre institutionelle logikker (Raynard, 

2016). Selvom samspillet er svært, betyder den overordnede framing, at de institutionelle lo-

gikker ikke kommer til at fremstå som absolutte, hvilket dermed giver mulighed for at modi-

ficere de institutionelle logikker, så der kan ske en integrering efterhånden som der kommer 



! 165 

mere erfaring i Udviklingsforum. Ud fra de tre dilemmaer er det bedste grundlag for et sam-

spil, hvis framingen sker overordnet.  

Samspillet hænger imidlertid også sammen med, hvordan de intra-

organisatoriske dynamikker udspiller sig i organisationen. Uanset hvilke af de tre dilemmaer 

det drejer sig om, er de intra-organisatoriske dynamikker tydelige, hvilket giver anledning til 

interne spændinger mellem udviklingskonsulenterne og cheferne. De interne spændinger 

skyldes ifølge teorien, at cheferne og udviklingskonsulenterne forsøger at legitimere de insti-

tutionelle logikker, som de finder mest attraktive for at få eller opretholde indflydelse og kon-

trol (Mangen & Brivot, 2015). Det sker, når der er et overlap mellem de institutionelle logik-

ker, der forsøger at indtage det samme område. Overlappet handler her om, at det ikke er ty-

deligt, 1) hvilke opgaver Udviklingsforum skal varetage i forhold til resten af organisationen 

(første dilemma), 2) hvilken type (faglig) viden der bedst løser opgaverne (andet dilemma), 

samt 3) hvem der har ansvaret for opgaverne i Udviklingsforum (tredje dilemma). De interne 

spændinger bliver dog efterhånden mindre, hvilket skyldes, at cheferne med tiden bliver mere 

inddraget i Udviklingsforum, hvor der bliver skabt mulighed for forhandling. Det betyder, at 

der bliver skabt en balance mellem cheferne og udviklingskonsulenterne i forhold til kontrol 

(andet dilemma). Inddragelse af cheferne betyder dog også, at der bliver åbnet op for, at che-

ferne i kraft af deres position kan komme til at stå stærkt, hvor de kan forsøge at opnå mere 

indflydelse og kontrol til fordel for deres egen afdeling (tredje dilemma). Ud fra de tre di-

lemmaer er det bedste grundlag for et samspil derfor en nogenlunde stabil balance i de intra-

organisatoriske dynamikker.  

Hvorvidt samspillet kommer til at fremstå stærkt eller mindre stærkt afhænger af 

de strategier, som cheferne og udviklingskonsulenterne benytter. Cheferne er overordnet mere 

kritiske overfor Udviklingsforum, end udviklingskonsulenterne er. De anvender strategierne 

om afstandtagen, kompromis og manipulation mod udviklingskonsulenternes brug af strategi-

er om accept og kompromis. Det skyldes, at oprettelsen af Udviklingsforum rykker ved den 

interne magtbalance, hvilket i begyndelsen giver cheferne mindre indflydelse og kontrol over, 

hvad der kommer fra Udviklingsforum. Brugen af forskellige strategier hænger derfor sam-

men med, hvordan framingen af de institutionelle logikker påvirker de intra-organisatoriske 

dynamikker. Der hvor samspillet imidlertid er stærkest, er i andet dilemma, hvor både chefer-

ne og udviklingskonsulenterne begge bruger strategien om kompromis. Det skyldes, at che-

ferne og udviklingskonsulenterne i fællesskab får prioriteret mellem de institutionelle logik-
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ker, så der bliver skabt klarhed omkring de krav, som de institutionelle logikker stiller, og 

hvordan de kan supplere hinanden. Ved prioritering af de institutionelle logikker er det ifølge 

teorien afgørende, at ingen af de institutionelle logikker bliver betragtet som mere værd end 

andre, da det herved bliver svære at integrere dem (Besharov & Smith, 2014; Raynard, 2016). 

Det hænger sammen med, hvordan både cheferne og udviklingskonsulenterne kan se en fordel 

i at skabe en ligevægt mellem de forskellige institutionelle logikker. Hos cheferne og udvik-

lingskonsulenterne er der således skabt konsensus omkring brugen af de institutionelle logik-

ker, der gør, at ingen af dem nedprioriterer nogle institutionelle logikker frem for andre, men i 

stedet får skabt en fælles forståelse for hinandens udgangspunkter (andet dilemma). Ud fra de 

tre dilemmaer er det strategien om kompromis, der giver det stærkeste samspil.  

Samlet set er samspillet tilstede i Roskilde Kommune, selvom det er svært at få 

det etableret. Det er dog et samspil, der overordnet set er selektivt i kombinationen af forskel-

lige institutionelle logikker, hvilket giver anledning til interne spændinger, som bliver forsøgt 

overkommet ved at oprette styringsgrupper, hvor cheferne kan deltage.  
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KAPITEL 6 

6. Komparativ analyse  
Formålet med dette kapitel er at sammenligne Albertslund Kommune og Roskilde Kommune 

for at undersøge, hvilken betydning ledelse har for samspillet i en hybrid organisering. Fokus 

er derfor på at forklare betingelserne for samspillet. Kapitlet er delt i to afsnit. I det første af-

snit (afsnit 6.1) præsenterer jeg de overordnede resultater fra sammenligningen af casene, 

mens jeg i det andet afsnit (afsnit 6.2) diskuterer de afgørende betingelser for samspillet i den 

hybride organisering. Udgangspunktet for diskussionen er de tre ledelsesdimensioner: 1) 

framing, 2) intra-organisatoriske dynamikker og 3) strategier. 

6.1 Et svært samspil  
Helt overordnet viser analyserne, at samspillet er svært i begge kommuner. I forhold til de tre 

dilemmaer om 1) målstyring og målsøgning, 2) faglighed og tværfaglighed og 3) ledelse og 

tværgående ledelse er det kun i to tilfælde, at samspillet er til stede, mens det kun er i et til-

fælde, at samspillet er delvist til stede (se evt. overblik i tabel 14). Når samspillet ikke gør sig 

gældende for alle tre dilemmaer i nogen af kommuner, kommer det herved til at fremstå som 

en selektiv kombination af de forskellige institutionelle logikker, hvilket giver et mindre tæt 

samspil (Skelcher & Smith, 2015), hvor interne spændinger kan opstå (Raynard, 2016). Det 

stemmer godt overens med tidligere studier indenfor institutionelle logikker og hybride orga-

niseringer, der peger på, at der vil opstå interne spændinger, når modsatrettede institutionelle 

logikker eksisterer i den samme organisation (Pache & Santos, 2010; Greenwood et al., 2010; 

Battilana & Dorado, 2010; Zilber 2002).  

Sammenligningen af casene viser dog samtidig, at det er muligt at skabe et sam-

spil i den hybride organisering til trods for de interne spændinger. Den eksisterende litteratur 

indenfor institutionelle logikker giver dog kun ringe indsigt i, hvilke betingelser der fordrer de 

forskellige former for samspil (Besharov & Smith, 2014). Sammenligningen af de to cases 

peger her på tre betingelser, der har betydning for samspillet, nemlig hvorvidt der er 1) en 

overordnet eller deltaljeret framing, 2) en balance eller ubalance i de intra-organisatoriske 

dynamikker, samt hvorvidt lederne bruger 3) proaktive eller passive strategier. De tre betin-

gelser for samspillet er med til at forklare og dermed svare på forskningsspørgsmålet om, 
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hvordan lederne håndterer dilemmaerne, og hvilken betydning det har for samspillet i den 

hybride organisering. Tabel 14 nedenfor giver et overblik over resultaterne fra sammenlignin-

gen af de to cases og viser sammenhængen mellem de tre betingelser og samspillet anskuelig-

gjort ud fra de tre dilemmaer (1) målstyring og målsøgning, 2) faglighed og tværfaglighed og 

3) ledelse og tværgående ledelse). I det følgende vil jeg diskutere resultaterne fra de to cases 

mere i dybden.  

 
 

Dilemmaer 
 

  Betingelser  
Outcome 
Samspil Framing 

 
Intra-org.  

dynamikker 
Strategier 

ALBERTSLUND KOMMUNE 
Dilemma 1 Deltaljeret Ubalance Passive 

• Kompromis 
• Accept 

Ikke til stede 

Dilemma 2 Overordnet 
 

Balance  Proaktive 
• Kompromis 
• Kompromis  

Til stede 

Dilemma 3 Detaljeret 
 

Ubalance Passive 
• Afstandstagen 
• Accept 

Ikke til stede 

ROSKILDE KOMMUNE 
Dilemma 1 Detaljeret 

 
Ubalance  Passive  

• Afstandstagen 
• Accept 

Ikke til stede 

Dilemma 2 Overordnet Balance  Proaktive 
• Kompromis 
• Kompromis 

Til stede 
 

Dilemma 3 Overordnet Ubalance  Proaktive 
• Manipulation 
• Kompromis 

Delvist til stede 

Tabel 14. Resultater fra den komparative analyse 

6.2 Betingelser for samspillet  

6.2.1 Overordnet eller detaljeret framing 

Framingen handler om, hvordan de institutionelle logikker bliver italesat og tilrettelagt, hvil-

ket er med til at tydeliggøre organisationens grænser i form af henholdsvis forståelser, ideer 

og ressourcer. Fokus er her på den formelle framing af de institutionelle logikker, og hvordan 

den bliver håndhævet, hvilket har indflydelse på de forventninger, der er til lederne. 

 

Analyserne viser, at både Albertslund Kommune og Roskilde Kommune bruger henholdsvis 

en overordnet og deltaljeret framing set i forhold til de tre dilemmaer. I analyserne betyder en 
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overordnet framing, at italesættelsen bliver foretaget top-down, men hvor håndhævelsen af 

framingen ikke er tydelig, hvilket kommer til udtryk ved, at tilrettelæggelsen af de institutio-

nelle logikker ikke bliver specielt formaliseret. Det giver mulighed for, at framingen også kan 

foregå bottom-up, hvilket giver plads til forhandling af de institutionelle logikker. En deltalje-

ret framing betyder, at italesættelsen også foregår top-down, men at håndhævelsen omvendt 

bliver tydelig, hvilket gør, at tilrettelæggelsen af de institutionelle logikker bliver mere forma-

liseret. Analyserne viser, at det bedste grundlag for et samspil derfor er en overordnet 

framing, da det giver mulighed for, at lederne kan tilpasse de institutionelle logikker til den 

konkrete situation. Det skyldes, at den overordnede framing åbner op for en modificering af 

de institutionelle logikker. En interessant pointe er her, at for meget klarhed, hvor framingen 

bliver for detaljeret, kan skabe grundlag for konflikt, fordi det trækker de institutionelle lo-

gikker for skarpt op, hvilket forhindrer organisationen i at være fleksibel i forhold til at imø-

dekomme flere forskellige institutionelle logikker (Yang, 2016). Det kommer konkret til ud-

tryk i begge kommuner i dilemmaet mellem målstyring og målsøgning, hvor mål ikke skal 

sættes på forhånd, hvilket er med til at sætte cheferne udenfor indflydelse, som gør, at det kan 

blive svært at forene interesserne fra afdelingerne med henholdsvis netværkene og grupperne i 

Udviklingsforum. Framingen påvirker herved ledernes handlerum ved enten at udvide eller 

begrænse deres muligheder i form af indflydelse og kontrol.   

  Resultaterne fra analyserne stemmer således godt overens med teoriens argu-

mentation om, at en succesfuld framing skal foregå som en vekselvirkning mellem top-down 

og bottom-up (Siggelkow & Levinthal, 2003, Kotter, 2006). Alligevel er analyserne med til at 

nuancere teorien, da de viser, hvordan en framing der starter top-down godt kan være åben, så 

der også er plads til at framingen kan foregå bottom-up. For at få en succesfuld framing hand-

ler det derfor ikke kun om at skabe en række forståelser og ideer nedefra i organisationen for 

herefter at inkorporere dem i den overordnede organisation (Siggelkow & Levinthal, 2003). I 

stedet kan en framing der foregår top-down betyde, at der bliver skabt nogle overordnede 

rammer for lederne, som de så selv kan tilpasse til lokale forhold. En succesfuld framing be-

høver derfor ikke at starte nedefra i organisationen. Det stemmer dog godt overens med andre 

teoretiske retninger, f.eks. forandringsledelse, der peger på, at den øverste ledelse bør udstede 

en vision for organisationen, men ellers lade resten være op til medarbejderne (Hildebrandt & 

Brandi, 2005). En forskel i forhold til teorier indenfor institutionelle logikker er, hvordan det i 

sådanne teorier bliver sat ind i en kontekst af kompleksitet. 



! 170 

 

I det følgende vil jeg diskutere resultaterne fra analyserne af framingen, hvor fokus vil være 

på 1) framing som over- eller understyring og 2) framing gennem ”modeord”, og hvordan det 

relaterer sig til den overordnede og deltaljerede framing.  

 

Framing som over- eller understyring 

Analyserne viser, at det er sværere at skabe en overordnet framing i Albertslund Kommune, 

end det er i Roskilde Kommune. Albertslund Kommune forsøger gennem diverse dokumenter 

at klarlægge mange af de begreber og den praksis, som relaterer sig til Netværksstrukturen. 

Det sker umiddelbart for at skabe en bedre forståelse i resten af organisationen af, hvad net-

værk er, hvad det skal, samt hvad netværk skaber. I modsætning hertil forsøger Roskilde 

Kommune at skabe en overordnet fortælling om Udviklingsforum, som foregår på en række 

møder, hvor både direktionen, cheferne og udviklingskonsulenterne er tilstede.  

Forskellen mellem de to kommuner kan skyldes flere forskellige ting, men de to 

kommuners organisering kan være en forklaring på, hvorfor de to kommuner har forskellige 

tilgange til framingen. I Albertslund Kommune er Netværksstrukturen decentralt orienteret 

med netværket, der opererer forskellige steder i organisationen. En klargørelse af begreber og 

praksis kan derfor være et forsøg på at skabe en balance i den hybride organisering. Netvær-

kene kan være med til at udbrede forståelserne og praksis til resten af organisationen, men 

hvis denne udbredelse ikke skal ende i forskellige retninger (Burns, 2004), er det samtidig 

nødvendigt at skabe en hybrid organisering, der bliver styret strammere. Det giver nogle 

rammer at arbejde indenfor specielt for netværkslederne, når de skal lede netværkene ude i 

organisationen, men omvendt overlader det ikke meget plads til, at netværkslederne kan afvi-

ge fra konceptet. Hos netværkslederne kommer det til udtryk ved, at de forsøger at være tro 

mod konceptet, hvor de har fokus på at udføre netværkene korrekt. Problemet opstår, hvis det 

fører til, at organiseringen fastholder netværkslederne i en tilstand, hvor det er vigtigere at 

gøre det rigtigt end at gøre det rigtige. I Roskilde Kommune er Udviklingsforum derimod 

centralt orienteret, hvor de forskellige udviklingskonsulenter bliver samlet i Udviklingsforum. 

En overordnet fortælling kan derfor forstås som en modvægt, hvor det bliver overladt til ud-

viklingskonsulenterne at indholdsudfylde Udviklingsforum. Forklaringen på, hvorfor de to 

kommuner bruger forskellige tilgange til framingen kan derfor være, at der herved bliver for-

søgt skabt en balance mellem en over- og understyring af de nye organiseringsformer. I begge 
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kommuner er de nye organiseringsformer initieret af den øverste ledelse ud fra en række stra-

tegiske ambitioner, hvilket umiddelbart giver en risiko for overstyring, specielt hvis framin-

gen bliver for detaljeret. Den overordnede framing kan derfor være med til at minimere denne 

risiko ved at skabe en balance mellem risikoen for over- og understyring.  

Det skal imidlertid ikke forstås sådan, at der ikke både er fordele og ulemper 

ved begge kommuners valg af hybrid organisering. I Albertslund Kommune giver den decen-

trale orientering netværkene mulighed for at være i tæt dialog med afdelingerne, da netværke-

ne behandler emner, der direkte vedrører afdelingerne, hvilket gør, at opgaverne er mere kon-

krete for de enkelte afdelinger. Det kan dog samtidig betyde, at det bliver svært at løfte løs-

ningerne fra det konkrete niveau, og at løsninger dermed fremstår som fordelagtige for net-

værkene, men hvor det i et større perspektiv kan være svært at se værdiskabelsen. Den decen-

trale organisering kan derfor betyde, at netværkene forsvinder ud i organisationen, hvor løs-

ningerne kan blive sværere at videreføre fra netværkene, da det afhænger af, at deltagerne i 

netværkene bærer dem videre. Omvendt er det i Roskilde Kommune, hvor den centrale orien-

tering gør, at udviklingsforum har svært ved at varetage de enkelte afdelingers interesse, fordi 

opgaverne har mindre relevans for afdelingerne. Den centrale orientering betyder, at det imid-

lertid bliver nemmere at løfte opgaver op i Udviklingsforum, som ellers ville være svære at 

løse, hvis afdelingerne selv skulle gøre det. På den måde bliver det muligt at tænke løsninger-

ne mere konceptorienterede, hvor fordelen er, at opgaverne har den øverste ledelses bevågen-

hed, hvilket betyder, at der er mulighed for, at tilføre flere ressourcer.  

 

Framing gennem ”modeord” 

Uanset hvilken form for framing der er tale om, bliver framingen i begge kommuner specielt 

til at starte med brugt til at italesætte og tilrettelægge de nye organiseringer som noget funda-

mentalt anderledes end det, organisationen tidligere har gjort. Det sker ved, at de nye organi-

seringer introducerer helt nye begrebssæt og tilgange som adskiller sig fra de tidligere, hvilket 

betyder, at de nye organiseringer ikke kommer til at bygge videre på tidligere erfaringer. 

Selvom de tværgående organiseringer er repræsenteret ved andre institutionelle logikker end 

den hierarkiske organisering, hvilket giver dilemmaer i den hybride organisering, betyder 

framingen, at de forskellige organiseringer ikke bliver tænkt sammen, men i stedet kommer til 

at stå som modsætninger til hinanden. Netværksstrukturen og Udviklingsforum bliver således 
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ikke bare betragtet som initiativer, der skal afhjælpe udfordringerne i den hierarkiske organi-

sering, men bliver samtidig forsøgt ophøjet til at være ”det nye sort”.  

Det bliver specielt tydeligt, da begge kommuner bruger populære termer (mode-

ord) til at beskrive Netværksstrukturen og Udviklingsforum. Netværksstrukturen bliver såle-

des koblet sammen med samskabelse, mens Udviklingsforum bliver koblet sammen med in-

novation. Brugen af de populære termer skal således forstås i lyset af en bølge i danske kom-

muner, hvor innovation har været på dagsorden i nogle år (Torfing & Sørensen 2011; 

Aagaard, Torfing & Sørensen 2014), mens samskabelse er begyndt at vinde frem som et po-

pulært initiativ blandt de danske kommuner (Tortzen, 2017). De populære termer er derfor 

med til at understrege Netværksstrukturen og Udviklingsforums berettigelse i organisationen 

som organiseringer, der ikke er afprøvet før, og som dermed er i stand til at løse de udfordrin-

ger, der tidligere har været. De nye organiseringer kommer herved til at fremstå som en nød-

vendighed for organisationen, hvilket understreger initiativernes umiddelbare berettigelse. 

Ved at fremhæve de nye organiseringers kvaliteter understreger det dog samtidig indirekte, 

hvordan resten af organisationen tidligere ikke har formået at gøre det godt nok. Sat meget på 

spidsen betyder framingen af Netværksstrukturen og Udviklingsforum, at man indirekte får 

peget på, hvordan specielt afdelingerne ikke har formået at løfte alle opgaver lige godt. 

Framingen betyder, at Netværksstrukturen og Udviklingsforum således ikke er et (erkendt) 

behov fra afdelingerne om at få hjælp til at løse en række opgaver, men i stedet et udtalt be-

hov som kommer oppefra.  

Samlet betyder det, at de organisatoriske grænser mellem de tværgående organi-

seringer og resten af organisationen bliver stillet skarpt op gennem framingen af de institutio-

nelle logikker, der gør det svært at forene de forskellige tænkesæt. For begge kommuner be-

tyder de nye organiseringer, at der således bliver gravet en ”skyttegrav”, der gør det vanske-

ligt at skabe et samspil mellem henholdsvis Netværksstrukturen og Udviklingsforum og re-

sten af organisationen. Den overordnede framing er dog mindre kontrastfyldt, hvilket gør det 

nemmere at modificere de institutionelle logikker, så de passer bedre til de lokale behov. Den 

mindre kontrastfyldte framing kommer konkret til udtryk i begge kommuner ved, at tværfag-

lighed bliver framet som en nødvendighed, men det sker ikke på bekostning af, at faglighed 

samtidig er vigtigt for at give en dybere indsigt i problemstillingen (dilemmaet mellem fag-

lighed og tværfaglighed). En mindre kontrastfyldt framing kan således være med til at åbne 

op for, at en situation godt kan rumme flere institutionelle logikker (Yang, 2016), hvilket gi-
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ver bedre betingelser for samspillet. I det følgende vil jeg gå mere i dybden med betydningen 

af, hvordan framingen sker ud fra populære termer. 

 

Brugen af modeord i framingen betyder, at normer og værdier (symbolske logikker) bliver 

byggesten i de tværgående organiseringer. Det skal ses i forhold til den hierarkiske organise-

ring, hvor byggestenene er mere funktionelle (materielle logikker) i form af en opdeling, ind-

deling og fordeling af opgaver, viden og ansvar (Mintztberg, 1983). Formålet med de tværgå-

ende organiseringer er netop at overskride sådanne skel, som den hierarkiske organisering 

skaber, men det bliver imidlertid en udfordring, når de tværgående organiseringer i sig selv 

skaber nye organisatoriske grænser med en ny fordeling, inddeling og opdeling, der i stedet er 

normativ i sin tilgang. I den teoretiske ramme (jf. s. 33) udspecificeres framing til at være 

italesættelse og tilrettelæggelse, hvor det her er italesættelsen af de institutionelle logikker, 

der i begge kommuner sker ud fra ”modeord”, men som samtidig er med til at overskygge 

tilrettelæggelsen af praksis i de tværgående organiseringsformer. Italesættelsen af de tværgå-

ende organiseringer giver således et tydeligt sæt normer og værdier, der bliver forsøgt under-

støttet af tilrettelæggelsen af praksis, men det bliver ofte tilfældigt, hvordan henholdsvis op-

gaveopdelingen, vidensinddelingen samt ansvarsfordelingen bliver, hvilket bliver tydeligt 

indenfor de tre dilemmaer. I dilemmaet mellem målstyring og målsøgning bliver det ikke 

gjort særlig tydeligt, hvilke opgaver hverken Netværksstrukturen eller Udviklingsforum skal 

varetage, mens det i dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed ofte bliver tilfældigt, 

hvem der bliver en del af netværkene og grupperne. Ligeledes er det ikke altid tydeligt i di-

lemmaet mellem ledelse og tværgående ledelse, hvem der tager ansvar for opgaverne, efter de 

har været en del af Netværksstrukturen og Udviklingsforum.  

Et fokus på værdier og normer som de grundlæggende byggesten i en ny organisering 

betyder, at der derfor bliver etableret nogle ”dogmeregler” i begge kommuner, der mere eller 

mindre bliver forsøgt efterlevet, fordi dogmereglerne er de eneste rammer, der er for organise-

ringen. Det bliver tydeligt i forhold til målsøgning, hvor det bliver til en ”dogmeregel”, at 

man ikke kan have tydelige mål for projekterne i Udviklingsforum eller for netværkene i Net-

værksstrukturen. På samme måde bliver det en ”dogmeregel” i forhold til tværfaglighed, at 

faglighed avler flere af de samme løsninger, og i forhold til tværgående ledelse, at den hierar-

kiske ledelse er en begrænsning. Når opgaveopdeling, vidensinddelingen samt ansvarsforde-

ling ikke bliver klart udspecificeret, bliver disse ”dogmeregler” endnu vigtigere for organisa-
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tionen. Pointen er, hvordan de organisatoriske grænser på en og samme tid bliver gjort enormt 

tydelige ved at italesætte og tilrettelægge de nye organiseringer, som noget der er helt ander-

ledes end tidligere, men samtidig også usynlige ved at koble dem op på værdier og normer, 

som er idealistiske i deres forsøg på at skabe værdi for organisationen. Det står derfor i mod-

sætning til den hierarkiske organisering, der også bygger på normer og værdier, men som i 

sine grundlæggende byggesten har nogle klare principper for opgaveopdeling, vidensdelingen 

og ansvarsfordeling.  

Når organiseringen er bundet op på idealer, bliver det imidlertid en mere skrøbelig or-

ganisering, hvis den ikke kan leve op til de idealer, som bliver opstillet for den. Idealerne er 

koblet op på modetendenser, der er stærke i nuet, men med tiden vil disse modetendenser ikke 

længere kunne fremstå som nye. Der vil komme andre initiativer til, der har det samme for-

mål, som de nuværende - nemlig at gøre tingene bedre. De tværgående organiseringer er såle-

des skrøbelige i den forstand, at de kan være legitime for en periode, hvilket gør, at de er nød-

sagede til at være i konstant forandring for ikke at miste denne legitimitet. Pointen er, at der 

kan være et misforhold mellem den normative og funktionalistiske tilgang, som betyder, at de 

tværgående organiseringer kan opfylde organisationens behov for legitimitet for en stund, 

men at de ikke kommer et spadestik dybere, hvor organisationen ser på, hvordan de på sigt 

kan være effektive og leve op til formålet med deres oprettelse. Framingen gennem modeord 

kan således være med til at give et misforhold mellem de forventninger, der bliver skabt til de 

nye organiseringer, og det som ledere og medarbejdere oplever som den reelle værdiskabelse.  

6.2.2 Balance eller ubalance i de intra-organisatoriske dynamikker 

De intra-organisatoriske dynamikker handler om, hvordan framingen af de institutionelle lo-

gikker påvirker de interne forhold i organisationen. Når framingen er med til at ændre de in-

stitutionelle logikker, er det samtidig med til at påvirke de etablerede magtrelationer i organi-

sationen, hvilket giver mulighed for at tydeliggøre den opbakning eller modstand, der kan 

opstå mod de institutionelle logikker i organisationen.  

 

Analyserne viser, at der både er en balance og ubalance i de intra-organisatoriske dynamikker 

i Albertslund Kommune og Roskilde Kommune set i forhold til de tre dilemmaer. I analyser-

ne betyder en balance i de intra-organisatoriske dynamikker, at der enten er en lige fordeling 

af magt, eller der ikke bliver ændret på den accepterede magtbalance, som allerede eksisterer i 

organisationen. Omvendt betyder en ubalance i de intra-organisatoriske dynamikker, at mag-
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ten bliver ulige fordelt, eller at der sker en ændring af den accepterede magtbalance i organi-

sationen. Analyserne viser, at det bedste grundlag for et samspil derfor er, når der er balance i 

de intra-organisatoriske dynamikker, da det giver lederne tryghed til at håndtere dilemmaerne, 

fordi de herved bliver mere afklaret med deres muligheder. Det giver bedre mulighed for at 

realisere en forhandling, da de intra-organisatoriske dynamikker ikke truer ledernes forestil-

ling om dem selv i forhold til de ressourcer (indflydelse og kontrol), som er til rådighed 

(Mangen & Brivot, 2015). En interessant pointe er, hvordan lederne derfor er påvirket af de-

res tidligere roller, der har givet dem en tydelig position i hierarkiet (Currie & Spyridonidis, 

2016). Det kommer konkret til udtryk, når netværkslederne og udviklingskonsulenterne får 

tildelt nye roller, der udfordrer chefernes eksisterende ledelsesansvar (dilemmaet mellem le-

delse og tværgående ledelse). En balance i de intra-organisatoriske dynamikker kan således 

være med til at realisere forhandlingerne om de institutionelle logikker, da parterne herved 

ikke i samme grad vil forsøge at forsvare hver deres forståelser og tilgange for at bevare deres 

position, men i stedet åbne op for at finde fælles løsninger. I begge kommuner sker det, når 

både cheferne og henholdsvis netværkslederne og udviklingskonsulenterne ikke har kontrol 

med, hvad der sker i netværkene og Udviklingsforum, hvilket betyder, at de har en interesse i 

at finde fælles løsninger (dilemmaet mellem faglighed og tværfaglighed). Ligeledes bliver det 

tydeligt i Roskilde Kommune, hvor der mere eller mindre bliver opretholdt en stabil magtba-

lance ved at inddrage cheferne i udviklingsforum (dilemmaet mellem ledelse og tværgående 

ledelse).  

Resultaterne fra analyserne stemmer således godt overens med teoriens argu-

mentation om, at de intra-organisatoriske dynamikker er vigtige for at forstå den opbakning 

eller modstand der kan opstå i organisationen (Pache & Santos, 2010; Mangen & Brivot, 

2015). Alligevel er analyserne med til at nuancere teorien, da den viser, at en balance mellem 

de institutionelle logikker ikke kun handler om at skabe en lige balance (Yang, 2016), men 

også handler om at bevare en stabil magtbalance, hvis den er accepteret i organisationen. Den 

øverste ledelse kan derfor forsøge at undgå, at de interne spændinger i organisationen bliver 

for gennemtrængende ved at foretage en overodnet framing af de institutionelle logikker, så 

der er plads til, at lederne kan lave deres egne fortolkninger. Det vil i højere grad tillade for-

handling, hvor flere forskellige fortolkninger kan sameksistere (Eisenberg & Written, 1987; 

Yang, 2016). En balance i de intra-organisatoriske dynamikker betyder derfor ikke, at der skal 

være fuldstændig enighed i organisationen, men i stedet en understøttelse af, hvordan for-
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handling mellem flere forskellige perspektiver kan bidrage til helt nye muligheder for organi-

sationen. 

 

Betydningen af ledelse   

Set i forhold til de tre dilemmaer, er det dog langt fra i alle tilfældene, der bliver skabt en ba-

lance i de intra-organisatoriske dynamikker. For begge kommuner betyder de intra-

organisatoriske dynamikker, at chefernes position bliver svækket ved, at de får mindre indfly-

delse og kontrol, mens netværkslederne og udviklingskonsulenternes position bliver styrket, 

idet de generelt får mere indflydelse og ansvar i forhold til, hvad der sker i henholdsvis Net-

værksstrukturen og Udviklingsforum. Til dagligt er chefernes position betinget af deres place-

ring i hierarkiet, hvor de får tildelt autoritet og ressourcer i kraft af deres position, ligesom 

netværkslederne og udviklingskonsulenterne er almindelige medarbejdere, der er underlagt 

hierarkiet. Gennem framing af de institutionelle logikker bliver disse positioner imidlertid 

udfordret, hvilket er med til at rykke ved den interne magtbalance i organisationen. Det sker 

ved, at den øverste ledelse gennem framingen overfører magt til netværkslederne og udvik-

lingskonsulenterne, hvilket dog er betinget af, at de tilslutter sig framingen af de institutionel-

le logikker. For cheferne betyder det, at de imidlertid får mindre beføjelser end tidligere, hvil-

ket gør, at de forsøger at vinde det tabte tilbage ved ikke bare at acceptere framingen (mere 

herom under strategier). Omvendt forsøger netværkslederne og udviklingskonsulenterne at 

leve op til forventningerne til trods for, at de er mere udsat i modsætning til deres tidligere 

position, hvor de er mere beskyttet af hierarkiet (mere herom under strategier) I tråd med tid-

ligere studier (Currie & Spyridonidis, 2016), viser analyserne således, at ledernes håndtering 

af dilemmaerne også handler om at forsvare deres position.   

 For de to kommuner er konsekvensen af ændringen i de intra-organisatoriske 

dynamikker imidlertid forskellig. I Albertslund Kommune betyder ændringen, at der generelt 

ikke er nok autoritet til at bryde med framingen af de institutionelle logikker, når den bliver 

for deltaljeret, mens det i Roskilde Kommune betyder, at der ikke er tilstrækkelig autoritet til 

at sætte retning, hvis framingen af de institutionelle logikker bliver for overordnet. For begge 

kommuner betyder ændringen i de intra-organisatoriske dynamikker imidlertid, at det bliver 

sværere at skabe en forhandling af de institutionelle logikker. Det lykkes dog med tiden til 

dels i Roskilde Kommune ved efterhånden at inddrage cheferne og give dem en mere udtalt 

rolle i stedet for at forsøge at holde dem udenfor Udviklingsforum. Når cheferne og udvik-
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lingskonsulenterne får lige adgang til Udviklingsforum kan der være en ide i at styrke udvik-

lingskonsulenternes position i forhold til cheferne, hvis ønsket er, at de skal udfordre chefer-

nes synspunkter. I en situation hvor cheferne vil forsøge at genvinde deres position, synes 

dette imidlertid ikke at være fordelagtigt, da det i stedet vil føre til, at cheferne ligger afstand 

til udviklingskonsulenterne. En tilsvarende udvikling med mere inddragelse af cheferne er 

ligeledes ved at tage form i Albertslund Kommune, hvilket kan tyde på en erkendelse af, at 

cheferne er vigtige aktører i forhold til at gennemføre løsningerne i organisationen. Argumen-

tet er her, at fordi framingen, som den øverste ledelse har foretaget, kun delvist bliver imøde-

kommet, betyder det, at noget af den overførte magt til netværkslederne og udviklingskonsu-

lenterne er nødt til at blive trukket tilbage (Currie & Spyridonidis, 2016), hvilket inddragelse 

af cheferne viser. Det ligger i god forlængelse af andre studier, der viser, at mellemlederne er 

vigtige aktører, hvis forandringer skal gennemføres (Hildebrandt & Brandi, 2005).  

Det øgede fokus på at inddrage cheferne viser, at hverken Netværksstrukturen 

eller Udviklingsforum kan fungere fuldstændig isoleret fra resten af organisationen. Tidligere 

institutionelle logikker bliver ikke sat til side, fordi der bliver indført en ny organisering, hvor 

andre institutionelle logikker kommer til at dominere. De institutionelle logikker er historisk 

betingede, hvilket gør, at der ikke uden videre sker et skift fra en institutionel logik til en an-

den (Thornton & Ocasio, 2008). Det betyder, at både chefer og henholdsvis netværksledere 

og udviklingskonsulenter også trækker på tidligere institutionelle logikker, der ligger sig som 

et ”baggrundslør” bag de nye institutionelle logikker. Uagtet at cheferne får mindre indflydel-

se og kontrol i forhold til netværkene og Udviklingsforum, har de stadigvæk en stærk position 

i hierarkiet, som en ny organiseringsform ikke ændrer på. Det kommer også til udtryk i for-

bindelse med Netværksstrukturen og Udviklingsforum, hvilket sætter spørgsmålstegn ved, 

hvorvidt det er muligt at tildele medarbejdere mere indflydelse og kontrol, hvor forventningen 

samtidig er, at de tager en form for ledelsesansvar. For begge kommuner har tanken været, at 

åbne hierarkiet op, så nye løsninger kunne blive udfoldet, men det lader ikke til, at hierarkiet 

uden videre bliver sat ud af spil. Problemet er, at det på overfladen bliver mudret i forhold til, 

hvem der egentlig tager de endelig beslutninger, mens der under overfalden dog stadigvæk 

eksisterer et hierarki. Det handler derfor om at anerkende, hvordan netværkene og Udvik-

lingsforum opererer i ”skyggen af hierarkiet” (Torfing & Triantafillou, 2011) i stedet for at 

forsøge at sætte det ud af spil.   
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De intra-organisatoriske dynamikker er således med til at fremhæve den magt, 

der gennemsyrer organisationer, hvor aktørernes positioner er forskellige (Greenwood et al, 

2011; Pache & Santos, 2010), og som er betinget af framingen som en situationsbestemt be-

grænsning, der påvirker positionerne i organisationen. Det er med til at understrege paradok-

set om ”agency”, og hvem der er i den bedste position i forhold til at ændre de institutionelle 

logikker (Currie and Spyridonidis, 2016). Et fokus på de intra-organisatoriske dynamikker 

betyder, at det således bliver muligt at forstå, hvordan aktørernes handlinger er med til at for-

me, at organisationen kan indeholde modsatrettede institutionelle logikker, som giver dilem-

maerne (Bertels & Lawrence, 2016).  

6.2.3 Proaktive eller passive strategier 

Strategierne handler om, hvordan lederne enten vil fremme eller modstå de institutionelle 

logikker. Muligheden for at bruge forskellige strategier afhænger af ledernes opmærksomhed, 

hvor de intra-organisatoriske dynamikker er med til at tydeliggøre ledernes valg af strategier 

(Pache & Santos, 2010).  

 

Analyserne viser, at lederne i både Albertslund Kommune og Roskilde Kommune bruger for-

skellige strategier set i forhold til de tre dilemmaer. Samspillet lykkes imidlertid bedst, når 

lederne bruger strategien om kompromis, idet der herved bliver lagt op til forhandling mellem 

de institutionelle logikker. Strategien om kompromis er en mere proaktiv strategi end strategi-

er, der enten accepterer eller afviser de institutionelle logikker, hvilket giver en mere bevidst 

refleksion over indholdet i de institutionelle logikker. Når lederne bruger strategien om kom-

promis forsøger de at finde en middelvej for at opfylde de mange krav fra de forskellige insti-

tutionelle logikker. Det sker ofte i situationer, hvor der er konflikt (Scott, 2001; Oliver, 1991), 

hvilket bakkes op af analyserne, idet der hos lederne i begge kommuner er en erkendelse af, at 

det er nødvendigt at imødekomme de modsatrettede institutionelle logikker (dilemmaet mel-

lem faglighed og tværfaglighed). Et kompromis betyder imidlertid forskellige ting i de to 

kommuner. I Albertslund Kommune handler et kompromis om at pacificere de institutionelle 

logikker i forsøget på at nedtone betydning af en bestemt institutionel logik, mens det i Ros-

kilde Kommune handler om at gå sammen om at forhandle mellem de institutionelle logikker. 

Forskellen ligger i, at der ved pacificering af de institutionelle logikker ikke nødvendigvis 

sker en interaktion mellem cheferne og netværkslederne, mens forhandling kræver, at chefer-

ne og netværkslederne finder sammen om at prioritere de institutionelle logikker. Det betyder, 
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at cheferne og netværkslederne verbalt giver udtryk for deres kompromis, mens cheferne og 

udviklingskonsulenterne aktivt forsøger at skabe deres kompromis. I begge tilfælde bliver der 

imidlertid lagt op til et samspil, men på sigt synes det alligevel at være en fordel, hvis et kom-

promis bliver skabt gennem en aktiv forhandling mellem de involverede parter (Reay & 

Hinings, 2009). En interessant pointe er, hvordan det derfor godt kan lade sig gøre, at lederne 

opfylder mere end et krav, samtidig med at deres forskellige handlinger forbliver legitime. 

Det viser, hvordan lederne ikke er bundet, men blot foretrækker at understøtte bestemte insti-

tutionelle logikker. Konkret kommer det til udtryk ved at både chefer og udviklingskonsulen-

terne anerkender, at der er behov for mere faglighed i Udviklingsforum (dilemmaet mellem 

faglighed og tværfaglighed). De modsatrettede institutionelle logikker behøver derfor ikke 

udelukkende at være udgangspunkt for interne spændinger, hvis det betyder, at lederne kan se 

ideen i at realisere dem.  

 Resultaterne fra analyserne stemmer således godt overens med teoriens argu-

mentation for, at et kompromis bedst lader sig gøre, når der er fleksibilitet til fortolkning, så 

det bliver muligt at forhandle de institutionelle logikker (Scott, 2001). Teorien fortæller dog 

ikke noget om, hvilken strategi der bedst fordrer et samspil. Analyserne lægger sig imidlertid 

op af andre studier, der viser eller antager, at et kompromis er mest fordelagtigt (Mair et al., 

2015; Reay & Hinings, 2009). Alligevel tilføjer analyserne en ekstra dimension ved at vise, at 

et kompromis ikke nødvendigvis handler om at varetage alle kravene ligeligt, men at et kom-

promis også kan handle om, at en institutionel logik bliver efterlevet mere end en anden, som 

det er tilfældet ved pacificering af de institutionelle logikker.  

 

Fraværet af direkte modstand 

I både Albertslund Kommune og Roskilde Kommune bliver der imidlertid langt fra kun brugt 

strategier om kompromis. Strategierne om accept, afstandstagen og manipulation bliver også 

benyttet, men det mest bemærkelsesværdige er, hvordan der i begge kommuner ikke bliver 

brugt strategier om modstand. Det er her specielt bemærkelsesværdigt, at cheferne ikke bruger 

strategier om direkte modstand til trods for, at det er deres privilegier, der er under pres. Stra-

tegier om modstand bliver dog kun brugt, når der er lav risiko for at undgå at følge kravene 

(Oliver, 1991). En forklaring kan derfor være, at der er for stor risiko for at miste legitimitet, 

hvis modstanden bliver for tydelig. I begge kommuner har Netværksstrukturen og Udvik-

lingsforum stor bevågenhed fra den øverste ledelse, hvilket gør dem til prestigefyldte initiati-



! 180 

ver. Det kan derfor være en dårlig strategi at udvise modstand mod initiativet, specielt hvis 

kritikken bliver for åbenlys. Alle cheferne tilkendegiver, at intentionerne med initiativerne er 

gode, selvom flere af dem også peger på, at der er plads til forbedringer. Ingen er dog imod de 

grundlæggende principper, hvilket er med til at understrege, hvordan legitimiteten i det her 

tilfælde sættes højere end, hvorvidt den hybride organisering er effektiv. Der bliver således 

ikke stillet spørgsmålstegn ved de grundlæggende principper bag rationalet om at skulle sam-

arbejde på tværs af de organisatoriske grænser, og hvorvidt det er en fordel for opgaveløsnin-

gen. De tværgående organiseringers berettigelse bliver således taget for givet, mens det er 

justeringerne af selve designet, der bliver udtalt kritik af. Det kan hænge sammen med, at de 

tværgående organiseringer kan forstås som en strategisk beslutning, der i en hierarkisk orga-

nisation ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved, men det kan også forstås som en understreg-

ning af tidens modetendenser. Set i det perspektiv handler den manglende modstand derfor 

ikke kun om at miste legitimitet i forhold til den øverste ledelse, men også om at en modstand 

mod modetendensernes ”åbenlyse” fordele ligeledes kan betyde et tab af legitimitet. Chefer-

nes modstand kan derfor blive betragtet som om, at de ikke er med, når organisationen udvik-

ler sig, hvilket atter kunne tolkes som et tegn på manglende omstillingsparathed. Det er med 

til at stille de nye organiseringer stærkt i nuet, hvilket gør dem svære at opponere mod. For 

både Albertslund Kommune og Roskilde Kommune betyder det, at der ikke bliver åbnet op 

for en diskussion af de grundlæggende principper for de tværgående organiseringer. 

Den manglende direkte modstand kommer også til udtryk hos netværkslederne 

og til dels også hos udviklingskonsulenterne. Deres brug af strategien om accept betyder, at 

de kommer til at fremstå som ”ambassadører”, hvor de skal være med til at udbrede de institu-

tionelle logikker, som de nye organiseringsformer repræsenterer. Netværkslederne og udvik-

lingskonsulententerne bliver herved den øverste ledelses udsendte, hvor de bliver garanter for, 

at de institutionelle logikker bliver overholdt. For netværkslederne og udviklingskonsulenter-

ne betyder det, at det imidlertid bliver svært at bryde med de institutionelle logikker, hvilket 

får den konsekvens, at de bliver mindre fokuserede på at imødekomme andre institutionelle 

logikker. Det ensporede fokus på bestemte institutionelle logikker er derfor med til at låse 

netværkslederne og udviklingskonsulerne fast i bestemte forestillinger, hvilket gør, at de til 

tider kommer i klemme i mødet med hierarkiet, der opererer efter nogle andre institutionelle 

logikker. Netværkslederne og udviklingskonsulenterne bliver derfor sat i en svær situation, 

hvor de indirekte skal udfordre hierarkiet. Langt de fleste af netværkslederne og udviklings-
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konsulenterne er til daglig almindelige medarbejdere, hvor de er underlagt det selvsamme 

hierarki, som de her bliver sat til at udfordre. For netværkslederne og udviklingskonsulenterne 

kan brugen af strategien om kompromis derfor forstås som et forsøg på at finde en middelvej 

mellem de forskellige institutionelle logikker. Når netværkslederne og udviklingskonsulenter-

ne oplever, at resten af organisationen ikke altid understøtter dem i deres udbredelse af de 

institutionelle logikker, er strategien om kompromis således et forsøg på at ændre opfattelse 

af de institutionelle logikker, så de i højere grad passer til den kontekst, som netværkslederne 

og udviklingskonsulenterne møder. 

For både Albertslund Kommune og Roskilde Kommune betyder fraværet af di-

rekte modstand, at kritikken af Netværksstrukturen og Udviklingsforum imidlertid kommer til 

at foregå i det skjulte. Konsekvensen bliver, at der for begge kommuner ikke bliver åbnet op 

for en diskussion af, hvorvidt de institutionelle logikker, som bliver framet, reelt fungerer. 

Den manglende modstand betyder, at cheferne og henholdsvis netværkslederne og udvik-

lingskonsulenterne nemmere bliver låst til bestemte institutionelle logikker, som de forsøger 

at forsvare, hvilket gør, at de i højere grad blindt tilslutter sig bestemte institutionelle logik-

ker. Det handler derfor om, at der også skal være plads til modstand i organisationen i form af 

konstruktiv kritik, der kan tilpasse de institutionelle logikker. I forvejen justerer begge kom-

muner løbende designet af henholdsvis Netværksstrukturen og Udviklingsforum, så det skal 

ikke forstås sådan, at de institutionelle logikker er konstante. Det ændrer dog ikke på, at det 

stadigvæk handler om at skulle udbrede bestemte institutionelle logikker i organisationen. 

Ledernes brug af strategier handler derfor langt fra kun om at skabe kompromis, men ligeså 

meget om enten at beskytte eller udvide brugen af bestemte institutionelle logikker. Det går 

imidlertid imod en udbredt forståelse indenfor ledelseslitteraturen, hvor antagelsen er, at le-

derne vil handle for ”det fælles bedste” (Van Wart, 2013). Uagtet hvordan lederne handler, 

viser analyserne, at ledernes valg af strategier således er med til at give de institutionelle lo-

gikker forskelligt liv i organisationen (Bertels & Lawrence, 2016), hvilket samtidig er med til 

at understrege betydningen af ”agency”. Strategierne viser, hvordan lederne på gulvet udvik-

ler egne tilgange til de institutionelle logikker, hvilket muliggør, at de kan fungere mellem 

dilemmaerne.  
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KAPITEL 7  

7. Konklusion og refleksion 
Formålet med afhandlingen har været at undersøge muligheden for at skabe velfungerende 

hybride organiseringer, hvor fokus har været på betingelserne for samspillet mellem forskelli-

ge organiseringsformer, der tilsammen danner den hybride organisering. Et samspil er her 

blevet betragtet som væsentligt for, at organisationen kan udnytte potentialerne fra de forskel-

lige organiseringsformer, så den samlet set kan præstere bedre. Tidligere har litteraturen in-

denfor hybride organiseringer fokuseret på de dilemmaer, som opstår i hybride organiserin-

ger, men der har manglet viden om ledernes betydning i forhold til at håndtere dilemmaerne, 

så det bliver muligt at skabe et samspil i den hybride organisering (jf. kapitel 1). For at adres-

sere dette er følgende forskningsspørgsmål blevet stillet:    

 

Hvordan håndterer offentlige ledere de dilemmaer, som forskellige institutionelle logikker 

giver, og hvilken betydning har det for samspillet i den hybride organisering? 

 

For at besvare forskningsspørgsmålet er der udviklet en teoretisk ramme, som er blevet brugt 

til at undersøge afhandlingens to cases: Albertslund Kommune og Roskilde Kommune. I den 

teoretiske ramme blev teorier indenfor institutionel teori med fokus på institutionelle logikker 

og klassisk organisationsteori med fokus på design af organisationer kombineret for at udfol-

de betydningen af de hybride organiseringer. Den teoretiske ramme er opdelt i tre dele; den 

første del konceptualiserer dilemmaerne i den hybride organisering, den anden del viser de 

forskellige dimensioner af ledelse i den hybride organisering, som er 1) framing, 2) intra-

organisatoriske dynamikker, samt 3) strategier, mens den tredje del opstiller nogle parametre 

for at kunne vurdere samspillet i den hybride organisering. Forskningsdesignet er et kompara-

tivt casestudie, hvor de to cases er blevet undersøgt hver for sig og bagefter sammenlignet 

med hinanden. 

 

I dette kapitel bliver afhandlingens resultater præsenteret. Kapitlet er inddelt i fem overordne-

de afsnit. I første afsnit (afsnit 7.1) præsenterer jeg afhandlingens konklusioner, for herefter i 

andet afsnit (afsnit 7.2) at understrege afhandlingens bidrag, hvor det bliver fremhævet, hvor-
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dan afhandlingen supplerer forskningen indenfor litteraturen om institutionelle logikker og 

hybride organiseringer. I forlængelse heraf beskriver jeg i tredje afsnit (afsnit 7.3) afhandlin-

gens væsentligste styrker og svagheder, hvor elementer af afhandlingens teoretiske ramme vil 

blive diskuteret. I fjerde afsnit (afsnit 7.4) fokuserer jeg på de forskningsmæssige mangler, 

som afhandlingen efterlader, hvor jeg peger på de områder, hvor der er behov for yderligere 

forskning indenfor hybride organiseringer. I det afsluttende og femte afsnit (afsnit 7.5) opstil-

ler jeg en række anbefalinger til danske kommuner, som allerede er i gang med eller ønsker at 

oprette hybride organiseringer.  

7.1 Konklusion 
Helt overordnet viser resultaterne, at de offentlige ledere håndterer dilemmaerne på flere for-

skellige måder alt efter, hvilken situation de står i. Det kommer til udtryk ved, at lederne an-

vender strategier, der både understøtter og lægger afstand til de institutionelle logikker. Sam-

let set kan det derfor konkluderes, at lederne anvender forskellige strategier, hvor de håndterer 

dilemmaerne: 

• med udgangspunkt i deres handlerum (framing) 

• med udgangspunkt i deres (tidligere) positioner (intra-organisatoriske dynamikker) 

• ved at forsvare hver deres institutionelle logikker, dog uden at udvise direkte mod-

stand (strategier) 

 

Resultaterne viser, at framingen af de institutionelle logikker har afgørende betydning for 

ledernes mulighed for at skabe et samspil i den hybride organisering. Framingen af de nye 

institutionelle logikker påvirker lederne ved at skabe nogle forventninger, som giver dem et 

større eller mindre handlerum, der står i modsætning til de positioner, som de indtager i hie-

rarkiet. Det rykker ved den interne magtbalance mellem lederne, der i hierarkiet indtager for-

skellige positioner, som henholdsvis chefer og almindelige medarbejdere. Framingen har her-

ved konsekvenser for de intra-organisatoriske dynamikker, hvor en ubalance fører til interne 

spændinger, der medfører, at chefer og medarbejdere i de fleste tilfælde kommer til at stå 

overfor hinanden og forsvarer hver deres forståelser og tilgange. Framingen påvirker således 

de intra-organisatoriske dynamikker, der tilsammen er afgørende for, om cheferne og medar-

bejderne bruger strategier, der forsvarer hver deres institutionelle logikker. Resultaterne viser, 

at cheferne og medarbejderne her er påvirket af deres tidligere roller, der har givet dem en 

tydelig position i hierarkiet. Deres brug af strategier tager derfor ikke kun udgangspunkt i de 
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muligheder, som framingen skaber, men skal også forstås i lyset af deres egen selvforståelse 

omkring tidligere roller. Det betyder, at både chefer og medarbejdere også trækker på tidlige-

re institutionelle logikker, der lægger sig som et ”baggrundsslør” under framingen af de nye 

institutionelle logikker. Resultaterne viser således, at cheferne og medarbejderne er i stand til 

at trække på flere forskellige institutionelle logikker, men at det kræver en anerkendelse af 

deres tidligere positioner, så de nye organiseringsformer ikke kommer til at operere i ”skyg-

gen af hierarkiet”.  

Resultaterne viser, at ledernes håndtering af dilemmaerne har betydning for samspillet, 

da de forskellige strategier er med til at give forskelligt liv til de institutionelle logikker, hvil-

ket påvirker, hvordan de bliver opfattet og ikke mindst praktiseres i organisationen. Lederne 

har imidlertid svært ved at skabe et samspil, hvilket giver en selektiv kombination af de insti-

tutionelle logikker, hvor de nye institutionelle logikker på overfladen kommer til at dominere 

over tidligere institutionelle logikker. Selvom samspillet i den hybride organisering er svært, 

viser resultaterne, at et samspil dog godt kan lade sig gøre, når lederne får plads. Det sker, når 

der bliver skabt produktive dilemmaer ved at:  

• håndtere dilemmaerne med åbenhed, så det giver plads til forskellige institutionelle 

logikker med fokus på muligheden for forandring (framing) 

• skabe et forhandlingsrum med fokus på en lige eller stabil magtbalance (intra-

organisatoriske dynamikker) 

• anvende proaktive strategier, der giver mulighed for konstruktiv kritik med fokus på 

læring (strategier) 

 

Resultaterne viser, at et samspil kræver, at framingen giver lederne mulighed for at modifice-

re de institutionelle logikker ved, at 1) framingen foregår overordnet, og at 2) framingen 

fremhæver potentialerne ved de nye organiseringsformer, men uden at overgøre dem for ikke 

at blive blind for tidligere erfaringer og fremadrettet læring. Når framingen foregår efter 

ovenstående kriterier er det med til at skabe bedre betingelser for, at lederne kan håndtere 

dilemmaerne, idet det udløser den spænding som eksisterer i et givent dilemma, hvilket giver 

mere åbenhed med plads til andre forståelser og tilgange. Det sker imidlertid bedst, når de 

intra-organisatoriske dynamikker er 1) i balance, så det giver tryghed og der ikke opstår kam-

pe for at bevare de forskellige positioner i organisationen, hvilket giver et bedre grundlag for 

at skabe 2) et forhandlingsrum. Når der bliver plads til forhandling mellem cheferne og med-
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arbejderne, kan det give produktive dilemmaer, hvor parterne ikke vil forsøge at forsvare hver 

deres forståelser og tilgange for at bevare deres position, men i stedet åbne op for at finde 

fælles løsninger. Resultaterne viser, at det herved bliver muligt at benytte mere proaktive stra-

tegier, der udviser modstand mod de institutionelle logikker, hvilket er med til at 1) give kon-

struktiv kritik, hvor en 2) bevidst kombination af de institutionelle logikker kan finde sted. 

Kritikken er her med til at åbne op for læring, hvor lederne ikke blindt tilslutter sig bestemte 

institutionelle logikker, men i stedet bliver bevidste om de institutionelle logikkers mulighe-

der og begrænsninger. 

 

Figur 9 nedenfor viser de forskellige ledelsesdimensioner, hvor der under hver ledelsesdimension er 

fremhævet hvilke betingelser, der bedst fordrer et samspil, samt de muligheder den enkelte ledelses-

dimension giver.     

 Figur 9. Resultater 

7.2 Bidrag til litteraturen 
Helt overordnet bidrager afhandlingen med en dybdegående indsigt i, hvordan hybride orga-

niseringer fungerer internt i danske kommuner. Afhandlingen bidrager både med en teoretisk 

Den hybride organisering 

Framing 
 
Betingelse: Åbenhed 
gennem en overordnet 
framing 
Mulighed: En forandring 
af de institutionelle logik-
ker 

Strategier 
 

Betingelse: Proaktive 
strategier med en bevidst 
kombinering af institutio-
nelle logikker 
Mulighed: Konstruktiv 
kritik  
  

Samspil 
 

Et samspil der giver mu-
lighed for at skabe pro-
duktive dilemmaer, hvor 
de forskellige institutio-
nelle logikker understøtter 
hinanden 

Intra-organisatoriske 
dynamikker 

 
Betingelse: En balance 
der løsner interne spæn-
dinger 
Mulighed: Et forhand-
lingsrum 

Dilemmaer mellem: 
• Målstyring og målsøgning 
• Faglighed og tværfaglighed 
• Ledelse og tværgående ledelse 



! 186 

tilgang og empirisk indsigt i sammenhængen mellem ledelse og betingelserne for at skabe et 

samspil i den hybride organisering.  

 

Teoretisk bidrager afhandlingen med en mere nuanceret tilgang til de hybride organiseringer, 

som giver mulighed for at forstå dilemmaerne som både befordrende og begrænsende for at 

skabe et samspil i den hybride organisering. Afhandlingen adskiller sig herved fra tidligere 

tilgange ved hverken at have fokus på den hybride organisering som udelukkende konflikt-

fyldt (Murray, 2010) eller harmonisk (Mair, Mayer, & Lutz, 2015) i sit udgangspunkt. På den 

måde bidrager afhandlingen til litteraturen indenfor hybride organiseringer, der tidligere har 

haft et meget ensporet fokus. Mere konkret bidrager afhandlingen ved at udvikle en teoretisk 

model (jf. tabel 2), der gør det muligt at indfange dilemmaerne, men hvor det stadigvæk er et 

empirisk spørgsmål, hvorvidt dilemmaerne er befordrende eller begrænsende for organisatio-

nen. Det har gjort det muligt at udpege betingelser for at skabe et samspil i forhold til de tre 

ledelsesdimensioner; framing, intra-organisatoriske dynamikker og strategier, herunder deres 

adskilte og samlede indflydelse på samspillet.  

 

Afhandlingen bidrager ligeledes med en empirisk indsigt i de interne forhold i de hybride or-

ganiseringer. I stedet for at fokusere på det organisatoriske felt bidrager afhandlingen med at 

gå helt tæt på de interne forhold i organisationen for at forstå de konsekvenser de hybride or-

ganiseringer har for lederne, og hvordan de håndterer de dilemmaer, som opstår her. Afhand-

lingens empiriske indsigt understøtter her tidligere forskning ved at vise, at lederne på mikro-

niveau har en betydning, da de er med til at give liv til de institutionelle logikker i organisati-

onen (Reay & Hinings, 2009; Currie & Spyridonidis, 2016; Bertels & Lawrence, 2016). 

Overordnet bidrager afhandlingen til teorier indenfor institutionel teori med fokus på både 

institutionelle logikker og/eller hybride organiseringer indenfor tre områder.    

 For det første bidrager afhandlingen med en forståelse for, hvordan dilemmaer-

ne kan blive mere produktive. Tidligere har fokus været på, hvordan der skal skabes klarhed 

omkring de institutionelle logikker (Kraatz & Block, 2008, Greenwood et al., 2011; Pache & 

Santos, 2013), så det sender et klart signal til aktørerne om, hvordan de skal agere (Yang, 

2016). Resultaterne i afhandlingen peger dog på, at de modsatrettede institutionelle logikker 

kan skabe produktive dilemmaer ved at håndteres med åbenhed der giver grundlag for for-

handling til trods for, at det også kan misbruges af aktørerne til egen fordel. Afhandlingen 
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lægger sig herved indenfor en lille niche af litteraturen om institutionelle logikker (Yang, 

2015) og kan bidrage til yderligere at skubbe til de etablerede forestillinger, som gør sig gæl-

dende her.  

For det andet bidrager afhandlingen med en forståelse for betydningen af den in-

terne magtbalance i organisationen. Et væsentligt bidrag er, hvordan aktørerne også er styret 

af deres (tidligere) positioner i organisationen, hvilket ligger i tråd med andre studier (Currie 

& Spyridonidis, 2016). Afhandlingen bidrager her med en forståelse for, hvordan en opret-

holdelse af en lige og/eller stabil magtbalance, hvis det er accepteret i organisationen, kan 

give aktørerne tryghed, når de skal håndtere dilemmaerne. Det skyldes, at aktørerne herved er 

mere afklaret på deres muligheder og de vil derfor i mindre grad forsøge at forsvare deres 

tidligere position. Afhandlingen bidrager her overordnet set til de grundlæggende teorier in-

denfor institutionelle logikker (Thornton & Ocasio, 2008; Thornton, Ocasio & Lounsbury, 

2012) ved at understrege, at aktørerne ikke kun er bundet af normer og værdier, der bliver 

udspecificeret som de symbolske logikker, men også er påvirket af de materielle logikker her 

i form af deres position. Selvom betydningen af de materielle logikker tidligere er blevet un-

derstreget, har fokus mest været på de symbolske logikker (Cloutier & Langley, 2013).  

For det tredje bidrager afhandlingen med en dybere indsigt i de strategier, som 

lederne benytter for at håndtere dilemmaerne. I stedet for blot at pege på en række forskellige 

strategier (Oliver, 1991; Pache & Santos, 2010) bidrager afhandlingen med en forståelse for, 

hvilke strategier der understøtter et samspil. Et væsentligt bidrag er her, at accept eller afvis-

ning af de institutionelle logikker låser aktørerne til bestemte forståelser og tilgange. Det står i 

modsætning til strategier, der udviser mere modstand, og som kan være med til at åbne op for 

en modificering af de institutionelle logikker, hvis modstanden skaber konstruktiv kritik. Af-

handlingen bidrager herved til litteraturen om hybride organiseringer ved at understrege, at 

strategier der er proaktive giver et bedre grundlag for samspillet.    

7.3 Refleksion over styrker og svagheder 
Afhandlingen har en række overordnede styrker og svagheder, som jeg vil uddybe nedenfor. 

Jeg vil især her reflektere over den teoretiske model (jf. tabel 2) med fokus på dilemmaerne 

for den hybride organisering, da den er et bærende element i den teoretiske ramme.   

 

De hybride organiseringer som fænomen er svære at indkredse, da litteraturen definerer de 

hybride organiseringer meget bredt som bestående af forskellige institutionelle logikker. Det 
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er især svært at tydeliggøre, hvad der er specielt ved de hybride organiseringer, og om alle 

organisationer ikke i en eller anden grad er hybrider, da ingen organisation kun består af en 

type organisering. I afhandlingen har det derfor været svært teoretisk at adskille tidligere for-

søg på at skabe hybride organiseringer fra dem, som afhandlingen fokuserer på. Eksempelvis 

kan de tværgående organiseringer i udgangspunktet minde om den almindelige mere klassiske 

projektorganisering, som stadigvæk er udbredt i de danske kommuner. Forskellen mellem 

denne type organiseringsform og de tværgående organiseringsformer, som afhandlingen foku-

serer på, skal dog findes i indholdet og sammensætningen af de institutionelle logikker, som 

giver aktørerne andre arbejdsprocesser, ressourcer samt autoritetsformer end tidligere. Udfor-

dringen har her været, hvordan den klassiske organisationsteori der fokuserer på design af 

organisationer, som eksempelvis Mintzberg (1983), har svært ved at indfange disse forskelle. 

I afhandlingen er det forsøgt overkommet ved at kombinere de klassiske organisationsteorier 

med teorier om de institutionelle logikker, hvilket har givet udgangspunkt for at udvikle en 

teoetisk model (jf. tabel 2), der både kan synliggøre forskelle og ligheder mellem de hybride 

organiseringer. Kombineringen af de forskellige teoretiske retninger har samtidig gjort det 

muligt at adskille hybride organiseringer, hvor de institutionelle logikker manifesterer sig i 

organisationen og danner organisatoriske grænser for forskellige organiseringsformer fra hy-

bride organisationer, hvor de institutionelle logikker ikke giver anledning til tydelige organi-

seringsformer. 

Den udviklede teoretiske model har givet mulighed at identificere de forskellige 

institutionelle logikker, der danner grundlag for dilemmaerne om 1) målstyring og målsøg-

ning, 2) faglighed og tværfaglighed og 3) ledelse og tværgående ledelse. En styrke har her 

været, hvordan den teoretiske model har gjort det muligt systematisk at synliggøre de institu-

tionelle logikker, som ellers ikke umiddelbart lader sig observere i organisationen, samtidig 

med at den har givet mulighed for at vise de empiriske variationer i casene. Den teoretiske 

model har således været velegnet til både at skabe en samlet analyseramme, hvor casene kan 

sammenlignes, samtidig med at forskellene i den empiriske kontekst bliver tydelige. Derud-

over kan den teoretiske model, hvis det bliver nødvendigt, let udvides med flere institutionelle 

logikker, hvilket gør den anvendelig i mange forskellige kontekster og sammenhænge.  

 Den teoretiske model har dog også en række begrænsninger, der påvirker det 

empiriske fokus. Ud fra den teoretiske model bliver dilemmaerne teoretisk konstruerede, men 

i praksis overlapper de hinanden i både tid og sted, hvilket kan gøre det svært at undgå mindre 
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gentagelser i analyserne indenfor de enkelte cases. En begivenhed kan indeholde flere dilem-

maer, der bliver vævet ind i hinanden, ligesom et dilemma kan blive mere eller mindre synligt 

med tiden. Den teoretiske model er derfor ikke specielt velegnet til at indfange den udvikling, 

som den hybride organisering gennemgår, men indfanger bedst et øjebliksbillede af de institu-

tionelle logikker, selvom dette øjebliksbillede i afhandlingen kommer til at strække sig over 

en længere periode. Den teoretiske model giver samtidig et meget intenst fokus på dilemmaer, 

der markerer en skarp (organisatorisk) grænse mellem den hierarkiske organisering og de 

tværgående organiseringer, hvor begge organiseringsformer i den teoretiske model bliver 

fremstillet som idealtyper. Eksempelvis bliver hierarkiet her fremstillet ud fra meget traditio-

nelle karaktertræk til trods for, at hierarkiet i praksis er mere nuanceret og indeholder mange 

forskellige institutionelle logikker, der overlapper internt og i forhold til de tværgående orga-

niseringer. Den teoretiske model er derfor med til at stille de institutionelle logikker meget 

skarpt op overfor hinanden, hvor dilemmaerne bliver meget tydelige. Dilemmaerne bliver dog 

i afhandlingen betragtet som både befordrende og begrænsende, hvilket er med til at nuancere 

tilgangen til dilemmaer og ikke låse et fokus på dilemmaer som modpoler til hinanden. Til 

trods for at den teoretiske model identificerer tre forskellige typer af dilemmaer, kan den teo-

retiske model ikke sige meget om, hvorvidt de enkelte typer af dilemmaer har indflydelse på, 

hvor nemt det er at skabe et samspil. Eksempelvis er det bemærkelsesværdigt, at dilemmaet 

mellem faglighed og tværfaglighed i begge kommuner ender med at give et samspil. Den teo-

retiske model sidestiller imidlertid dilemmaerne og tager ikke stilling til, hvorvidt der er no-

gen af dilemmaerne som er svære at håndtere end andre. Det er dog tænkeligt, at erfaringer 

med tidligere tværfagligt samarbejde er med til at gøre det nemmere at håndtere dilemmaet 

mellem faglighed og tværfaglighed. Ligeledes er det tænkeligt, at eksempelvis dilemmaet 

mellem ledelse og tværgående ledelse vil give store spændinger, da det ændrer ved de etable-

rede strukturer i organisationen. Et fokus på forskellige typer af dilemmaer har dog alligevel 

sin berettigelse ved at synliggøre de udfordringer, der opstår i hybride organiseringer.   

7.4 Perspektiver på fremtidig forskning 
I afhandlingen er samspillet i den hybride organisering blevet undersøgt, men undersøgelsen 

efterlader en række områder, hvor der er behov for yderligere forskning. I det følgende vil jeg 

udpege de områder, hvor jeg mener, at der er behov for yderligere forskning indenfor hybride 

organiseringer. Det drejer sig om undersøgelsen af 1) værdien og udbyttet af de hybride orga-

niseringer, 2) hvordan de hybride organiseringer fungerer henover tid i forhold til, hvornår og 
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hvordan de hybride organiseringer bliver bæredygtige, samt 3) hvordan aktørerne kan samar-

bejde om at forhandle mellem de institutionelle logikker.    

 

I afhandlingen er baggrunden for at undersøge samspillet en antagelse om, at samspillet vil få 

organisationen til at præstere bedre, når forskellige institutionelle logikker understøtter hinan-

den. Den antagelse bliver ikke udfordret i afhandlingen, men bliver blot en præmis, som af-

handlingen tager udgangspunkt i. Det vil derfor styrke forståelsen af samspillet, hvis der bli-

ver lavet yderligere forskning, hvor udbyttet af den hybride organisering bliver undersøgt, da 

det herved vil blive muligt at sige noget om den værdi, som den hybride organisering giver 

organisationen. Når organisationen indeholder flere forskellige institutionelle logikker, kan 

det være ressourcekrævende at skulle finde den balance, der giver et samspil, hvilket derfor 

skal tages med i vurderingen af udbyttet fra den hybride organisering. Udfordringen er, hvor-

dan organisationen imidlertid kan have svært ved at vurdere dette udbytte. I afhandlingen er 

vurderingen af udbyttet foretaget af lederne selv, men undersøgelser viser, at aktører bruger 

de institutionelle logikker, som de er mest bekendt med til at fremstille succes, hvilket har 

indflydelse på opbygningen og vedligeholdelsen af legitimitet i organisationen (Mair et al., 

2015). Succes bliver herved ikke et spørgsmål om, hvor effektiv den hybride organisering er, 

men i stedet hvem der er i en position til at kunne påvirke opbygning og vedligeholdelse af 

legitimitet. Der er derfor behov for en yderligere konceptualisering af den værdi, som de hy-

bride organiseringer kan levere, og som kan give nogle parametre for, hvornår organisationen 

opnår synergi mellem de forskellige institutionelle logikker. Afhandlingen bidrager dog her 

med et lille skridt på vejen ved at pege på tre parametre, som er integrering, overlap og prio-

ritering mellem de institutionelle logikker, hvilket kan være med til at reducere de interne 

spændinger i organisationen. Det siger dog kun lidt om den kvalitet, som de hybride organise-

ringer giver.  

I afhandlingen er de hybride organiseringer undersøgt i deres opstart over en ca. 

toårig periode. Det har givet indsigt i de udfordringer, der er for nyoprettede hybride organise-

ringer, samt hvad det kræver at overkomme disse udfordringer. Et interessant fokus vil derfor 

være, hvornår og hvordan de hybride organiseringer kan blive bæredygtige over længere tid. 

Det kræver undersøgelser, der ser på de hybride organiseringers livscyklus (Helfat & Peteraf, 

2003), og som kan pege på, hvornår en hybrid organisering kun er midlertidig, og hvornår den 

er bæredygtig (Mair et al., 2015). Fokus kan med fordel være på, hvordan der bliver skabt en 
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stabil hybrid organisering, men så den samtidig er i stand til at blive ændret i fremtiden, så 

organisationen ikke oplever sporafhængighed, når nye institutionelle logikker kommer til 

(Lowndes & Roberts, 2013). Det vil eksempelvis være interessant at undersøge, hvorvidt det 

er muligt for mere etablerede hybride organiseringer at ændre deres strategi, uden det går ud-

over den balance, der har indfundet sig mellem de forskellige institutionelle logikker (Battila-

na & Dorado, 2010). For organisationen handler det om at finde en balance mellem at rumme 

den kompleksitet, som flere institutionelle logikker giver, og skabe tryghed for de involverede 

aktører så de kan være i denne kompleksitet på længere sigt (Reay & Hinings, 2009). Afhand-

lingen bidrager her med et lille skridt på vejen ved at vise, at en stabil og/eller lige magtbalan-

ce kan give aktørerne en tryghed, men det vil være interessant at undersøge nærmere, hvorvidt 

det er muligt, at opretholde de tidligere positioner. Teorier indenfor hybride organiseringer 

kunne her med fordel blive suppleret med teorier om den ambidekstrale organisation 

(O´Reilly & Tushman, 2007) og kritikere af disse teorier (Schreyögg & Sydow, 2010), der 

fokuserer på, hvordan organisationer kan være dynamiske samt teorier om strategisk foran-

dring og institutionelle logikker (Ocasio & Radoynovska, 2016).  

 I forlængelse af ovenstående fokus på de hybride organiseringers bæredygtighed 

vil et interessant fokus, der kræver yderligere forskning, være at gå mere i dybden med, hvor-

dan de forskellige aktører kan forhandle mellem de forskellige institutionelle logikker. Fokus 

i afhandlingen er på ”arenas of power relations” (Reay & Hinings, 2009: 631), hvor aktører-

ne kæmper om at indtage den bedste position i forhold til at beskytte eller påvirke bestemte 

institutionelle logikker. Når nye institutionelle logikker bliver introduceret i organisationen, 

skaber det interne spændinger, hvor aktørerne derfor vil forsøge at forsvare deres positioner. 

Ud fra et sådant perspektiv vil et samspil bedst lade sig gøre i overgangen mellem forskellige 

institutionelle logikker, indtil en ny institutionel logik bliver den dominerende (Reay & 

Hinings, 2009). Fokus i afhandlingen har dog aldrig været på overgangen mellem en instituti-

onel logik til en anden, og et interessant perspektiv ville derfor være at se på samarbejdet mel-

lem de forskellige aktører, når de forsøger at forhandle de institutionelle logikker. Det vil dog 

kræve adgang til de ”forhandlingsrum”, hvor sådanne interaktioner finder sted.    

7.5 Perspektiver på hybride organiseringer i danske kommuner  
Ambitionen for denne afhandling har været at levere viden om, hvordan ledere påvirker sam-

spillet i den hybride organisering, hvilket er blevet undersøgt i to danske kommuner. Resulta-

terne fra afhandlingen har derfor relevans for andre danske kommuner, der er i gang med eller 
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overvejer at oprette hybride organiseringer, ligesom det kan have interesse for den enkelte 

leder eller medarbejder, der ender med at stå i krydspresset mellem de modsatrettede instituti-

onelle logikker. På baggrund af resultaterne fra afhandlingen vil jeg som det sidste derfor op-

stille en række anbefalinger, som jeg mener, at både Albertslund Kommune og Roskilde 

Kommune, men også andre danske kommuner med fordel kan rette deres opmærksomhed 

mod.  

 

Afhandlingens konklusioner taler ind i en dagsorden i danske kommuner, hvor det stadigvæk 

bliver mere presserende med flere forskellige institutionelle logikker. Det kommer bl.a. til 

udtryk ved den store interesse for innovation (Sørensen & Torfing, 2011; Aagaard, Sørensen 

& Torfing, 2014) samt den stadig stigende interesse for samskabelse (Tortzen, 2017), der på-

lægger de danske kommuner nye institutionelle logikker. Det giver på den ene side helt nye 

muligheder, men det øger samtidig presset med flere dagsordner, som kommunerne skal for-

holde sig til. Hybride organiseringer bliver derfor til stadighed mere aktuelle for danske 

kommuner, hvor udviklingen åbner op for nye former for ledelse, som afhandlingen også har 

vist. På alle niveauer i organisationen stiller det store krav til lederne om at være entreprenan-

te ledere (Aagaard & Agger, 2017), der kan sammensætte de institutionelle logikker på må-

der, så det giver nye perspektiver på opgaveløsningen. På baggrund af afhandlingens resulta-

ter vil jeg derfor opstille en række anbefalinger, der kan understøtte lederne i at håndtere de 

dilemmaer, som de hybride organiseringer skaber.   

 De forskellige institutionelle logikker skal anskues som muligheder. Det handler 

for det første om at åbne op for, at de mange forskellige institutionelle logikker kan blive en 

ressource for organisationen og ikke mindst for den enkelte leder. Dilemmaer kan blive pro-

duktive i stedet for at give interne spændinger, hvor de skaber nye perspektiver, hvis de bliver 

brugt til at understøtte hinanden. Det handler derfor om at forstå de institutionelle logikker 

som en værktøjskasse, der indeholder muligheder for at kombinere forskellige forståelser og 

tilgange. For ledere på alle niveauer i organisationen kræver det, at de bliver mere bevidste 

om, hvornår og hvordan de kombinerer de forskellige institutionelle logikker, så man ikke her 

bliver styret for meget af enten sporafhængighed eller tidens trends. Det kræver, at den øver-

ste ledelse imidlertid ikke låser lederne fast til bestemte institutionelle logikker, men i stedet 

holder mulighederne åbne.    
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 De forskellige institutionelle logikker skal understøtte hinanden. Der skal gøres 

op med ”brug og smid væk kulturen”, hvor nye koncepter bliver brugt over en bred kam, og 

som mere eller mindre erstatter de gamle koncepter. Nye institutionelle logikker med nye krav 

vil blive ved med at komme til, men for kommunerne handler det om i langt højere grad at 

bruge de tidligere erfaringer, så de nye institutionelle logikker kan benyttes præcist der, hvor 

de kan understøtte den eksisterende praksis. Hvis det skal kunne lade sig gøre kræver det, at 

ledere på alle niveauer grundigt overvejer, hvornår det er nødvendigt at sætte nye initiativer i 

gang, der vil øge kompleksiteten for andre ledere og medarbejderne. Der findes ikke et kon-

cept, der kan løse alle problemer, og der bør derfor være en refleksion over forholdet mellem 

forventninger, ressourcer og det pres, det lægger på andre ledere og medarbejdere.  

 De institutionelle logikker giver anledning til magtkampe. Den øverste ledelse 

bør derfor være opmærksom på de interne spændinger, som det giver i organisationen, når 

nye institutionelle logikker bliver introduceret. Det kan ske ved at holde de forventninger, der 

stilles til ledere og medarbejdere, op mod deres (tidligere) positioner i hierarkiet for at vurde-

re, hvorvidt det giver anledning til interne spændinger. Hierarkiet bør her stå som grund-

stammen i de hybride organiseringer og bruges aktivt til at udfolde de institutionelle logikker 

i organisationen. Det er med til at give nogle klare positioner og relationer mellem ledere og 

medarbejdere, som de nye institutionelle logikker ikke bør ændre meget på, da ledere og med-

arbejdere herved bliver mere klare på deres muligheder, når de skal håndtere dilemmaerne.  

 De opstillede anbefalinger skal ikke forstås som en tjekliste for et succesfuld 

samspil. Der findes ingen nemme løsninger på, hvordan lederne kan håndtere dilemmaerne, 

som modsatrettede institutionelle logikker skaber. De hybride organiseringer kan ikke desig-

nes på forhånd, men kræver løbende justeringer, så det bliver muligt at lære af tidligere erfa-

ringer, hvilket dog betyder, at de er forbundet med stor usikkerhed for både ledere og medar-

bejdere. Afhandlingens resultater kan dog bidrage til at give en bevidsthed omkring de udfor-

dringer, der gør sig gældende i hybride organiseringer, ligesom det er blevet tydeligt, at et 

samspil er muligt, og at kommunerne kan gøre noget aktivt for at fremme dette samspil. 
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Dansk resumé 
Denne afhandling handler om hybride organiseringer og de dilemmaer som opstår, når en 

hierarkisk organisering og tværgående organiseringer skal fungere og understøtte hinanden 

internt i den samme organisation. Hybride organiseringer er interessante, da de både repræ-

senterer alternative måder, hvorpå organisationen kan udvide sin kapacitet samtidig med, at 

de giver nogle nye udfordringer, end dem som organisationen ellers er vant til. Formålet med 

denne afhandling er at undersøge sammenhængen mellem ledelse og betingelserne for et sam-

spil i den hybride organisering, hvor et samspil her bliver betragtet som væsentligt for, at or-

ganisationen kan udnytte potentialet i at kombinere de forskellige organiseringsformer. Fokus 

er på danske kommuner, der udgør konteksten for at undersøge de hybride organiseringer, da 

denne type organisering her stadig bliver mere aktuel.  

Forskningen i hybride organiseringer har ikke haft nævneværdig fokus på ledel-

se i de hybride organiseringer. Det til trods for at lederne er dem, som er mest udsat for de 

dilemmaer, som forskellige institutionelle logikker i de hybride organiseringer skaber, lige-

som det er dem, som har bedst mulighed for at løse disse dilemmaer. Mere specifikt er formå-

let med afhandlingen derfor at undersøge, hvordan lederne håndterer dilemmaerne for at for-

stå, hvordan det er muligt at skabe et samspil i den hybride organisering. I afhandlingen stilles 

der derfor følgende forskningsspørgsmål: Hvordan håndterer offentlige ledere de dilemmaer, 

som forskellige institutionelle logikker giver, og hvilken betydning har det for samspillet i den 

hybride organisering? 

Forskningsspørgsmålet bliver besvaret gennem en teoretisk ramme, der er ud-

viklet gennem en kombination af indsigter fra litteraturen indenfor klassisk organisationsteori 

om design af organisationer og institutionel teori om institutionelle logikker. Den teoretiske 

ramme giver herved mulighed for at identificere dilemmaerne i den hybride organisering, 

samt pege på hvilke ledelsesdimensioner der er afgørende for at skabe et samspil. Undersø-

gelsen gennemføres som et komparativt case-studie af to danske kommuner, som er Alberts-

lund Kommune og Roskilde Kommune, hvor det empiriske grundlag er et kvalitativt studie 

med en kombination af data i form af dokumenter, interviews og observationer.   

Afhandlingen har tre overordnede konklusioner, der tilsammen bidrager til litte-

raturen indenfor hybride organiseringer:  

For det første viser resultaterne, at lederne håndterer dilemmaerne på mange for-

skellige måder alt efter, hvilken situation de står i. Ledernes brug af strategier er imidlertid 
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påvirket af, hvor stort et handlerum de har til at skabe alternative muligheder for at løse di-

lemmaerne. Det betyder, at det her bliver muligt at skabe produktive dilemmaer, hvis de bli-

ver håndteret med åbenhed og ikke låser lederne til bestemte forestillinger, da det giver leder-

ne mulighed for at bruge strategier der skaber kompromisser mellem dilemmaerne.  

For det andet viser resultaterne, at lederne er styret af deres tidligere positioner i 

hierarkiet, som betyder, at de vil forsvare denne position, hvis den bliver truet af de institutio-

nelle logikker. En lige eller stabil magtbalance i organisationen er derfor at foretrække, da det 

giver lederne tryghed, når de skal håndtere dilemmaerne. Det skyldes, at lederne er mere af-

klaret på deres muligheder, hvilket åbner op for forhandling af fælles løsninger på dilemma-

erne.  

For det tredje viser resultaterne, at strategier der udviser modstand mod de insti-

tutionelle logikker er en fordel i forhold til at håndtere dilemmaerne. Det ses at proaktive stra-

tegier, der ikke bare accepterer eller afviser de institutionelle logikker er en fordel, da lederne 

herved mere bevidst reflekterer over brugen af strategier, hvilket i mindre grad låser dem til 

bestemte forestillinger.  

Afhandlingen bidrager således med en forståelse for, hvordan lederne på mikro-

niveau er med til at give liv til bestemte institutionelle logikker, hvilket har betydning for 

samspillet i den hybride organisering. Resultaterne viser her, at lederne godt kan skabe et 

samspil til trods for at det er svært. 
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English Abstract 
This thesis is about hybrid organizing and the inherent dilemmas arising when hierarchical 

and transverse organizing coexists within a singular organization and therefore need to func-

tion and support each other. As such, hybrid organizing represents on one hand alternative 

ways an organization can expand its capacity while on the other hand expose new challenges 

unfamiliar to the organization. The objective of this thesis is to explore the link between man-

agement and the possibilities for creating interplay between opposing organizational forms 

within hybrid organizing. Interplay is here considered substantial for the organization to yield 

its full potential in combining the different forms of organizing. The empirical focus of this 

thesis is in the context of Danish municipalities in which this type of organizing becomes ever 

more present. 

 Studies of hybrid organizing have had limited focus on management even 

though managers are the ones mostly exposed to the dilemmas produced by the hybrid organ-

izing and often the most suitable to solve them. More specifically, the objective of this thesis 

is to examine how managers handle dilemmas made by institutional logics in order to under-

stand how it is possible to create interplay in the hybrid organizing. Therefore this thesis an-

swers the following research question: How does managers in Danish municipalities handle 

dilemmas created from different institutional logics and what effect does it have on the inter-

play in the hybrid organizing? 

 The research question is answered through a theoretical framework where in-

sights from literature within classic organization theory about organizational design and insti-

tutional theory about institutional logics are combined. The theoretical framework provides 

the opportunity to identify dilemmas in the hybrid organizing and points to which manage-

ment dimensions that are essential to create interplay. This study is a comparative case study 

of two Danish municipalities: Albertslund Kommune and Roskilde Kommune. The empirical 

foundation is a qualitative study of data from documents, interviews and observations. 

 The thesis has three main conclusions that contribute to the existing literature 

about hybrid organizing: 

 Firstly, the results from the thesis show that managers handle dilemmas in a 

number of different ways depending on the context in which they are situated. The managers’ 

use of strategies is affected by the size of their maneuvering space to create alternative oppor-

tunities to solve the dilemmas. This suggests that it is possible to create productive dilemmas 
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if they are handled with an open mind since this gives managers the opportunity to exercise 

strategies that create compromises between dilemmas.  

 Secondly, the results show that managers are affected by their previous positions 

in the hierarchy, which means that they will defend this position if it is threatened by the insti-

tutional logics. An equal or stable power balance in the organization is preferable, as it pro-

vides safety to managers when dealing with dilemmas. This is due to managers being more 

clarified with their opportunities, which paves the way to negotiate a mutual solution to di-

lemmas. 

 Thirdly, the results show that strategies that resist the institutional logics are 

advantageous in regard to handling dilemmas. Thus, it seems that proactive strategies, that 

does not accept or reject institutional logics have an advantage, as managers deliberately re-

flect more upon the usage of strategies, which in effect avoids them from being locked into 

certain conceptions. 

 Thus, the thesis contributes with an understanding of how managers on the mi-

cro-level participate in giving life to certain institutional logics affecting the interplay in the 

hybrid organizing. Here the results show that managers can create interplay despite it being 

difficult.


