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 Abstract 
The subject of this thesis is innovation management, as it is practised by leaders of the three big welfare 

domains: schools, children- and elder care in a Danish municipality. The study concerns the role of the 

leaders in development and support of an innovative conduct with the staff, and the governance of 

innovational processes. The assumption is, that the leaders will have to play a key role in the innovation 

processes that are the result of the municipalities in Denmark having to rethink the citizen services because 

of constant cutbacks of the municipal economy. They are going to create the framework for employees and 

users, so that they can develop creativity and implement new ways of working. At the same time the 

leaders, however, have to manage the daily operations, where the economy is under pressure, citzens have 

high expectations of service and employees have high professional standards to maintain. The question is 

how to govern an innovation project in this strain. Can the projects be regarded as governance networks 

and the leader’s government as network governance? What leadership roles and what role characteristics 

can be identified with leaders who encourage development, implementation and spreading of innovative 

projects? 

For my analysis I’ve made a casestudy of the municipality of Silkeborg, which, based on a very large 

cutback, chose to focus on creating an innovation culture, as one of the elements to make the ressources 

stretch longer. I’ve used three theoretical perspectives to examine my question: 1) leadership roles, 2) 

governance networks and 3) meta-governance. 

A governance network is ”1) a relatively stable horizontal articulation of interdependent, but operational 

autonomous actors, 2) who interact through negotiations that involve bargaining, deliberation and intens 

power struggles, 3) which take place in a relatively institutionalized framework of contigently articulated 

rules, norms, knowledge and social imaginaries, 4) that is self-regulating within limits set by external 

agencies, and 5) which contribute to the production of public purpose in the broad sense of visions, ideas, 

plans and regulations. .”(Sørensen and Torfing, 2005). The goal of meta-governance is to make the 

participating actors of governance networks to work together to solve specific governance task and in spite 

of conflicts of interests. 

Roles are hardened collective expectations about a certain conduct, but roles also make actions possible 

limiting the set of outcomes and is therefore a precondition of meaningful social interaction 
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My first conclusion is, that the leaders are competent in working with meta-governance in networks, 

primarily in creating sense and identity. In the projects I’ve analyzed, all with highly skilled professionals 

and a high level of commitment, it is important to create ownership among the employees if the 

implementation of the projects is going to be successful. To involve users in the project, meta-governance 

also is used in supporting and establishing networks. Finally, there is a particular issue about small 

institutions. In small institutions it might be necessary to meta-govern through direct participation in 

networks, but also to micro-govern if the projects must take the desired direction. 

In successful innovation processes I have found three variants of the leadership roles that are defined by  

government paradigms in the literature. Firstly there is the conductor-role which is characterized by having 

a strong common vision, using meta-governance in behalf of creating sense and identity, working with 

transformative learning and being highly process-orientated, working with storytelling and disturbances as 

process facilitating and being able to draw inspiration from outside, even if the network is intra-

organizational and permanent. The second leadership-role is the intrapreneur, who cooperates in an inter-

organizational network with external actors. This role is very result-oriented from a common goal and 

governs in a balance between top down and bottom up, with meta-governance as well as micro-

governance. Finally there is the co-operator, who works strongly result-orientented in a closed, ad-hoc 

network. She empowers her employees through process facilitation and governs hands-on with micro-

governance as well as with meta-governance through direct participation in the network, in which she is 

the centre. The leadership roles have different role characteristics that all the same can be grouped in four 

common categories: knowledge, relations, processes and frames. 
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1 Indledning 
 

”I kan godt nok tage en ko ud af en kløvermark her på stedet – det er meget overbevisende! Vi tror på, at 

I har fat i den rigtige ende, vi har tillid til det” 

Sådan udtaler en forælder på Lillelundskolen i Silkeborg i forbindelse med et projekt, der har vendt op og 

ned på den traditionelle opfattelse af, hvordan man driver skole. Silkeborg Kommune er en af de 

kommuner, der i denne tid oplever store udfordringer: udtalt mangel på arbejdskraft, nye arbejdsopgaver, 

høje forventninger fra borgerne og stramme økonomiske rammer. Det har betydet at de, ligesom mange 

andre kommuner, har været ude i store besparelsesrunder, men det har også betydet at de er blevet 

opmærksomme på, at den kommunale service skal tænkes på helt nye måder, og derfor har besluttet sig 

for at arbejde med innovation.  

Også i Fredericia Kommune, hvor jeg selv er leder, har man haft disse overvejelser, og har derfor valgt at 

arbejde med radikal innovation under navnet Fredericia Former Fremtiden. Derfor er jeg blevet nysgerrig 

efter, hvordan innovationsprocesser kan styres og hvilken rolle ledere indtager i udviklingen og 

understøttelsen af en innovativ adfærd i medarbejdergruppen. Jeg tænker, at kommunernes ledere vil 

skulle indtage en nøgleposition i sådanne innovationsprocesser. De skal skabe rammerne for, at 

medarbejdere og brugere kan udfolde kreativitet og implementere nye måder at arbejde på. Samtidig skal 

lederne imidlertid håndtere den daglige drift, hvor økonomien er presset, borgerne har høje forventninger 

til ydelserne og medarbejderne har høje faglige standarder, der ønskes fastholdt. Lederne skal med andre 

ord beherske en flerspektret lederrolle og mangesidede krav på én gang. Jeg vil gerne finde ud af, om man 

kan se nogle fælles karakteristika for ledere, der lykkes med innovationsprocesser. Jeg er også nysgerrig 

efter, om det at arbejde med fagprofessionelle indenfor velfærdsområderne giver særlige udfordringer for 

innovationsledelse, og om det prioriteringspres der hviler på linjelederne er en udfordring der kan 

håndteres.  

I flg. Lerborg (2010) er lederrollen i dag i høj grad defineret af NPM, der siden 1980’erne har vundet indpas i 

Danmark. NPM er en samlebetegnelse for mange forskellige tiltag, styringsinstrumenter, politikker m.v., 

der alle primært har fokuseret på skabelsen af økonomisk effektivitet igennem markedsgørelse af 

produktionen. I flg. Lerborg har NPM derfor medført, at kommunale institutioner er blevet kontraktstyret 

og benchmarket og der er kommet fokus på, at institutionslederne som rigtige virksomhedsledere skal 

tænke driftsøkonomisk effektivitet for at få mest mulig service for borgerne, der nu bliver kaldt brugere. 

NPM henter inspiration fra det private erhvervsliv, og lægger derfor også vægt på ledelse som profession. 
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Personaleledelse bliver vigtig i forhold til at nå de driftsøkonomiske mål, gennem motivation af 

medarbejderne. Mens NPM er på sit højeste, udvikles begrebet ”DJØF’isering” (Lerborg, 2010) som 

nedsættende begreb omkring det faktum, at stadig flere ”professionelle” ledere, sætter sig på 

ledelsesposterne i stedet for de fagprofessionelle, der i det professionelle styringsparadigme har befolket 

institutionerne. På de institutioner der leverer kerneydelserne i kommunerne, har de fagprofessionelle 

ledere imidlertid fortsat bevaret retten til at besætte posterne som linjeledere. Det er således ledere, der 

selv er rundet af den faglige tradition på området: pædagoger, lærere og sundhedspersonale. Lerborg 

påstår, at de fagprofessionelle medarbejdere er kendetegnet ved at være styret af faglige hensyn, og defor 

tænker om enhver forandring eller udvikling, at den skal være fagligt funderet. De er således kendetegnet 

ved at være modstandere overfor ”managementmetoder”, generelle ledelsesmetoder etc. De kan have 

svært ved at nedjustere den faglige standard i forlængelse af udefrakommende krav om effektivisering og 

lign., på baggrund af ”faglige normer”. (Lerborg, 2010) 

Det er i lyset af dette krydspres, vi ser de linjeledere, der forventes at arbejde med innovation: de er 

pressede i deres opgaveløsning, idet der stilles krav til dem fra organisationen om at de skal være 

virksomhedsledere med fokus på sikker drift i en tid, hvor ressourcerne er knappe. Samtidig stilles der krav 

til dem fra medarbejderne om at skabe rammer for opgaveløsning af høj kvalitet. De kan endvidere være 

presset af dokumentationskrav m.v. fra staten eller fælles strategiske indsatsområder fra kommunens 

topledelse.  Også initiativer der er inspireret af NPM’s indtog. Fra min konsulentpraksis ved jeg, at de 

igennem nogle år er blevet kompetenceudviklet i en retning der understøtter dels sikker drift 

(management) dels personaleledelse (leadership). Som jeg ser det, er de ved at have fundet deres rolle i 

dette scenarium, men de har hænderne fulde. Nu er der så i samfundet krav om, at ydelsen og 

opgaveløsningen gentænkes med innovative tiltag. 

Af en undersøgelse fra 2010, foretaget af FTF og CLIPS (www.ruc.dk/clips), fremgår det bl.a., at 35% af de 

adspurgte ledere kun i mindre grad har overskud til at fokusere på innovation i hverdagen, og at knap 

halvdelen svarer, at de bruger under 5 timer om ugen på innovation. Det skal sammenholdes med, at 89,2% 

mener, at innovation i en eller anden grad er et centralt omdrejningspunkt for deres ledelsespraksis (Larsen 

og Heide, 2011).  Af en samtidig Delphi-undersøgelse fremgår det, at den største barriere for innovation 

ifølge de adspurgte eksperter er en række faktorer der fører tilbage til den bureaukratiske 

organisationsform, som det offentlige er præget af, herunder en række formelle barrierer i form af 

lovgivning og regelsæt, der hindrer nytænkning og afprøvningen af nye samarbejdsformer. Der tales også 

om overdrevne kontrol- og dokumentationskrav som en væsentlig barriere. En af de væsentligste 

drivkræfter i forbindelse med innovation er ifølge undersøgelsen ledelse. Ledelsen skal efterspørge og 
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bakke op omkring innovativ adfærd hos medarbejderne, de skal have modet til at slippe kontrollen og 

uddelegere, samt udstikke rammerne (Larsen og Lund, 2011). Ledelse er, sammen med bl.a. økonomi, 

imidlertid både en drivkraft og en barriere for innovation. Hvor sikker drift, og til dels personaleledelse der 

understøtter sikker drift, kræver en lineær måde at være leder på, lægger arbejdet med innovation op til en 

non-lineær lederstil der giver plads, der igangsættes initiativer hvor man ikke kender målet, der begås fejl, 

andre sætter retning, nye aktører inddrages, lederen er på usikker grund. Hvad er det for en lederrolle der 

er brug for i dette spektrum?  

Regeringen og kommunens topledelse forventer innovativ adfærd af ledere og medarbejdere i 

kommunerne, uden at vise vejen for, hvordan denne udfordring løses. Tværtimod stilles der samtidig krav 

om sikker drift og opgaveløsning af god kvalitet (= nul fejl) for færre ressourcer. For at finde inspiration til 

hvordan lederne kan håndtere denne udfordring, vil jeg i min afhandling se på ledere, der er lykkes med 

ledelse af konkrete innovationsprojekter. 

Problemformulering 

Hvad karakteriserer ledelse hos de linjeledere, der lykkes med innovationsprojekter på de store 

kommunale velfærdsområder i Silkeborg Kommune? 

Underspørgsmål: 

Hvordan styres et innovationsprojekt? Kan projekterne betragtes som styringsnetværk, og lederens 

styring som netværksstyring? 

Hvilke lederroller og hvilke rollekarakteristika kan ses hos ledere, der fremmer udvikling, implementering 

og spredning af innovative projekter?  

Hvilken indflydelse har netværksstyringen og lederens rolle på, om et projekt lykkes med at blive 

innovativt? 

For at undersøge dette, har jeg valgt at lave et casestudie af Silkeborg Kommune, der med udgangspunkt i 

en meget stor besparelse valgte at sætte fokus på at skabe en innovationskultur, som et af de elementer 

der skulle få ressourcerne til at strække længere. Jeg har blandt de mange innovationsprojekter der er i 

gang, valgt tre cases, der repræsenterer de store velfærdsområder i kommunen: et samarbejdsprojekt 

mellem flere børnehaver, et projekt på en folkeskole og et projekt på et aktivitetscenter for ældre. Casene 

er udvalgt, dels fordi de er repræsentative, dels fordi der er tale om projekter, der rent faktisk er lykkes 

med at være innovative: et projekt har fået KL’s lille innovationspris i 2011, et projekt er et eksempel på 
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velfærdsteknologi, der er sat i produktion og det sidste projekt har gjort op med det begreb, som hele 

folkeskolen er bygget op omkring.  Til at belyse ledelsen af disse projekter har jeg valgt at foretage 

kvalitative interviews med lederne selv, samt en eller flere medarbejdere, hvor det var muligt. Jeg har 

desuden foretaget dokumentstudier af dokumenter fra kommunen eller de konkrete institutioner. 

Præsentation af case 

Silkeborg Kommune ønsker at etablere en innovativ kultur, der bygger på det tidligere arbejde med den 

lærende organisation. I forbindelse med kommunedannelsen i 2007 var deres slogan således ”en 

værdibaseret, lærende organisation” (Ahrens 2011). Visionen er, at Silkeborg kommune skal være en 

organisation, hvor der er kort fra tanke til handling, og plads til at eksperimentere.  Alle konkrete 

handlinger skal sigte på at løse ønsker og behov hos borgerne og andre vigtige interessenter i Silkeborg 

Kommune. ”En innovativ kultur skal bidrage til at skabe en effektiv og dynamisk organisation, der proaktivt 

er i stand til tilpasse sig foranderlige krav og udnytte de givne ressourcer optimalt”. (Kommissorium, 2010). 

Af kommissoriet fremgår tre underliggende indsatsområder, der skal være med til at fremme en innovativ 

kultur: innovativt lederskab, etablering af faglige kryds og udvikling af videnbank.  

Der er nedsat en tværorganisatorisk projektgruppe, der arbejder med disse indsatsområder i kommunen. 

Gruppen har afholdt flere workshops og har udarbejdet en rapport, der afdækker, hvordan det går med 

innovation i Silkeborg Kommune. Af rapporten fremgår 15 temaer, som arbejdsgruppen formoder, kan 

understøtte en innovativ kultur, ligesom den indeholder en identifikation af barriererne. En væsentlig 

barriere er, at medarbejderne er dybt begravet i eget fagområde, og at den monofaglige kultur er meget 

stærk. Direktør Hanne Ahrens fortæller endvidere: ”Vi er en kommune som altid har villet gøre tingene 

ordentligt, en konsensusorganisation, men det kan også være lidt tungt. Tidligere har man ikke talt om 

Silkeborg som innovativ kommune. Det er en gammel historie, men også meget politisk, sådan har den 

været ledet, sådan har den været drevet. Nu er der kommet en del nye politikere i byrådet, de valgte mod 

som en fremtrædende værdi. Vi har ikke været en støvet kommune, men pæn og ordentlig uden at fortælle 

så meget om, hvad vi gør, til omverdenen”. (Ahrens, 2011) 

Til gengæld oplever direktøren, at den store sparerunde på 250 mio. kr., som kommunen havde for nogle år 

siden, satte gang i mange nye ideer. Silkeborg Kommune arbejder ud fra devisen ”Lad 1000 blomster 

blomstre”. I kommissoriet kaldes de tre faser fra februar 2011 til december 2012, 1) ”Jorden gødes og frø 

sås”, 2) ”Planter vokser frem” og 3) ”Planterne springer ud, knopskyder og sætter nye frø” (Kommissorium, 

2010). Silkeborg Kommune arbejder altså i en bottom-up proces med innovative ideer. At de også gør det i 

en lettere kaos-præget organisation, understøttes af, at Hanne Ahrens fortæller: ”Vi havde en opgave med 
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at levere en strategi, men den har vi faktisk ikke leveret endnu. Men der sker så meget; meget 

kommunikation og videndeling, og egentlig så skriver vi bare videre på vores strategi, fordi den udvikler sig 

undervejs”.(Ahrens, 2011). Den måde de arbejder på i Silkeborg betyder, at der er rigtig mange små 

innovationsprojekter i gang. Jeg har udvalgt et innovationsprojekt fra hvert af de tre store 

velfærdsområder, børn, ældre og skole som studieobjekt, fordi de tilsammen udgør langt størstedelen af 

kommunernes serviceproduktion. 

 ”Nyt Liv i køkkenet” (NLK) er et samarbejdsprojekt mellem et aktivitetscenter for ældre og socialpsykiatrien 

om produktion af mad til de ældre. NLK vandt i 2011 KL’s lille innovationspris, hvor dommerpanelet udtalte: 

”Silkeborg Kommune er virkelig lykkedes med at forene effektivitetsdagsordenen med den sociale 

dagsorden, og de har kunnet dokumentere nogle rigtig flotte resultater. Og så er kommunen i gang med at 

sprede erfaringerne ud til andre områder” (Torben Kjærgaard, 2011). Aktivitetscentret er et åbent tilbud til 

pensionister og efterlønnere i Silkeborg Kommune. Det er muligt at deltage i aktiviteter som 

blomsterbinding, modelbygning og kortspil, man kan deltage i computer-kurser, gå på biblioteket og i 

træningssalen. Kernen i aktivitetscentret er køkkenet, hvor man kan købe ”et dejligt måltid mad og en kop 

kaffe”. Størstedelen af personalet er ansat i køkkenet. Da aktivitetscentret bliver ramt af en besparelse på 

50%, kontakter køkkenlederen socialpsykiatrien, der stod overfor at skulle lukke et aktivitetstilbud pga 

samme besparelse. Sammen bliver de enige om at ansætte de sindslidende i køkkenet, til glæde for både 

brugere og medarbejdere. ”Køkkenpersonalet er glade for, at vi kunne bibeholde køkkenet som en god 

arbejdsplads. De ældre er glade for, at de fortsat kan få en god og ernæringsrigtig kost i Rosengårdcentret. 

Og brugermedarbejderne fra Socialpsykiatrien trives. De oplever, at der er fokus på deres kompetencer – og 

ikke på deres diagnoser”, udtaler lederen af aktivitetscentret på Silkeborg Kommunes hjemmeside. 

Socialpsykiatriens leder fortsætter: ”Helt konkret har skiftet ført til et fald i brugermedarbejdernes 

sygefravær på 20 %, og projektet har været en øjenåbner for vores fremadrettede arbejde i 

Socialpsykiatrien – bl.a. i forbindelse med etableringen af Psykiatriens Hus, der åbner i 2012”. 

Aktivitetscentret har i dag 8 ansatte og 233 frivillige. 

”Nye Fællesskaber” (NF) er en folkeskole uden traditionelle klasser. Skolen har fire afdelinger: børnehaven, 

lilleskolen, storeskolen og projektskolen, der dækker alle de traditionelle 9 klassetrin plus børnehaven. 

Eleverne arbejder i løbet af en almindelig uge i tre grupperinger: hjemmegruppen, udegruppen og 

afdelingen. Hjemmegruppen er den faste base, og består af kendte kammerater og voksne, men er i 

modsætning til traditionelle klasser aldersblandede: ”Ligesom i søskendeflokken, hvor vi lærer at hjælpe 

hinanden og ved at de større tager mere ansvar og kan mere end de mindste” (Forældrefolder: Nye 

Fællesskaber). Aktiviteterne i hjemmegruppen kan være både faglige og sociale. I udegruppen arbejder 
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børnene fagligt med de rette udfordringer, tilpasset til netop denne gruppe børn. I afdelingen er børnene 

delt i hold på tværs af teams’ene i afdelingen. Disse hold laves for kortere eller længere perioder, og fagene 

kan afvikles kompetencebaseret, efter køn, læringsstil, emne m.v. Til at binde det hele sammen har hvert 

barn en primærvoksen, sin ”egen bog” og en udviklingsplan. Projektskolen har siden starten haft 

aldersintegreret undervisning, der siden 2011 er rullet ud i hele skolen. Skolen blev bygget i 2000 og har 

590 elever og cirka 50 lærere og pædagoger. NF ”har ofte besøg af danske og udenlandske gæster. Både 

politikere og forskere har hørt om skolen i Silkeborg, der er gået nye veje. Og en af de vigtigste erfaringer, 

skolen kan give videre, er, at børnene trives bedre, når de ikke behandles fuldstændig ens eller skæres over 

én kam.” (Artikel på Aarhus Universitets hjemmeside, Tulinius, 2011). 

”Vuggerobotten” (VR) er resultatet af et samarbejde mellem seks daginstitutioner fra Silkeborg og 

Skanderborg Kommuner, og er udviklet i samarbejde med en lokal virksomhed. Vuggerobotten blev 

præsenteret for offentligheden i oktober 2011. Den kan tage over for pædagogerne, hvis et barn er uroligt 

og ikke vil sove. I stedet for at pædagogerne bruger tid på at stå og vugge barnet, klarer vuggerobotten 

opgaven.  En forælder udtaler i et TV-indslag: ”Jeg synes det er dejligt, hvis det kan spare pædagogerne for 

noget tid, når de lægger ungerne og samtidig kan bruge den på dem, der er vågne” (TV2 Østjylland, 2011).  

De fire ledere for institutionerne har siden 2010 arbejdet sammen i en styregruppe, der har til formål at 

udvikle løsninger til at fokusere på kerneydelsen og frigøre tid til arbejdet med børnene. Gruppen faciliteres 

af en tovholder fra Skanderborg Kommune. Vuggerobotten er det første og mest spektakulære resultat af 

samarbejdet, men der er også arbejdet med LEAN-light, udskiftning af telefoner, så der kan sms’es direkte 

til personalet og lignende tiltag. Gruppen arbejder videre med omkring 10 idéer fra et idékatalog på 200 

idéer, som medarbejdere og forældrebestyrelsesmedlemmer har udarbejdet på en fælles konference, der 

var startskuddet til samarbejdet. Der arbejdes blandt andet videre med idéer som ”det anerkendende 

toilet”, et armbånd som kan registrere, om børnene er i børnehave og en højtlæsende computer.  

2 Metode 

Jeg har valgt den problemdrevne forskningsmetode, som beskrevet hos Sørensen og Torfing (2005) til at 

analysere min case. De beskriver forskningsmetoden som en metode, ”der frem for at tage udgangspunkt i 

enten teori eller empiri i stedet tager udgangspunkt i et bestemt forskningsspørgsmål, som ønskes 

besvaret”  (Sørensen og Torfing, 2005). I den problemdrevne forskningsmetode skal man i første omgang 

identificere et væsentligt forskningsproblem, med udgangspunkt i bl.a. værdier, erfaringer og undren. Man 

skal med andre ord sætte sine egne forforståelser på spil. Forskningsproblemet skal have ”en betydning og 

nogle konsekvenser, som rækker ud over den specifikke iagttagelse”, ligesom det skal have en politisk og 
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samfundsmæssig relevans. (Sørensen og Torfing, 2005). I den problemdrevne forskningsmetode hænger 

teori og empiri nøje sammen. Komponenterne i teorien hjælper til at se strukturer og sammenhænge i 

empirien, men empirien vil sandsynligvis yde modstand mod dele af antagelserne i teorien, og derfor 

anspore undersøgeren til at gentænke teorien med udgangspunkt i empirien. Jeg har således startet med at 

læse en masse teori, som jeg løbende forkastede, fordi det ikke egnede sig til mit interessefelt. Jeg lagde 

mig efterfølgende fast på et begrænset udvalg, som dannede udgangspunkt for udarbejdelsen af mine 

spørgeguides. Efterfølgende har jeg suppleret med litteratur, der passede til den empiri, jeg havde 

indsamlet.  

Datagrundlaget i den problemdrevne forskningsmetode kan fremskaffes i et mix mellem kvantitative og 

kvalitative analysemetoder, men har, med baggrund i metodens hermeneutiske fokus på forståelse, ofte en 

overvægt mod det kvalitative (Sørensen og Torfing, 2005). Til at belyse mit forskningsspørgsmål har jeg 

valgt en kvalitativ analysemetode, idet jeg har valgt casestudiemetoden til at lave en kontekstbaseret 

analyse af de komplekse sammenhænge i ganske få enheder. Casestudiemetoden bliver af og til mødt med 

kritik, fordi dens forskningsresultater ikke kan generaliseres ud over den enkelte case. Jeg har dog udvalgt 

tre paradigmatiske cases, der i kraft af deres karakteristika kan repræsentere et bredere felt: de store 

velfærdsområder i kommunerne. På den anden side er de tre cases valgt med udgangspunkt i, at de er 

lykkes med at realisere et innovationsprojekt. Der kunne anlægges mange betragtninger på succeskriterier i 

innovationsprojekter. Jeg har ikke valgt at foretage en kvantitativ analyse af succeskriterierne, men er gået 

efter offentlighedens betragtninger omkring projekternes succes (indslag i TV, på hjemmesider og det at 

vinde en innovationspris). Et senere studie kunne kaste lys over, om projekterne også er langtidsholdbare, 

men da de alle er realiseret i 2011, er det endnu for tidligt at sige noget om dette. Jeg kunne også have 

valgt at undersøge cases, der ikke lykkes. Det kunne have fremmet muligheden for empirisk generalisering 

af mine fund. Omvendt tænker jeg, at netop cases der lykkes er gode til at forstå, hvad der kan fremme en 

ønskelig adfærd. 

Jeg har valgt en anden kommune end min egen som undersøgelsesobjekt, fordi jeg i Silkeborg Kommune 

kan komme som uvildig, neutral undersøger. Det betyder, at jeg ikke risikerer at komme i en 

interessekonflikt med min arbejdsplads, eller får habilitetsproblemer i forhold til organisationen. Jeg kan 

formodentlig også få mere at vide, fordi jeg ikke er en del af deres kommune. Valget af en anden 

arbejdsplads end min egen gør, at jeg kan overholde en armslængdes afstand til undersøgelsens genstand, 

og kan i princippet drage utendentiøse slutninger. Til gengæld kommer jeg måske ikke helt så tæt på, idet 

jeg ikke kender organisationskulturen, og forstår det der bliver sagt ”mellem linjerne”. 
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Jeg har foretaget dokumentstudier af hjemmesider, pressemeddelelser, foldere samt skriftlige materialer 

fra kommunen. Mine primære kilder er imidlertid eksplorative interviews, som jeg har foretaget med 

lederne af projekterne, samt nøglepersoner, som de har udpeget. Jeg har benyttet mig af 

semistrukturerede interviews, og har udarbejdet en spørgeguide til hhv. lederne og medarbejderne (bilag). 

Interviewguiden er et udtryk for en operationalisering af de teoretiske begreber, og bliver dermed 

forbindelseslinje mellem teori og empiri (Kvale og Brinkmann, 2009). Jeg har i alt foretaget 6 

enkeltinterviews med personer fra de konkrete cases, samt et gruppeinterview med centralt placerede 

embedsmænd i kommunen. 

På NLK har jeg således interviewet lederen af aktivitetscentret, Mette, samt køkkenlederen og en 

medarbejder fra socialpsykiatrien, der begge har arbejdet med udvikling og implementering af projektet. 

Jeg har interviewet den ene af de to ledere, der startede projekt VR, Kirsten. Det har ikke været muligt at få 

en medarbejdervinkel på denne historie, da Kirsten i mellemtiden har skiftet institution. Endelig har jeg 

interviewet skolelederen på NF, Peter, og en af hans medarbejdere, Iben. Jeg har desuden interviewet den 

ansvarlige direktør sammen med projektlederen for ”Innovativ kultur”. Dette interview samt efterfølgende 

mailkorrespondance har givet mig forståelse for processen i Silkeborg Kommune. 

Interviewene er enten blevet refereret af mig selv på PC under interviewet (gruppeinterviewet og 

interviewet med Peter og Kirsten) eller blevet optaget og efterfølgende transskriberet til ordret talesprog af 

én og samme person. Begge metoder har fordele og ulemper: transskriptionen tager uendelig meget tid, og 

man skal derfor vente på sine data længe, før man kan gå i gang med analysen, og vigtige iagttagelser fra 

interviewsituationen kan have fortonet sig. Til gengæld er den sprogligt meget nøjagtig og giver et godt 

materiale til citater. Referatet er derimod lige til at anvende når man kommer hjem, men det tager, selvom 

man, som jeg, er ekstremt hurtig til at skrive blindskrift, noget af opmærksomheden fra interviewpersonen. 

Til gengæld foregår der allerede i interviewsituationen en sortering eller analyse i forbindelse med, at 

kropssproget og stemmeføringen aflæses (Kvale og Brinkmann, 2009). Jeg har løbende haft overvejelser 

omkring, hvilken metode der var den mest hensigtsmæssige, og jeg har således skiftet mellem dem, indtil 

jeg ved det sidste interview både optog til transskription og tog notater undervejs. Jeg er en rutineret 

interviewer, idet jeg i kraft af mine jobs som konsulent har foretaget talrige interviews med henblik på 

analyser og rekrutteringer. Jeg har endvidere erfaring med aktiv lytning fra bl.a. kollegial supervision. 

Interviewpersonerne var alle meget fortællende, så det var ikke noget problem at få belyst mine spørgsmål 

fra flere forskellige perspektiver. Til gengæld var det tydeligt, at lederne hver især var præget af den 

kontekst de kommer fra. Således var skolelederen præget af den læringskultur der er i folkeskolen og 

institutionslederen af, at de havde haft konsulenterne fra MidtLab inde over deres proces. Det kunne 
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derfor være svært at høre interviewpersonernes ”egen stemme”. Det blev imidlertid opvejet at, at jeg på to 

af projekterne fik medarbejdernes mere uspolerede perspektiver med.  Kvale gør gældende, at kvaliteten af 

de oprindelige interview er afgørende for kvaliteten af den efterfølgende analyse, verifikation og 

rapportering af interviewresultaterne. (Kvale og Brinkmann, 2009). Den problemdrevne metode har også 

betydet, at jeg har haft lyst til at gå tilbage til interviewpersonerne, og få svar på flere spørgsmål, 

efterhånden som teorien åbnede op for flere perspektiver. Det var der desværre ikke tid til indenfor denne 

afhandlings rammer, dog foretog jeg et supplerende telefoninterview med institutionslederen, fordi jeg 

ikke kunne få en medarbejdervinkel på casen. 

Bearbejdningen af informanternes svar forgik efterfølgende ved at rubricere svarene i forskellige 

forskningsrelaterede kasser, der førte tilbage til de udvalgte teoretiske begreber: styringsnetværk, 

metastyring og lederroller. Rubricering kan indeholde systematiske fejl, der betyder at konklusionen på 

undersøgelsesspørgsmålene måske rammer helt eller delvist ved siden af, og dermed sætte spørgsmålstegn 

ved forskningsresultatets reliabilitet. (Kvale og Brinkmann, 2009). Jeg har udarbejdet et skema, der lagde 

sig tæt op ad de rollekarakteristika, netværkskarakteristik og metastyringskategorier, som teorien 

introducerer. En række af kategorierne har jeg fundet i mine cases, mens andre ikke optræder, ligesom der 

også er dukket nye op. 

3 Teori 

Jeg har valgt at angribe mit undersøgelsesspørgsmål ud fra tre teoretiske perspektiver: 1) lederroller, 2) 

netværksstyring og 3) metastyring. Inden jeg introducerer dem, vil jeg kort introducere til begrebet 

innovation. 

Innovation 

”Nyt, nyttigt og nyttiggjort”, sådan definerer Silkeborg Kommune innovation. Sørensen og Torfing har 

følgende definition: ”innovation refererer til en mere eller mindre intenderet og proaktiv proces, som 

udvikler, implementerer og spreder nye og kreative ideer, der skaber en kvalitativ forandring i en given 

kontekst.” (Sørensen og Torfing, 2011). De lægger ligesom andre teoretikere (Tidd and Bessant, 2009) vægt 

på, at innovation er en proces, der kan ledes, og inddeler den i fire faser: en ideformuleringsfase, en 

udvælgelsesfase, en implementeringsfase og en spredningsfase. Teoretikerne er altså enige om vigtigheden 

af det processuelle, og om at der skal andet og mere til vellykket innovation end idéudvikling. Alligevel er 

det min fornemmelse, at hovedvægten hos dem der beskæftiger sig med innovation, ligger på netop 

idéudviklingsfasen, sådan som eksempelvis Hansen formulerer det: ”To recombine existing resources (…) in 
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order to create something new from something old”. Det er i hvert fald det, Silkeborg Kommune gør, når de 

inviterer til en stor konference om innovation, hvor lederne lærer tre modeller for innovationsprocesser (= 

idéprocesser) at kende, og det er også det Fredericia Kommune gør, når vi nu i snart tre år har haft fokus på 

idéudvikling af radikale innovationsprojekter, og mindre på implementeringen og spredningen af dem. Jeg 

er derimod optaget af at ”innovation ikke (kan) reduceres til et spørgsmål om en kreativ idéudvikling” 

(Hartley, 2005 i; Sørensen og Torfing, 2011), men at der først er ”tale om innovation, når den nye ide føres 

ud i livet og spredes inden for eller mellem bestemte organisationer i et sådant omfang, at de kan gøre en 

forskel” (Sørensen og Torfing, 2011). Derfor vil jeg i det følgende beskæftige mig med teorier, der tilbyder 

forklaringsmodeller for styring og ledelse af hele den innovative proces.  

Lederens rolle 

Formålet med offentlig innovation er først og fremmest udviklingen af kvalitativt bedre offentlig service, 

men også at producere god offentlig service for færre ressourcer. Lederen har en rolle i forhold til at 

rammesætte og facilitere den innovation, medarbejderne kan skabe i kraft af deres viden, engagement og 

erfaring, ligesom de har en rolle i forhold til at udvide kredsen af aktører ”fra kun at omfatte producenter 

og brugere af offentlige serviceydelser til også at omfatte alle offentlige og private parter, der kan tænkes 

at have relevant viden og ressourcer, som kan bidrage til innovation af offentlig politik og service” (Kolind 

og Sørensen, 2011). Med begrebet roller menes i denne afhandling ”en kollektiv typificering af bestemte 

handlinger og af den eller de, der udfører disse handlinger” (Berger og Luckmann, 1966, i: Jensen og 

Sørensen, 2003). Roller er altså størknede kollektive forventninger om en bestemt adfærd, men roller 

muliggør også handling ved at begrænse udfaldsrummet, og bliver derfor ”en forudsætning for meningsfuld 

social interaktion” (Jensen og Sørensen, 2003).  

Kolind og Sørensen argumenterer for, at ledelse af innovation bedst sker i et samarbejde, idet ”mange 

forskellige former for viden informerer innovationsprocessen”, mødet mellem aktører med forskellige 

perspektiver ofte fører til ”forstyrrelse af vante tanke- og handlingsmønstre” og endelig at samarbejdet 

skaber ”et bredt ejerskab til de nye ideer” (Kolind og Sørensen, 2011). Det særlige ved ledelse af 

samarbejdsdrevet innovation er ”dels, at der i sagens natur ikke er et konkret og entydigt mål at styre efter, 

dels at opgaven består i at få meget forskelligartede aktører til at arbejde sammen” (Kolind og Sørensen, 

2011). For at udfylde rollen som innovationsleder har lederne i flg. Kolind og Sørensen brug for en række 

ledelseskompetencer, der er ”væsentligt anderledes” end de kompetencer lederne har brug for, for at 

udfylde de mere traditionelle lederroller. For det første skal lederne mestre ”timingens kunst”, for det 

andet skal de være i stand til at ”kommunikere klart og tydeligt med de relevante aktører”, herunder 
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mestre fortællingen, og endelig skal de evne at samarbejde med den politiske ledelse og forskellige 

relevante aktører (Kolind og Sørensen, 2011).  

”Når fagprofessionelle er involveret, er der behov for en række medierende faktorer for at få samarbejdet til 

at lykkes og give et innovativt resultat. De medierende faktorer kan vi samle under betegnelsen 

innovationslederskab”, sådan skriver Sehested og Leonardsen (2011) omkring de fagprofessionelles rolle i 

samarbejdsdrevet innovation. Innovationslederskab ”handler om at sætte rammer og retningslinjer for 

samarbejdsdrevne innovationsprocesser og om at få samarbejdsprocessen til at lykkes” (Sehested og 

Leonardsen, 2011). De fremhæver, at det er en særlig udfordring at arbejde med fagprofessionelle i 

samarbejdsdrevet innovation, idet ”de fagprofessionelle ”forsvarer” deres arbejdsområde mod indblanding 

udefra, både fordi de mener, at dette vil forringe kvaliteten af deres arbejde, og fordi de herved mister magt 

og indflydelse” (Ferlie m.fl. (2005), Mitchell m.fl. (2010), i: Sehested og Leonardsen, 2011). Ledelse i forhold 

til fagprofessionelle er naturligvis vigtig i min afhandling, da medarbejderne på skoler, daginstitutioner og 

ældrecentre netop er fagprofessionelle. 

Sehested beskæftiger sig med den fagprofessionelle lederrolle i en anden artikel, hvor hun undersøger, ”om 

vi kan se ansatser til udvikling af nye fagprofessionelle lederroller i den kommunale netværksstyring” efter 

de mange kommunale reformtiltag (Sehested, 2003). Hun finder i den komparative europæiske litteratur en 

”interaktiv professionsrolle”, der er kendetegnet ved elementer fra NPM, effektivitet og demokrati, samt 

ved at rollen åbner op for samarbejde og netværksdannelse med andre aktører. Denne hybride lederrolle 

har sit udspring i, at lederen får nye opgaver: personaleledelse, administrative opgaver samt faglig udvikling 

på hele fagområdet i kommunen, og er dermed med til at binde topledelsen sammen med de 

fagprofessionelle medarbejdere. Den betyder også, at institutionslederne får en ny relation til såvel 

forvaltningen som institutionens medarbejdere og brugerne. Da der samtidig indføres mange nye 

styreformer i kommuner og stat, øger lederne netværksdannelsen med deres omgivelser. Lederne bruger 

indirekte metastyring for at imødekomme behovet for styring på institutionen. Den interaktive 

professionsrolle er relevant selvom den ikke decideret handler om innovationsledelse, fordi det er den rolle 

de kommunale ledere står i, da kravet om innovation dukker op. Sehested inddeler den nye 

virksomhedslederrolle i fire rollevarianter: den faglige udviklingsleder, manageren, driftslederen og 

netværkslederen. Særligt netværkslederens rolle er interessant i forhold til innovation, der er 

samarbejdsdrevet, idet hun metastyrer gennem etablering af mening og identitet og gennem etablering og 

understøttelse af netværk, fx ved at hjælpe brugerne med at deltage. Netværkslederen er orienteret mod 

processen for at skabe den gode service, og arbejder på at etablere fælles forståelse og konsensus i 

institutionen. Netværkslederen får således nærmest en rolle som proceskonsulent eller projektstyrer. De 
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administrative opgaver er mest til besvær, og netværkslederen bruger i stedet sin tid på at skabe rammer 

og retning for medarbejderne. Netværkslederen har omfattende netværksrelationer i både institutionen, 

kommunen og i lokalområdet. Også driftslederen, der udspringer fra NPM, har dog innovative muligheder, 

fordi hun orienterer sig mod sin egen institutions overlevelse i konkurrence med andre institutioner, og 

derfor tilstræber effektiv levering af den bedst mulige serviceydelse. Driftslederens netværksdannelse er 

tæt, lukket og effektiv med fokus på konkrete formål. 

Kendetegnende for alle disse rollebeskrivelser er, at de indrammer innovationslederens handlinger. Samlet 

set kunne man opstille følgende skema over rollekarakteristika for innovationslederroller, som de er 

beskrevet ovenfor: 

Tabel 3.1 Rollekarakteristika for innovationslederroller 

 
Viden 

 
Forskellige vidensformer, læring og refleksion 
 

 
Relationer 

 
Samarbejde, involvering og ejerskab, 
netværksrelationer 
 

 
Processer 

 
Fortællinger, kommunikation, timing, processer 
 

 
Rammer 

 
Skabe rammer og retning, etablere mening og 
identitet 
 

 

Jeg tænker, at rolleteorierne er det bedste redskab til at analysere ledernes handlinger, selvom 

rollekarakteristika generelt er noget vagt formuleret. Eksempelvis kalder Kolind og Sørensen (2011) 

kompetencerne timing, tydelig kommunikation og samarbejde med politikere og andre aktører for 

”væsentligt anderledes” kompetencer. Jeg har umiddelbart lidt svært ved at se, hvordan de er anderledes, 

end det der kræves af offentlige ledere generelt. Der er til gengæld mange spændende bud på lederroller, 

både i fagprofessionelle miljøer generelt og i forhold til innovationsledelse. Der er til gengæld ingen 

indikationer på, hvordan disse roller er fundet, så jeg må gå ud fra, at de er uddraget af 

styringsparadigmerne. Jeg er interesseret i at finde lederroller, der er empiris funderet. Jeg tænker også, at 

beskrivelsen af de fagprofessionelle er noget stigmatiserende, og vil undersøge, om de virkelig er lukkede 

omkring sig selv og betragter hinanden som konkurrenter, sådan som Sehested og Leonardsen påstår 

(2011). 
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Styringsnetværk 

Styringsnetværk ser ud til at kunne fremme offentlig innovation, idet de bringer mange forskellige aktører 

sammen, og diversiteten kan bringe forstyrrelser ind i den ellers gængse opfattelse af hvordan problemer 

løses. Det følgende afsnit om styringsnetværk og netværksstyring, bygger på Sørensen og Torfings (2005), 

Jæger og Sørensens (2003) samt på Koppenjan og Klijns (2004) publikationer.  

Et styringsnetværk er i ”1) en relativt stabil horisontal sammenknytning af interdependente, men 

operationelt set autonome aktører, 2) som interagerer og forsøger at påvirke hinanden gennem 

forhandlinger, 3) der finder sted inden for et institutionaliseret fællesskab, 4) som er selvregulerende inden 

for rammer, der ofte sættes af de politiske myndigheder, og 5) i en bred forstand bidrager til den offentlige 

styring.”(Sørensen og Torfing, 2005) 

Det betyder, at deltagerne i netværket er bundet sammen af en fælles opgave, og er afhængige af 

hinandens forskellige viden, erfaring, ressourcer og indflydelse. Der er ikke nødvendigvis en klassisk 

magtrelation mellem alle deltagere, så der er ikke nogen formel kommandovej, der muliggør styring 

gennem ordregivning. Derimod forhandles der for at nå resultater, og netværket defineres af en række 

fælles normer, værdier, visioner, fortællinger og procedurer. Det der kendetegner netværksstyring i Torfing 

og Sørensens forstand er endvidere, at den er involveret i produktionen af offentlig styring. 

Koppenjan og Klijn taler om, at samfundet er blevet komplekst, og er kendetegnet ved ”wicked problems”: 

Problemer der er komplekse, uforudsigelige og har mange interessenter. Fordi samfundet er karakteriseret 

ved en høj grad af værdipluralisme, og er blevet stadig mere individualiseret og fragmenteret, ligger en 

løsning af de komplekse problemstillinger ikke længere lige til højrebenet. Styringsnetværk opstår parallelt 

med, og delvist som afløser for styreformer som stat og marked, og består af aktører, der har valgt at 

samarbejde for at realisere målsætninger. Problemstillingerne i dagens samfund er ofte karakteriseret ved 

at være tværgående og dynamiske, hvorfor løsningerne skal findes mellem flere deltagere i et gensidigt 

afhængighedsforhold. Dette kræver mere af ledelsen eller styringen af de samfundsmæssige problemer: De 

mange uvisheder i det komplekse samfund kalder på netværksstyring. 

Styringsnetværkene, der er selvregulerende, skal kunne balancere en række modsatrettede hensyn i 

problemløsningen, og finde den rette balance mellem konflikt og samarbejde, idet konstruktive konflikter 

bidrager til innovation og kreativitet. De skal også finde balancen mellem åbenhed og lukkethed og mellem 

stabilitet og forandring. 
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Styringsnetværk kan være meget forskellige. Sørensen og Torfing inddeler dem i 1) intraorganisatoriske, der 

primært består af deltagere fra samme offentlige organisation og interorganisatoriske, der består af 

deltagere fra forskellige offentlige og private organisationer; 2) åbne/lukkede i forhold til omverdenen; 3) 

tætte og hyppige eller løse og sporadiske; 4) resultatorienterede, der er orienterede mod at realisere et 

bestemt mål eller procesorienterede, der er orienterede mod at skabe gode netværksrelationer; 5) bredt 

orienterede mod et eller flere politikfelter eller fokuserede på et specifikt problem og endelig 6) ad hoc 

prægede, der opløses når missionen er fuldført, eller permanente, idet de formår at genopfinde og 

redefinere sig selv (Sørensen og Torfing, 2005). 

Styringsnetværk muliggør transformativ læring, samtidig med at de øger sandsynligheden for succesfuld 

implementering, bl.a. pga. den tværgående involvering. Der er imidlertid ingen garanti for nytænkning og 

innovation gennem styringsnetværk. Der kan være forskellige faktorer, der ligefrem hindrer innovation: 

aktørerne i et længerevarende netværk kan udvikle nærmest identiske opfattelser af verden, der hindrer 

kreativitet; asymmetriske magtrelationer kan hindre nogle grupper i at fremkomme med deres input til 

processen; usikkerheden og fraværet af klare regler, der præger en innovationsproces kan undergrave en 

succesfuld implementering af tiltagene ligesom spredning af innovativ praksis kan hindres, hvis de 

relevante parter ikke alle er inddraget i netværket. Derfor peger Torfing på behovet for metastyring af 

samarbejdsdrevet innovation (Torfing, 2011). 

Netværksteorierne er interessante ift. innovationsledelse, fordi kompleksiteten i opgaveløsningen i det 

offentlige er blevet så stor. Derfor er det interessant at kortlægge, hvilke aktører der på en eller anden 

måde bidrager til denne opgaveløsning – og hvordan der kan ledes i en sådan mangfoldighed. Definitionen 

af styringsnetværk lægger op til, at der foregår rigtig meget selvstyring og forhandling blandt autonome 

aktører. Jeg vil undersøge, om man også kan bruge netværksteorierne i en asymmetrisk magtrelation, bl.a. 

vha. metastyring. 

Metastyring 

Metastyring er ikke forbeholdt lederne, men kan udøves af en enhver aktør med de fornødne ressourcer. 

Målet med metastyring er at få de deltagende aktører til at samarbejde om at løse bestemte 

styringsopgaver, og at få netværksaktører til at arbejde sammen på trods af interessekonflikter. For at få 

netværkene til at fungere så godt som muligt, må den der udøver metastyring benytte sig af værktøjer som 

netværksaktivering, netværksunderstøttelse, konfliktmediering, procestilrettelæggelse, mægling, diplomati 

og overtalelse etc. 
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Sørensen deler metastyring ind i fire forskellige former: 1) ramme styring, 2) menings- og 

identitetsskabelse, 3) understøttelse og etablering af selvstyrende institutioner og netværk, og 4) direkte 

institutions- og netværksdeltagelse (Sørensen, 2003). 

Rammestyring af selvstyrende institutioner og netværk kendes fra kommunerne igennem de senere år. 

Decentralisering, kontraktstyring og etablering af direktioner kunne være eksempler på denne form for 

netværksstyring. Hvis statslige aktører eller andre aktører der ønsker at udøve metastyring, selv deltager i 

de selvstyrende netværk på selvstyringens betingelser, og således understøtter processerne, ser vi den 

fjerde form for metastyring. Disse to former for netværksstyring er i særlig grad eksempler på en central 

styring af decentrale aktiviteter. Den tredje form, etablering og understøttelse af selvstyrende institutioner 

og netværk, kan ske ved at skabe autonome rum, hvor netværksdeltagere inviteres til at fylde rummet ud. 

Således kan eksisterende netværk understøttes, bl.a. med forskellige former for ressourcer, ligesom 

netværksdannelse kan bremses gennem etableringen af bestemte institutionelle design. Denne form for 

netværksstyring kan fremme nytænkning, udvikling og innovation gennem en hands-off tilgang. Den sidste 

form for netværksstyring, konstruktion af kollektiv mening og identitet, tilbyder en tilgang til 

netværksstyring, der er velegnet til at fremme kreativitet. Den er medvirkende til at skabe en fælles 

forestilling om, hvad der er det bedste at gøre. Metastyring handler her om at forme forestillinger om, hvad 

der er i aktørernes interesser gennem skabelsen af kollektive sociale og politiske identiteter, og 

historiefortællinger er et centralt redskab i forhold til at skabe kollektiv mening og identitet.  

Jeg ser metastyring som et godt supplement til traditionelle styringsteorier, særligt i forhold til 

netværksstyring. Jeg er dog ikke sikker på, at linjeledere kan nøjes med at metastyre, idet de skal varetage 

mange forskellige roller i dagligdagen, ikke blot rollen som innovationsleder. 

Opsamling 

Mine cases er kendetegnet ved, at de ønsker at møde fremtiden med de bedst mulige løsninger.  

Problemstillingerne er komplekse og har mange interessenter, og deltagerne i de konkrete netværk er 

gensidigt afhængige af hinanden. Netværksdeltagernes diversitet udfordrer gængse tankegange og 

fremmer god opgaveløsning. Ofte har deltagerne i innovationsprojekter fundet sammen af lyst (eller nød), 

hvilket betyder at der ikke hersker et hierarkisk/asymmetrisk magtforhold, der gør at resultater kan opnås 

gennem ordregivning. Netværksteorien lægger meget vægt på, at netværk skal være sammensat af 

deltagere både ude- og indefra organisationen. Jeg tænker, at der også kan være tale om selvstyrende 

netværk, der har alle eller mange af de kendetegn et styringsnetværk har, men som udelukkende består af 

deltagere fra samme organisation, som måske i høj grad finder inspiration udenfor organisationen. Dette 
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inspirationselement har jeg ikke fundet beskrevet i teorien. Metastyring tilbyder en forklaring på, hvordan 

selvstyrende netværk styres, men lægger meget vægt på, at alle netværkets deltagere eller udenforstående 

kan udøve denne. Jeg er interesseret i linjelederens rolle – altså en person der allerede pr definition har 

påtaget sig rollen som leder. Uanset om der internt i netværket kan være andre ledere, har den officielle 

leder jo en rolle. Her bliver metastyring lidt upræcist og skal måske suppleres med andre forståelser af 

lederens roller. Kolind og Sørensen præciserer da også, at strategisk planlægning og facilitering af netværk 

er to nødvendige og ligeværdige sider af lederens rolle. Sehested tilbyder relevante bidrag til forståelsen af 

problemstillingerne blandt fagprofessionelle, men også hun får ledernes rolle til at handle om enten tre 

mere klassiske lederroller eller en netværksleder, der også her reduceres til facilitator. Behovet for 

dualisme mellem top-down og bottom-up processer adresseres ikke nævneværdigt hos de valgte 

teoretikere. En dualisme, der ikke mindst er nødvendig i det ledelseslag jeg vil undersøge, nemlig 

linjelederne, der står med fødderne plantet i konkrete problemstillinger og derfor hverken kan nøjes med 

at praktisere strategisk ledelse eller alene koncentrere sig om driften. Måske hænger teoriernes 

begrænsninger sammen med, at de er udledt af styringsparadigmer, mere end af styringspraksis. Jeg har 

imidlertid en empiri, der er klippet lige ud af en leders dagbog, og derfor ikke nødvendigvis ”passer” ind i de 

teoretiske modeller. Jeg er interesseret i at tage udgangspunkt i teorierne, men at nuancere rolle-, 

netværks- og styringsopfattelsen og måske med udgangspunkt i praksis finde nogle hybride lederroller, der 

styrer pragmatisk sammensatte netværk på deres egen måde. 

4 Analyse 

I det følgende vil jeg analysere de tre cases, Nyt liv i køkkenet, Nye Fællesskaber og Vuggerobotten med 

udgangspunkt i de tre teoribegreber styringsnetværk, netværksstyring og lederroller. Jeg vil analysere på 

tværs, sådan at jeg først undersøger alle cases mhp. styringsnetværk og metastyring og til sidst på 

rollebegrebet. På den måde forventer jeg at få et skarpere blik på både forskelligheder og fælles træk og 

dermed få et klarere billede af, hvad der karakteriserer ledelse hos linjelederne. Indlednings vist vil jeg 

besvare mit første spørgsmål: Hvordan styres et innovationsprojekt? Kan projekterne betragtes som 

styringsnetværk, og lederens styring som netværksstyring? 

Nyt liv i køkkenet - styringsnetværk 

”Nyt liv i køkkenet” (NLK) er et samarbejdsprojekt mellem to kommunale områder, ældreplejen og 

socialpsykiatrien. Projektorganisationen består af 3 personer fra socialpsykiatrien og 4 personer fra 

aktivitetscentret. Fra socialpsykiatrien er der Rasmus, der er leder i socialpsykiatrien, Lene, der er 

mellemleder og May, der er aktivitetsmedarbejder. Fra aktivitetscenteret har vi Mette, der er leder af 
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centret, Britt, der er køkkenleder, og Susanne og Ulla, der er medarbejdere i køkkenet. Kernemedlemmerne 

i gruppen har alle tæt kontakt med hinanden, men med varierende hyppighed. I idéudviklingsfasen er det 

Mette og Britt fra aktivitetscentret sammen med Rasmus og Lene fra socialpsykiatrien, der har hyppig 

kontakt. I implementeringsfasen er det Britt og Lene, der mødes ofte med aktivitetsmedarbejderen og 

køkkenmedarbejderne, mens Mette støtter op om dem bagfra.  

Tabel 4.1 Mapping af netværk for Nyt Liv i Køkkenet 

 

Knudepunktet i netværket er Mette, der har kontakt til samtlige af netværkets medlemmer. Et andet 

nøglemedlem af netværket er Britt, der særligt i implementeringsfasen har hånd om kontakterne i 

netværket. Det mest perifere medlem af netværket er nok Rasmus, der primært er aktiv i 

idéudviklingsfasen, og alene synes at have kontakt til beslutningstagere i processen. 

Netværket har desuden mere løst tilkoblede medlemmer: de frivillige medarbejdere i aktivitetscentret, 

repræsenteret gennem centerrådet, brugermedarbejderne, kommunens topledelse og 

kommunalbestyrelsen. Disse medlemmer af netværket er væsentlige aktører, men inddrages kun i 

bestemte faser af projektet, og har ikke kontakt med alle medlemmer af det nære netværk. De har heller 

ikke kontakt med hinanden, når man ser bort fra centerrådets kontakt med kommunalbestyrelsen. Når 

”den ydre ring” i netværket ikke egentlig inddrages, hænger det tilsyneladende sammen med flere ting: de 

politiske udvalg og topledelsen har en anden rolle end de øvrige i netværket, idet de er de besluttende 

myndigheder. Kontakten til topledelsen synes at være primært legitimerende, mens kontakten til 
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politikerne i idéudviklingsfasen er kontinuerlig og strategisk og varetages af tre medlemmer af netværket: 

Mette, Rasmus og Britt, mens centerrådets kontakt med politikerne er kendetegnet ved at de markerer 

deres utilfredshed med den beslutning der var startskuddet for projektet. 

Brugerne inddrages mindre end netværksdeltagerne kunne ønske sig. Brugermedarbejderne, fordi de er 

psykisk ustabile, og derfor kun inddrages indirekte: opgaverne defineres efter deres konkrete kompetencer, 

sådan som psykiatriens medarbejdere kender dem. Centerrådet, fordi de i den konkrete situation vælger at 

protestere ”vildt og frådende” mod politikernes beslutning, og derfor ikke samtidig kunne indgå 

konstruktivt i idéudviklingsfasen. 

Netværket består udelukkende af deltagere fra Silkeborg Kommune, selvom det er fra to forskellige 

forvaltninger, så der er tale om et intraorganisatorisk netværk. Dog skal det fremhæves, at det at etablere 

et reelt samarbejde mellem to forskellige forvaltninger kan være meget grænseoverskridende i en 

kommune, og netværket kunne derfor betragtes som interorganisatorisk fra et mikroperspektiv. Netværket 

er relativt lukket mod omverdenen: Deltagerne har ganske vist været på en inspirationstur til et psykiatrisk 

beskæftigelsestilbud i en anden kommune, og de to nøglemedlemmer, Mette og Britt, bruger deres 

erfaring fra tidligere beskæftigelse i hhv. det private erhvervsliv og i et botilbud for senhjerneskadede i 

idéudviklingsfasen, men der er ikke reel inddragelse af udefrakommende aktører i projektet. Netværket 

mødes hyppigt igennem hele projektet, det er resultatorienteret med fokus på realiseringen af det 

konkrete projekt: at integrere brugermedarbejdere i produktionen af mad til de ældre. Når projektet lige 

om lidt går i drift, opløses netværket, idet missionen er fuldført. 

Ledelse udøves primært at to personer i netværket: Britt, der i implementeringsfasen varetager den 

konkrete ledelse af medarbejdere og brugermedarbejdere samt samarbejdet med Lene og Marianne fra 

psykiatrien, og Mette, der har den overordnede styring af projektet og netværket. Mette er den der skaber 

og vedligeholder netværket, hun husker at inddrage topledelsen, og lægger strategi for, hvordan 

politikerne overbevises om, at projektet skal tage den ønskede drejning. Hun bliver oprindelig bedt om at 

reducere omkostningerne til køkkendriften ved at udlicitere opgaven. Ved præsentationen i det politiske 

udvalg vælger hun to utraditionelle tilgange: dels præsenterer hun ved siden af de ønskede modeller en 

alternativ model, dels vælger hun at tage køkkenlederen, Britt, med ind i udvalget og lader hende 

præsentere idéen. Det er en god oplevelse for Britt, og tilsyneladende også for politikerne, der vælger den 

alternative idé, ”Liv i køkkenet”. Mette dirigerer i det hele taget netværkets medlemmer, trækker dem ind 

og ud efter behov. Eksempelvis holder hun Thomas lidt på afstand ”fordi han har nogle helt andre tanker 

med mange ting, og glemmer egentlig hvordan det skal fungere i dagligdagen”. Hun vurderer også i 

idéudviklingsfasen, at brugerne i centerrådet og de frivillige ikke skal inddrages, da de er oprørte over 
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besparelserne. Da projektet går ind i en afgørende fase, har hun brug for ikke at blive modarbejdet 

længere, og beder derfor centerrådet om at holde lav profil: ” Hun kammede lidt over, så til sidst måtte jeg 

jo så hive hende ind, og sige: ”Så, nu tier du stille. Du skader huset mere end du gavner”. Hun stod jo 

deroppe og tordnede mod politikerne, alt imens jeg sad her og forsøgte at finde nogle løsninger”. Mette 

påtager sig altså på godt og ondt rollen som netværksskaber og –leder. 

Medarbejderne fra de to forvaltninger er i det konkrete projekt gensidigt afhængige, men autonome, da de 

er ansvarlige over for hver sin forvaltningschef. De to forvaltninger er horisontalt sammenknyttede, men 

indenfor de to personalegrupper er der en vertikal sammenknytning, idet der både er ledere og 

medarbejdere i gruppen. Deltagerne i netværket forhandler for at nå et resultat der skaber værdi for begge 

parter, både det socialpsykiatriske beskæftigelsestilbud og aktivitetscentret. Forhandlingerne finder sted i 

et netværk, som deltagerne selv har nedsat efter en politisk udmelding om besparelser. Netværkets 

uformelle leder er Mette, der er leder af aktivitetscenteret, men aftalerne træffes i en løbende forhandling 

mellem alle parter i netværket. Der er tale om et projekt, hvis primære formål er at løse en kerneopgave, 

produktion af mad til de ældre brugere, med færre ressourcer. Samtidig løses en anden kerneopgave, 

beskæftigelse af psykiatriske brugere, gennem samme projekt. Hermed indløses en af politikere og 

topledelse defineret besparelse, der er affødt af, at servicen i kommunen fremover skal løses for færre 

ressourcer. 

Tabel 4.2 Netværksdefinition. ”Liv i køkkenet” 

Definition af styringsnetværk ”Nyt liv i køkkenet” (NLK) 

En relativt stabil, horisontal sammenknytning af gensidigt 

afhængige, men operationelt set autonome aktører 

Beslutningsnetværket i NLK består af 3 personer fra 

socialpsykiatrien og 4 personer fra aktivitetscentret. De 

to forvaltninger er i den konkrete situation gensidigt 

afhængige, men autonome, da de refererer til hver sin 

forvaltningschef. De to forvaltninger er horisontalt 

sammenknyttede, men indenfor de to personalegrupper 

er der en vertikal sammenknytning, idet der er både 

ledere og medarbejdere i gruppen. 

 

Aktørerne interagerer og forsøger at påvirke hinanden 

gennem forhandlinger 

Deltagerne fra de to forvaltninger forhandler for at nå et 

resultat der skaber værdi for begge parter 

 

Forhandlingerne finder sted inden for et 

institutionaliseret fællesskab, der er selvregulerende, 

inden for rammer defineret af offentlige myndigheder 

Forhandlingerne finder sted i et netværk, som deltagerne 

selv har nedsat efter politisk godkendelse af målet. 

Netværkets uformelle leder er den ene af lederne fra de 

to forvaltninger, men aftalerne træffes i en konstant 

forhandling mellem alle parter i netværket 
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Netværket bidrager i en bred forstand til offentlig værdi i 

form af visioner, planer, scenarier, projekter og konkrete 

beslutninger 

Der er tale om et projekt, der bidrager til at løse en 

kerneopgave, produktion af mad til de ældre brugere, 

med færre ressourcer. Samtidig løses en anden 

kerneopgave, beskæftigelse af psykiatriske brugere, 

gennem samme projekt. Hermed indløses en af politikere 

og topledelse defineret besparelse. 

 

 

Nyt liv i køkkenet - netværksstyring 
Mette metastyrer, typisk for en driftsleder, gennem direkte deltagelse i netværk (Sehested, 2003). Hun er 

den centrale aktør i netværket, der har kontakt til alle deltagerne og deltager i alle møderne. Hun deltager i 

netværket på selvstyringens betingelser, og opfatter sin rolle sådan: ”noget med at give rum og plads, og 

stå bag og tage ansvaret, uanset om det går godt eller skidt”. Et eksempel på det er, at hun tager 

køkkenlederen med ind i det politiske udvalg for at præsentere idéen. Hun stiller rammer til rådighed for 

selvstyringsprocessen, idet det er hende der formulerer aftaler mellem parterne, og skriver dem ned, 

ligesom hun vælger at investere tid i, at køkkenmedarbejderne også deltager i fællesmøderne. Hendes rolle 

er også at være den der former forestillinger om, at projektet er i aktørernes interesse: brugerne kan 

fortsat få frisklavet mad og køkkenmedarbejderne kan fortsat producere kreativt: ”de er jo kunstnere, 

mange af sådan nogle mad-mennesker er jo kreative sjæle, og de kan jo stå og lave gulerodsdyr og hvad 

ved jeg, men det ville der ikke være tid til. (…) Så det var jo det, der var vigtigt for mig, det var at skabe et 

miljø, hvor de fortsat kunne være kunstnere, og hvor vi stadigvæk kunne glæde de mange der kommer og 

spiser, med det sortiment.” Mette slipper aldrig sin rolle som den der styrer projektet, selvom hun i høj grad 

myndiggør køkkenlederen, så hun kan lede dele af processen. ”Det gør jeg jo, ved at støtte op om dem, 

spørge til dem, fortælle hvad vej de måske lige skulle gå, eller spørge ind til, om de nu har husket det og det. 

Det er ikke at gå foran, men hele tiden være bagved, og så sige ”Hallo, jeg tror lige du er ved at bevæge dig i 

den forkerte retning. Prøv lige at komme hen i en anden retning”. Mette praktiserer altså metastyring ved 

selv at deltage i netværket, men som driftsleder går hun også tæt på, og mikrostyrer, når hun fornemmer 

det er nødvendigt. Det bedste eksempel er den kontante måde hun holder aktørerne inde og ude af 

netværket på. 

Nye fællesskaber - styringsnetværk 

Netværket i ”Nye Fællesskaber” (NF) består af en række aktører, der alle har en interesse i Lillelundskolens 

udvikling: skolechefen og ledelsesteamet, de repræsentative organer som MED-udvalg, Pædagogisk Råd 

(med forretningsudvalg /FU) og Pædagogisk Udvalg samt forældrene som samlet gruppe, 

forældrebestyrelse og interessegrupper for forældrene. De har internt i ”klyngerne” løbende kontakt og 
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forhandlinger med hinanden, men skolelederen, Peter, er nøgleperson og anknytningspunkt for dem alle. 

Det er også ham der henter ekstern inspiration ind i netværket. Til gengæld foregår der rigtig meget 

selvstyring i klyngerne, hvilket vil fremgå af analysen af lederens måde at forvalte sin ledelsesrolle på. 

Tabel 4.3 Mapping af netværk for Nye Fællesskaber

 

Da alle aktørerne har en relation til skolen, er der tale om et intraorganisatorisk netværk, men i 

modsætning til NLK, er der tale om et netværk, der er meget åbent mod omgivelserne. Ikke alene er 

brugerne (forældrene) en aktiv part i skoleudviklingen, men der hentes også i stort omfang ekstern 

inspiration ind på skolen. Det foregår gennem Peters deltagelse i eksterne, nationale netværk, gennem et 

samarbejde med bl.a. VIA University College, der har bidraget med midler til udviklingen af den klasseløse 

skole, og Århus Universitet, der har forskere, der følger skolen; gennem en britisk professor, Stephen 

Heppell, der skaber netværk og kontakter til andre skoler i udlandet, besøg i ministeriet og af 

indflydelsesrige politikere (bl.a. Christine Antorini, også inden hun blev undervisningsminister) og mange 

besøg fra andre skoler fra ind- og udland. Det er et permanent netværk, der ikke alene er rettet mod 

projekt NF, men som konstant er på udkig efter at skabe ”fremtidens skole for nutidens børn”. En 

medarbejder, Iben, siger: ”Vi har aldrig fundet løsningen, vi er altid på udkig efter den næste løsning. Den 

bedste løsning er altid den næste, det er sådan de (ledelsen. red) tænker. Så det er jo ikke noget med at 

finde en form, men det er at vi er hele tiden på udkig på at udvikle os, fordi vi aner ikke, hvad det er for 
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nogle kompetencer de her børn skal have”. Netværket er derfor mere orienteret mod at skabe processer, 

der løbende kan komme op med nye tiltag, der bredt set handler om skoleudvikling. 

Peter har altså konstant fokus på, at skolen skal være innovativ, og han er klar over, at han kun kan opnå 

løsninger gennem de andre aktører i netværket. Derfor holder han netværket levende og sig selv ”varm”, 

som en medarbejder siger. Det gør han dels gennem netværk og videreuddannelse, dels ved til stadighed at 

skubbe til aktørerne i netværket: han insisterer på, at teams’ene mødes regelmæssigt og med dagsorden, 

at bestyrelsen forpligter sig på projektet, at al uddannelse handler om det. Han mødes med 

teamkoordinatoren og læringsskaberen fra hvert team regelmæssigt. Iben beskriver det således: ”de laver 

så sådan en teamsamtale sammen, to timer, hvor han har en skæv vinkel på et eller andet vi gerne vil have 

udviklet på, hvor han så laver nogle smaddergode processer”. Han tager også kampen med MED-udvalget, 

der er optaget af, om medarbejderne har de kompetencer, og de arbejdsforhold, der skal til, når sådan et 

projekt skal realiseres. Med andre ord skaber han selv et netværk, hvor han kunne have etableret en 

hierarkisk organisation, fordi det bedst fremmer formålet om at være innovativ, om at skabe ”fremtidens 

skole for nutidens børn”. 

Netværket er stabilt, idet alle deltagerne har en tilknytning til samme skole, som leder, medarbejdere eller 

brugere. Aktørerne er gensidigt afhængige af hinanden, og de fleste er også horisontalt sammenknyttet – 

dog er skolens, og dermed netværkets, leder den formelle leder for alle de aktører, der er ansat på skolen, 

og som derfor ikke er autonome. Der foregår forhandlinger i flere grupperinger indenfor netværket: blandt 

forældrene i bestyrelse, stormøde og interessegrupper, blandt medarbejdere i Pædagogisk Råd, 

Pædagogisk Udvalg og MED-udvalget, blandt teams’ene mellem teamkoordinatorer og læringspartnere og 

de ”menige” lærere. Lederen er anknytningspunkt til alle grupperinger. Han har desuden et stort netværk 

udenfor skolen, som han bruger til at trække ind som inspiration for skolens udvikling. Skolen er det 

institutionaliserede fællesskab, som kommunen har defineret nogle mål og rammer for. Skolelederen har 

imidlertid også defineret nogle rammer, der giver plads til en høj grad af selvregulering og forhandling. NF 

bidrager til offentlig værdi, idet det konkrete projekt opleves som en kvalitativ forbedring af folkeskolen, og 

dermed elevernes læring. 

Selvom netværket måske udefra betragtet ikke er et styringsnetværk, men blot en samling lærere på en 

skole, gør den måde han rammesætter arbejdet på, at aktørerne på trods af den manglende autonomi, 

alligevel tilsammen udgør et netværk i Sørensen og Torfings forstand. 
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Tabel 4.4: Netværksdefinition. ”Nye Fællesskaber” 

 

Definition af styringsnetværk 

 

”Nye Fællesskaber” (NF) 

En relativt stabil, horisontal sammenknytning af gensidigt 

afhængige, men operationelt set autonome aktører 

Netværket i NF er stabilt, idet alle deltagerne har en 

tilknytning til samme skole. Aktørerne er gensidigt 

afhængige, og vertikalt sammenknyttede, idet 

netværkets leder den formelle leder for de fleste af 

aktørerne, der derfor ikke er autonome. De fleste aktører 

er dog internt horisontalt forbundne 

 

Aktørerne interagerer og forsøger at påvirke hinanden 

gennem forhandlinger 

Der foregår forhandlinger i flere grupperinger indenfor 

netværket: blandt forældrene i bestyrelse, stormøde og 

interessegrupper, blandt medarbejdere i Pædagogisk 

Råd, Pædagogisk Udvalg og MED-udvalget, blandt 

teamsene mellem teamkoordinatorer og 

læringspartnere. Netværkslederen er anknytningspunkt 

til alle grupperinger. 

 

Forhandlingerne finder sted inden for et 

institutionaliseret fællesskab, der er selvregulerende, 

inden for rammer defineret af offentlige myndigheder 

Skolen er det institutionaliserede fællesskab, og 

kommunen har defineret nogle rammer for det. 

Skolelederen har imidlertid også defineret nogle rammer, 

der giver plads til en høj grad af selvregulering og 

forhandling 

 

Netværket bidrager i en bred forstand til offentlig værdi i 

form af visioner, planer, scenarier, projekter og konkrete 

beslutninger 

NF bidrager til offentlig værdi, idet det konkrete projekt 

opleves som en kvalitativ forbedring af folkeskolen, og 

dermed elevernes læring. 

 

 

Nye fællesskaber – netværksstyring 

Peter er eksplicit omkring, at hans rolle er at skabe mening og identitet, og hans væsentligste redskaber er 

visionen, den fælles platform og historiefortælling. Peter bruger et billede ”sol gennem tåge”, som han har 

fundet i titlen på en bog af Sahl og Voldtofte m.fl. Han siger ”Når man går ind i en forandringsproces, er det 

som at gå i tåge, så forsvinder ens blik og orienteringsevne. Derfor er det vigtigt, mens man går igennem 

tågen, at ledelsen pudser solen”. Han fortæller også, at ”alle har deres lille sol inden i den store sol”, forstået 

på den måde, at den store sol er NF og de små sole er de små projekter den enkelte lærer har som 

aktionslæringsprojekt. Han bruger også billedet af sig selv som dirigent for et orkester. At skabelsen af den 

fælles identitet og mening virker, vidner Ibens fortælling om: ”Vi er jo en skole, der har en pædagogisk 

platform, så det at vi hele tiden har et dannelsesmål, og vi har en dannelsestænkning, vi har nogle teorier og 

vi har et fagligt sprog omkring det vi gør, det er en helt klar styrke. Altså at vi ikke hele tiden skal til at finde 
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ud af, hvad vil vi egentlig med skolen?”. Om Peters måde at lede på siger hun: ”Det er det vi skal, men 

hvordan vi skal det, det skal vi finde ud af sammen. Der er han jo meget god til at sige ”det er jo Jer der er i 

praksis, det er jo Jer der har fingrene i det, så det skal I jo hjælpe mig med”. Han spiller aldrig boss, han er 

aldrig sådan bedrevidende, og han er meget reflekteret over hvad ledelse er”. Den pædagogiske platform 

giver medejerskab hos medarbejderne, ”fordi man selv har været med til at formulere den”. Også hos 

forældrene har Peter skabt ejerskab til projektet: ”Og det tror jeg altså er Peters fortjeneste langt hen ad 

vejen, altså, han har formået at få dem til at brænde for den vision og tro på, at det er rigtigt. Det som jeg 

oplevede meget til det sidste stormøde, det var at flere forældre siger: ”I kan godt nok tage en ko ud af en 

kløvermark her på stedet – det er meget overbevisende. Vi tror på, at I har fat i den rigtige ende, vi har tillid 

til det”. Peter metastyrer i mindre grad også ved at understøtte og etablere netværk, ikke mindst med 

forældrene, der indgår i interessegrupper, men også ved at understøtte arbejdet i ”sub-netværkene”, f.eks. 

ved at støtte teams’ene i det konkrete arbejde med visionen. 

Vuggerobot - styringsnetværk 

Netværket i ”Vuggerobot” (VR) er startet op af to institutionsledere fra hver sin kommune, og består nu af 

fire institutionsledere fra to kommuner, der tilsammen er ledere for seks institutioner med hver sin 

medarbejder- og forældrekreds. De fire institutionsledere mødes regelmæssigt for at drøfte, hvordan de 

kan frigøre mere tid til børnene gennem velfærdsteknologi, processer omkring arbejdsgange eller tænke 

det pædagogiske arbejde på en ny måde. Konsulenter fra MidtLab, der er Region Midts 

innovationslaboratorium, deltager i nogle af styregruppemøderne, og de formidler kontakt til en tekniker 

fra en privat virksomhed, som hjælper med at udfordre og finpudse det konkrete projekt. 

Institutionslederne har hver deres eget bagland, som de skal have med på ideen i det daglige arbejde, og de 

arbejder bevidst med at inddrage forældrene i institutionerne. Hele medarbejdergruppen har sammen med 

repræsentanter fra forældrebestyrelserne været samlet én gang til en lokal inspirationskonference, som 

netværket arrangerede sammen med MidtLab. De fire institutionsledere er kernen i netværket, men andre 

inddrages ad hoc, forældre, pædagoger og private virksomheder. 
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Tabel 4.5 Mapping af netværk for Vuggerobot 

 

Netværket er interorganisatorisk, fordi samarbejdet foregår mellem ledere fra to forskellige kommuner. 

Det er åbent mod omverdenen, idet det i de konkrete projekter også samarbejder med private 

virksomheder. De får desuden hjælp af konsulenter fra Midtlab. Som resultat af, at institutionerne har sat 

dette arbejde i gang, sidder Kirsten i dag i et kommunalt forum om ”trivsel og læring med globalt udsyn” 

sammen med forskere, Jyske Bank, Microsoft, skoleledere og andre institutionsledere.  

Netværket VR er resultatorienteret, idet de forfølger konkrete projekter indenfor velfærdsteknologi, der 

kan skaffe tid til arbejdet med børnene. Projekt VR er imidlertid ikke det eneste projekt, så netværkets 

perspektiv er mere bredt og på udkig efter nye innovative løsninger. Netværket er ikke permanent, men 

sammensat til lejligheden. I dag er der sat en ny dagsorden i Silkeborg Kommune, der indebærer at lederne 

bruger meget tid på en ny struktur.  Netværket er derfor ikke længere formaliseret, men de bruger 

hinanden, når de individuelt arbejder videre med afledte ideer. 

Institutionslederne er sideordnede og autonome. De er gensidigt afhængige af hinanden, hvis projektet 

med VR skal lykkes, da en institution er for lille til at løfte projektet. Der foregår forhandlinger, særligt i 

baglandet til de primære netværksdeltagere, da ikke alle medarbejdere kan se det etisk rigtige i at arbejde 

med teknologi på en menneskelig arbejdsplads. Kirsten fortæller: ”Der var en pædagog der sagde, at det 
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bliver ikke i mit arbejdsliv, at en robot skal overtage mit arbejde med at vugge børnene. Jeg valgte ikke at 

gå ind i konflikten og tvang ikke til at arbejde med den. Da de fik den til rådighed, gik der en uge, så kunne 

de ikke forstå at de havde kunnet leve uden den”. De to institutionsledere, der startede netværket, blev 

optaget af at arbejde med innovation og velfærdsteknologi: ”Vi var nysgerrige på, hvad er det vi kan gøre 

helt anderledes, vende bøtten på hovedet. Fordi man ikke kan blive ved med at gøre lidt mindre af noget”. 

Det konkrete projekt bidrager til at frigøre tid til arbejdet med børnene, og flere ideer og projekter er på 

tegnebrættet. 

Tabel 4.6: Netværksdefinition. ”Vuggerobot” 

 

Definition af styringsnetværk 

 

”Vuggerobot” (VR) 

En relativt stabil, horisontal sammenknytning af gensidigt 

afhængige, men operationelt set autonome aktører 

Netværket i VR består af fire institutionsledere fra to 

kommuner. De er således autonome, men gensidigt 

afhængige af hinanden, hvis projektet med VR skal lykkes 

(en institution er for lille til at løfte projektet) 

 

Aktørerne interagerer og forsøger at påvirke hinanden 

gennem forhandlinger 

Der foregår forhandlinger, særligt i baglandet til de 

primære netværksdeltagere. Ikke alle kan se det etisk 

rigtige i at arbejde med teknologi på en menneskelig 

arbejdsplads. Også i netværket forhandles for at finde 

frem til de ”rigtige ” idéer, der skal forfølges. 

 

Forhandlingerne finder sted inden for et 

institutionaliseret fællesskab, der er selvregulerende, 

inden for rammer defineret af offentlige myndigheder 

De fire institutionsledere har dannet netværket på 

initiativ af to ledere fra hver sin kommune. De mødes 

regelmæssigt med innovation og velfærdsteknologi på 

dagsordenen. 

 

Netværket bidrager i en bred forstand til offentlig værdi i 

form af visioner, planer, scenarier, projekter og konkrete 

beslutninger 

 

Projektet VR bidrager til at frigøre tid til arbejdet med 

børnene 

 

Vuggerobot – netværksstyring 
Kirsten styrer på de fleste tænkelige måder. Hun metastyrer primært gennem direkte netværksdeltagelse, 

men også i høj grad ved at skabe mening og identitet og i nogen grad gennem understøttelse og etablering 

af netværk. Og så har hun fingrene helt nede i bolledejen og mikrostyrer, fordi de innovative projekter i så 

høj grad er en del af den helt almindelige drift af hendes institution. Kirsten er primus motor i VR, og en 

aktiv deltager i styringsnetværket, hvor hun sørger for, at der etableres rammer og retning: ”man må godt 

have en vision der ligger langt væk”. I forhold til de konkrete projekter udtrykker hun: ”Indholdsmæssigt 
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har jeg måske ikke noget at byde ind med, men jeg kan stille rammerne op”. Hun bruger fortællinger til at 

tegne billeder af fremtiden: ”Jeg er en meget fortællende person, jeg italesætter nogle af de udfordringer vi 

står i, så nødvendigheden er skarp for medarbejderne når de møder op.”  Hun inddrager medarbejderne i 

processen, så de får et nødvendigt håb: ”Medarbejderne skal kunne føle, at de gør en forskel” og ”før håbet 

gik man ikke hjem med god samvittighed hver dag”. Hun bidrager på den måde til at skabe kollektiv mening 

og identitet. Kirsten er meget optaget af at inddrage forældrene, både i det daglige arbejde og i 

innovationsprojektet. Hun etablerer og understøtter derfor netværk, som forældrene deltager i. Hun har 

bl.a. inviteret medlemmerne af forældrebestyrelserne med til konferencen, fået kommunikationen med 

forældrene til at fungere og inddraget forældrene som frivillige i det daglige arbejde med børnene. Hun 

fortæller: ”Vi har løbende informeret om det (arbejdet med innovative løsninger. red) i vores nyhedsbrev. 

Der hvor jeg arbejdede, arbejdede mange af forældrene måske med sådan noget i hverdagen, så de synes 

det var spændende, og sendte små videoklip og anden inspiration. Forældrene har meget energi”. Kirsten 

trækker altså på tre af formerne for metastyring. Hun nøjes imidlertid ikke med at metastyre, men udøver 

mikrostyring på institutionsniveau: ”Jeg kan godt lide at putte ting ind i rammer og skemaer og skriftlige 

oplæg. Så forventer jeg også, at de bruger de skriftlige oplæg. Jeg deltager i nogle møder som jeg ikke 

nødvendigvis behøvede at deltage i, og så kommenterer jeg på det, hvis det ikke er i overensstemmelse med 

vores mål”. Hun fortæller videre: ”Så kontrollerer jeg, ved at være til stede til mødet. Jeg laver et udkast til 

dagsorden. Jeg spørger ind til, hvordan går det, hvad er det i laver, hvad får man ud af det – det gør jeg hver 

dag, går rundt på stuerne” og ”Jeg har været vant til at arbejde med en pædagogisk weekend, hvor vi 

fastlægger aktiviteterne ind i et skema. Så går medarbejderne ind i at udfylde det rum. Jeg ved ofte ikke 

noget om projekternes indhold. Jeg er med til at systematisere, at sætte det ind i kalendere, flytte 

tidsressourcer.” Hendes arbejde med mikrostyring trækker altså på systematik og planlægning, at skaffe 

grej og flytte tidsressourcer, tiltag, der i høj grad er med til at få de konkrete projekter til at lykkes. 
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Opsamling på netværksstyring og styringsnetværk 

Tabel 4.7 Samlet karakteristik af styringsnetværkene 

 Nyt liv i køkkenet 

 

Nye Fællesskaber Vuggerobot 

Intraorganisatorisk/ 

Interorganisatorisk 

 

Intraorganisatorisk  Intraorganisatorisk Interorganisatorisk 

Åbent/lukket 

 

Lukket Åbent Åbent 

Tæt & hyppig/ 

Løs og sporadisk 

 

Tæt og hyppig Tæt og hyppig Tæt og hyppig 

Resultatorienteret/ 

Procesorienteret 

 

Resultatorienteret Procesorienteret Resultatorienteret 

Bredt orienteret/ 

Fokus på specifikt 

problem 

 

Fokus på specifikt problem Bredt orienteret Bredt orienteret 

Ad hoc/permanent 

 

Ad hoc Permanent Ad hoc  

 

Det er interessant at iagttage, at alle tre netværk er helt forskellige, selvom vilkårene for de tre ledere i 

udgangspunktet er ens: de er alle tre linjeledere i samme kommune, og kommer fra de store 

velfærdsområder, der har direkte borgerkontakt. Netværket i NF er nok det netværk, der skiller sig mest ud, 

fordi deltagerne i netværket ikke er autonome. Deltagerne indgår alle i en magtrelation med Peter, der er 

øverste leder af institutionen. Han vælger imidlertid en lederrolle, der er netværksskabende, både internt i 

institutionen og udad mod omgivelserne. Selvom netværket for så vidt er lukket for andre end de ansatte 

på skolen, holder han det åbent mod omgivelserne ved at inddrage ikke alene brugerne, men også andre 

fra netværket udenfor. Netværket adskiller sig også ved at være procesorienteret, hvor de andre er 

resultatorienterede. Det skyldes bl.a. også, at netværket er permanent, at det har arbejdet med 

skoleudvikling siden skolens start for 12 år siden, som en medarbejder, Iben, siger: ” Vi har udviklet rigtig 

mange andre ting også, inden da, så vi har rigtig meget erfaring med, hvordan får man sådan en 

organisation med, og hvordan får man ejerskab”. De to andre netværk er imidlertid heller ikke ens: 

netværket omkring NLK er meget konkret omkring et problem: vi skal spare en masse penge, hvordan 

finder vi en innovativ løsning på det, og i samarbejde med hvem? Når opgaven er løst, opløses netværket. 

Dette netværk er karakteriseret ved et ligeværdigt samarbejde mellem to forvaltninger, men ellers 
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inddrages brugere eller andre eksterne ikke i udpræget grad. Netværket omkring VR har derimod et mere 

bredt sigte på udviklingen af forskellige innovative tiltag, der kan frigive tid til børnene, og netværket kører 

da også længere end det enkelte projekt. I modsætning til de to andre, er dette netværk karakteriseret ved 

at åbne sig op mod konkret samarbejde med omverdenen: det er et samarbejde mellem to forskellige 

kommuner og en privat virksomhed. Netværket skiller sig også ud ved, i en vis udstrækning at være 

faciliteret af konsulenter. På trods af de små afvigelser ift. definitionen af styringsnetværk, vil jeg i det 

følgende tillade mig at betegne alle tre netværk som styringsnetværk. 

Også på netværksstyring er de tre cases forskellige. De tre ledere benytter sig alle af metastyring af 

netværkene, men gør det på forskellig vis. Lederne af de to små institutioner benytter sig endvidere af 

mikrostyring til at styre netværkene og få innovationsprojekterne sikkert i hus. 

Tabel 4.8 Netværksstyring i de tre projekter 

  
”Nyt liv i køkkenet” 

 
”Nye fællesskaber” 

 
”Vuggerobot” 

Metastyring: 
Menings- og identitets-
skabelse 
 

 Peter er eksplicit omkring, 
at hans rolle er at skabe 
mening og identitet. Den 
pædagogiske platform, der 
er udarbejdet sammen 
med medarbejderne, giver 
ejerskab. Han er en 
historiefortæller og 
dirigent i et orkester. 

Kirsten er historiefortæller. 
Giver medarbejderne 
modet tilbage: de gør en 
forskel 
 

Metastyring: 
Understøttelse og 
etablering af netværk 

 Understøtter netværk ved 
at hjælpe forældrene til at 
deltage, og ved at 
understøtte processer i 
sub-netværkene for 
forældre og medarbejdere 

Understøtter netværk ved 
at hjælpe forældrene til at 
deltage. 

Metastyring:  
Direkte deltagelse i 
netværk 

Mette er den centrale 
aktør i netværket. Hun 
stiller rammer til rådighed 
for netværket og former 
forestillinger om, at 
projektet er i aktørernes 
interesse. Giver rum og 
plads, men holder sig lige 
bagved aktørerne. 
 

 Kirsten er primus motor i 
netværket. Hun udstikker 
rammer og retning.  

Mikrostyring Holder de eksterne aktører 
inde i og ude af netværket, 
alt efter, hvad der tjener 
projektet bedst i 
situationen 

 Systematiserer, 
planlægger, skaffer grej, 
skaffer kontakter, flytter 
tidsressourcer 
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Jeg vil i det følgende undersøge, hvilke lederroller og hvilke rollekarakteristika der kan ses hos de tre ledere 

af innovationsprojekter i Silkeborg Kommune. Jeg vil tage udgangspunkt i teoriernes beskrivelser af 

rollekarakteristika under overskrifterne viden, relationer, processer og rammer. 

Lederens rolle i Nyt liv i køkkenet  

Viden 

Mette der er leder af NLK, har en baggrund som privatansat, og har arbejdet i mange forskellige brancher: 

hun har været hotelchef, konferencechef og personalechef samt drevet selvstændig interimvirksomhed. 

Hun tilskriver det til dels sin baggrund, at hun ser muligheder frem for begrænsninger: ”Hvad er 

spørgsmålet? Svaret er ja”, fordi det kan jo ikke nytte noget at vi sidder og siger ”Nej, det kan ikke lade sig 

gøre, fordi så kan vi ikke det, og vi skal også lige spørge op igennem systemet”. Sådan noget har jeg aldrig 

rigtig brugt så meget tid på. Stikker du snuden frem, så får du også nogle over den, men hvis jeg selv tror på 

det, så holder jeg fast”. 

Relationer 

NLK’s udgangspunkt var en 50% besparelse på køkkendriften i aktivitetscentret. I stedet for at følge 

politikernes anbefaling om udlicitering af driften, talte hun med køkkenlederen om at finde alternative 

løsninger. Køkkenlederen havde erfaring fra et tidligere ansættelsesforhold, hvor hun arbejdede i et 

botilbud med senhjerneskadede. Hun kontaktede socialpsykiatrien, der var med på ideen, fordi de også 

havde en stor besparelse der skulle realiseres, og de to afdelinger har siden holdt løbende møder, som også 

alle de køkkenmedarbejdere, der ikke blev afskediget, deltog i. Først da ideen var udviklet, blev den 

præsenteret for centerrådet, der som tidligere nævnt var på barrikaderne overfor politikerne pga. den 

udmeldte besparelse. De blev altså ikke direkte inddraget, men løbende orienteret. Brugerne fra 

socialpsykiatrien blev vurderet som værende så sprøde, at de ikke direkte kunne inddrages, men deres 

kompetencer blev inddraget i forhold til de opgavetyper der kunne løses i samarbejdet. Inden projektet 

blev realiseret, tog samtlige involverede på besøg hos et køkkenprojekt for psykisk syge i en anden 

kommune. Mette er altså, i kraft af sine erfaringer, åben overfor at opgaven kan løses i samarbejde med en 

udefrakommende, men ligeværdig, partner. Hun inddrager medarbejderne, men ikke brugerne eller de 

frivillige. Det sidste skyldes måske rollefordelingen mellem hhv. leder og brugerbestyrelse i spareprocessen, 

men det gør også, at løsningen bliver meget konkret og praktisk. Der bliver ikke stillet spørgsmål ved 

grundvilkåret: at de ældre skal have mad, produceret på stedet. Mette motiverer medarbejderne ved altid 

at sige ”prøv det”, når de kommer med forslag. Hun bakker op, selvom hun engang imellem tænker ”Hold 

da op, det brækker de nakken på”. Så står hun bagved dem og tager ansvaret, uanset om det går godt eller 
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skidt. Køkkenlederen karakteriserer Mette som er ”en dynamo, der forstår at få skabertrangen frem i 

andre”. Mette arbejder med andre ord bevidst relationelt: hun samarbejder med andre end egne ansatte, 

og hun skaber involvering og ejerskab til projektet blandt medarbejderne. 

Processer 

Mette er meget bevidst om sin kommunikation. Hun fortæller på plejecentret, hvor godt projektet med 

brugermedarbejdere i køkkenet er. Hun fortæller brugerne, at de med den nye løsning fortsat kan få 

frisktillavet mad, og køkkenmedarbejderne, at de fortsat kan arbejde kreativt med madlavning, hvilket ikke 

ville være muligt i et udleveringskøkken. Hun informerer både opad, nedad og til siden: hun skriver fra 

starten og løbende i nyhedsbrevet ”Rosenbladet”, der blev større og større. ”Men det gjorde så også, at når 

de sad og talte om det ud på aktiviteterne eller henne i caféen, så havde jeg jo mulighed for ligesom at 

påvirke holdningerne, fordi jeg kunne jo høre, at de sad med bladet.” Hun er også meget opmærksom på at 

tale med de tilbageværende medarbejdere, der ikke kunne se nødvendigheden af at tage afsked med gode 

kolleger og ansætte andre i stedet, så der ikke dannes alternative fortællinger: ”der må jeg indrømme, at 

der gider jeg altså ikke alt det er fnidder-fnadder i krogene. Så hedder det ”lorten på bordet”, så snakker vi 

om det, og så bliver vi enige”. Og så husker hun altid at holde sin egen leder informeret: ”Jeg har jo en 

sektionsleder, der sidder inde på rådhuset, og hver gang jeg får en eller anden idé, kopierer jeg jo hende, 

hvis jeg sender en mail ud i verden. Eller mailer til hende”. I forhold til medarbejderne fra de to 

forvaltninger, har Mettes rolle været at overvinde sprogbarrieren, der opstår i møderne pga. de forskellige 

kulturelle fundamenter i de to forvaltninger. Hun er god til at skabe opmærksomhed omkring projektet, og 

indstiller det til innovationspriser såvel lokalt som nationalt, noget der er med til at skabe gode historier, 

men også til at lægge bunden til en fremtidig innovativ adfærd.  

Procesfacilitering, særligt kommunikation, dialog og oversættelse, er en væsentlig del af Mettes lederrolle i 

innovation, men også timing indgår i det løbende arbejde med facilitering af innovationsprocessen: ”jeg 

kunne jo ikke sidde og vente på at politikerne fik besluttet det, som vi syntes var åbenlyst”, så projektet 

startede i september, selvom det først blev endelig vedtaget i januar det efterfølgende år. Mette sørgede 

for, at implementeringen blev timet præcist ift. politikerne, så det passede med de tilbageværende 

medarbejdere og køkkenet, der efter nedskæringen var på halv kraft.  

Rammer 

Mette udstikker retningen og gøder jorden for de projekter der måtte komme. Hun fortæller, hvad vej 

medarbejderne skulle gå, ”ikke ved at gå foran, men hele tiden være bagved, og så sige ”hallo, jeg tror lige 

du er ved at bevæge dig i den forkerte retning. Prøv lige at komme hen i en anden retning”. Hun baner 
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vejen, udvider rammerne og får dem ”bøjet lidt i politiske henseender”. Hun justerer kursen løbende: ”går 

det så sådan som vi gerne vil have det? Er det nu det vi har forventet? Skal vi justere noget i forhold til den 

vej vi er på vej fremad mod?” . Selvom det ikke er tydeligt for mig, hvilken vision Mette styrer efter, 

opfatter hun det tydeligvis som en del af hendes rolle at styre processen ved at skabe rammer og retning 

for den. 

Mette er i Sehesteds terminologi en driftsleder, der ser sig selv mere som en direktør for en virksomhed 

end som en embedsmand, og ser ledelse og de administrative opgaver som en vigtig del af sit arbejde, 

mens politiske krav opleves som unødvendig indblanding, der forstyrrer institutionens arbejde (Sehested, 

2003). Hun har den bedste baggrund for at føle sig som en ”direktør” for aktivitetscentret, da hun tidligere 

har været chef i private virksomheder. Hun er meget engageret i virksomhedens drift og i at levere den 

bedst mulige ydelse til centrets brugere, og er ikke særlig begejstret for de forhindringer det kommunale 

system stiller op for driften af centret: ”Det kan da ikke være rigtigt, at så sidder man og læser alle de her 

fine forskningsresultater, at de ældre skal da også sørge for at spise noget ordentligt og varieret mad. Og så 

laver man i den anden ende sådan nogle besparelser, som gør at det bliver sværere og sværere for de ældre 

at holde sig sunde. Engang imellem har jeg lidt svært ved at tage de der beslutninger”. Hun klarer selv al 

administration af centeret, og er meget optaget af god ledelse: ”min baggrund er, at jeg er uddannet inden 

for HR, og den baggrund har jeg jo så brugt i alle mulige og umulige sammenhænge, på den måde, at det jo 

altid handler om rette person på rette sted på rette tid” og ”jeg har altid været vant til at blive målt på mit 

ansvar og på mit budgetansvar. 

Lederens rolle i Nye Fællesskaber 

Viden 

Peter er leder af Lillelundskolen, hvor samtlige medarbejdere sammen med forældrene fungerer som et 

stort netværk. Sammen har de skabt NF, den klasseløse skole, men det er ikke det første innovative projekt 

der har set dagens lys på Lillelundskolen. Peter er meget reflekteret omkring sin ledelse af skolen, og siger 

blandt andet: ”for mig er det vigtigt at bygge en organisation op, der på en og samme tid er kompleks og 

den skal kunne rumme både bottom-up og top-down processer. Jeg tror mere på dialektikken mellem dem, 

end på den ene eller den anden. Der skal være en ledelse af det der kommer nedefra. Det er først når de to 

systemer mødes, at det giver mening”.  

Relationer 

Netværket omkring NF er intraorganisatorisk, men altid åbent mod omverdenen. Peter opfatter således sin 

rolle som den, der er på organisationens yderside ift. omverdenen, han fanger de signaler der ligger i 
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omverdenen, oversætter dem og får ”koblet de tendenser og muligheder som der ligger i omverdenen til 

det, som kan give ressourcer til skolen”. Han oversætter begge veje: både indefra-ud og udefra-ind. Han har 

således opbygget en pædagogisk platform sammen med to fra lærerhøjskolen, han har skabt et 

partnerskab med VIA University College, som betyder, at en antropolog herfra deltager i alle møder i 

Pædagogisk Udvalg, han udveksler ideer og tanker med en ”tvillingeskole” i Århus, han har et netværk med 

Århus Universitet, som bl.a. bidrager med oplæg til lærergruppen, og han har knyttet kontakt til en britisk 

forsker, Stephen Heppel, der kobler projektet til andre projekter i udlandet. Han siger ”Det jeg finder i de 

der netværk derude, det er de store begrundelser”. Peter understøtter også netværk indadtil i 

organisationen. Lærerne deltager alle i aktionslæringsgrupper, hvor de hver især i grupper arbejder med et 

forbedringsprojekt.  ”I forbindelse med vores aktionslæringsprojekt er der opfundet nye tallerkener, og det 

er småt og stort mellem hinanden. Det er også i den suppegryde, jeg finder mine ideer: hvis man kobler det 

med det, eller hvis man arbejder videre med det. Jeg har jo hele tiden vores værdigrundlag eller vores 

pædagogiske grundidé liggende: er det her med til at skubbe på det?”. Forældrene inddrages ikke alene 

gennem bestyrelsen, men også gennem stormøder i et Open-Space–agtigt scenarie, og særligt 

interesserede forældre har efterfølgende arbejdet i interessegrupper omkring afgrænsede emner. Peter 

sørger også for at holde linjen til politikerne varm, idet den nuværende undervisningsminister har besøgt 

skolen flere gange, også inden hun blev minister, og Peter har selv været i ministeriet flere gange. Peter 

inddrager altså udenforstående, uden dog at invitere dem ind i samarbejdet, sådan som 

netværksteoretikerne helst ser det. Han formår imidlertid at bringe den udefrakommende inspiration ind i 

organisationen, så formålet omkring det at informere innovationsprocessen, forstyrre vante tankegange og 

skabe et bredt ejerskab (Sørensen og Torfing, 2011) lykkes for ham alligevel. Dette skyldes også hans evner 

som procesfacilitator. 

Processer 

I det daglige arbejde med implementering af projektet, arbejdes der meget med processer. Iben fortæller, 

hvordan ledelsen arbejdede, da det blev svært i en afdeling: ”først har de lavet en dag, hvor de lyttede 

rigtig meget på dem og prøver at finde ud af, hvor positionerne og synspunkterne er. Så har de så samlet op 

på det, og så har de så haft sådan en anden dag, hvor de så har prøvet også at beslutte noget sammen. Og 

så at finde ud af hvilken retning skal det tage? (…) jeg kan mærke at det stille og roligt siver ind mod… ja, 

jeg tror vi er ved at være på rette vej”. Peter går i det hele taget meget rundt og lytter, han er god til at 

anerkende det der lykkes, den rolle medarbejderne har i det, og får på den måde motiveret medarbejderne 

til at spille med i orkestret. 
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Peters rolle er også i høj grad fortællerens. Han lægger vægt på, at ”man kan ikke forandre noget, man ikke 

kan se billedet af”. Projektet har ikke oplevet modvind internt på skolen, men indimellem er der noget der 

er svært, og så maler Peter billeder og fortæller fortællinger. Han bruger også de teoretikere han henter ind 

udefra ”til at gøre os modige sammen” (Iben). Han dagsordenssætter den gode historie: ”der er masser af 

fortællinger, som jeg kan hente op og gøre til storfortællinger i hele min organisation”. Fortællingerne 

fortsætter også i det eksterne rum: der bliver udgivet nyhedsbreve, der er en righoldig hjemmeside, der 

skrives indlæg på Århus Universitets hjemmeside, og skolen får 2-3 besøg fra andre skoler ugentligt. Peter 

bruger med andre ord meget tid på facilitering af processer, men altid med udgangspunkt i en fælles 

retning. 

Rammer 

Grundlaget for hans arbejde med skolen er nemlig en tydelig vision: de vil skabe fremtidens skole for 

nutidens børn. Derfor er der skabt en pædagogisk platform, der holdes varm, genfortælles og vitaliseres. 

Således starter alle møder med en genfortælling af platformen: ”Hvad var det egentlig vi ville med det? 

Hvorfor er det egentlig vi arbejder med det her?” Peter har ansvaret for, at visionen konstant holdes for øje: 

efteruddannelsen skal dreje sig om det, team- og udviklingssamtalerne skal dreje sig om det, bestyrelsen 

skal være optaget af det. Peter ser sin rolle som dirigentens i et orkester: ”Når jeg bruger billedet med at 

være orkesterleder, så er det ikke efter et partitur og det er heller ikke free-jazz”. Han rammesætter, men 

lader indholdet være frit, med den konsekvens, at ” nogen gange går der for meget jazzorkester i det, og 

der er alt for mange solister”. Iben fortæller, at der er klarhed i organisationen: ”man ved hvordan 

informationerne flyder, hvor beslutningen tages og hvor der anbefales beslutninger, og det er jo også med 

til at skabe tryghed”. 

Peter er en netværksleder, og bruger ikke meget tid på andre lederroller som personaleledelse, 

administrative opgaver eller faglig ledelse. Hans opfattelse af egen rolle er ”at være i det strategiske, det 

visionære og det narrative”, så han lægger ansvaret for konkrete opgaver over på andre, og har tillid til, at 

de løser opgaverne. Han fastholder imidlertid selv kvaliteten af arbejdet i teams’ene: han holder 

teamsamtaler med alle teams, han mødes fast med teamkoordinatoren og læringsskaberen fra hvert team 

og fastholder, at alle teams holder teammøder med dagsorden. Det strategiske arbejde ses blandt andet, 

idet han udviser rollebevidsthed i forhold til beslutningsprocesser, både i den store og den lille 

organisation. Han sørger f.eks. for at have et godt samarbejde med topledelsen i kommunen, han skubber 

beslutningerne ned gennem organisationen via afdelingslederne og tager de nødvendige kampe i MED-

udvalget. Det er også ham, der sammen med afdelingslederne tager de hårde og svære ting, når 

omverdenen er kritisk: konflikter med forældrekredsen, pressen og andet.  
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Lederens rolle i Vuggerobotten 

Viden 

VR er opstået i et netværk af fire ledere fra to forskellige kommuner. Kirsten er en af lederne i netværket, 

der arbejder med flere forskellige innovative projekter, og primus motor i VR. Kirsten er en rigtig ildsjæl, 

der brænder for sin institution, sine børn, sine medarbejdere, sin faglighed. Hun oplever, at 

forudsætningerne for at levere god service til børnene forringes, at opgaverne ændrer sig, inden 

fagligheden er på plads, og at medarbejderne er ved at miste modet på, om de gør en forskel. Derfor drager 

hun sammen med en kollega fra nabokommunen til København for at lade sig inspirere på en 

innovationskonference. Konferencen giver dem blod på tanden, og de kontakter efterfølgende MidtLab, der 

opfordrer dem til at brede tankerne ud i en større kreds.  

Relationer 

Kirsten inviterer derfor alle institutioner i Silkeborg til at indgå i et samarbejde om denne problemstilling, 

og to melder sig. De fire arrangerer en lokal innovationskonference for medarbejdere og 

forældrerepræsentanter, med oplæg om bl.a. læring, LEAN og velfærdsteknologi, med oplægsholdere fra 

de to kommuner og det private erhvervsliv. Ud af denne konference kom et idékatalog med 200 idéer, 

hvoraf gruppen valgte at arbejde videre med 10. I de konkrete projekter inddrages pædagoger på tværs af 

institutioner til idéudvikling og afprøvning, og forældrene bliver løbende informeret via nyhedsbreve, 

hvilket afføder, at de kommer med input, sender videoklip m.v. VR blev, ligesom flere af de andre projekter 

der er i støbeskeen, udviklet i samarbejde med en privat virksomhed, der forstyrrer den pædagogiske 

faglighed ved at spørge til det økonomiske potentiale, frem for det pædagogiske potentiale i projektet. 

Kirsten arbejder med andre ord helt efter de forestillinger, som Kolind og Sørensen gør sig omkring 

samarbejdsdrevet innovation: ”Samarbejdsdrevet innovation går dog typisk længere end at skabe 

samarbejde mellem en bestemt type eksperter. I de fleste tilfælde inddrages aktører med forskellige typer 

viden, herunder forskellige former for ekspert- og/eller lægmandsviden” (Kolind og Sørensen, 2011). Dette 

kan skyldes, at VR bliver faciliteret af konsulenter fra MidtLab med samme udgangspunkt, men får den 

ønskede effekt om forstyrrelser og information af innovationsprocessen. 

Processer 

Medarbejderne inddrages af Kirsten gennem fortællinger: ”Jeg italesætter nogle af de udfordringer vi står i, 

så nødvendigheden er skarp for medarbejderne når de møder op” og hun kommunikerer meget tydeligt: 

”jeg har nogle stærke værdier, der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvad jeg går efter”. Ifølge Kirsten, synes 

medarbejderne, at det er dejligt at være med i sådan en proces, da de får håbet om at gøre en forskel 
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tilbage. Hun er også meget optaget af at inddrage forældrene, som hun informerer via nyhedsbreve og 

mødes med, for at skabe fælles billeder. Forældrene inddrages også i det pædagogiske arbejde, idet de 

regelmæssigt deltager i arbejdet med børnene.  

I sit arbejde med at understøtte processer hos personalet udviser Kirsten tillid: ”jeg gør det, at jeg siger, at 

de kan altid komme ind og snakke med mig. Der kan hurtigt ske noget, én der kommer med en idé. Så siger 

jeg, ”så prøv det”. Hun giver medarbejderne tillid, men hun mener også at hun kontrollerer: ”Jeg spørger 

ind til. Jeg kan godt lide at putte ting ind i rammer og skemaer og skriftlige oplæg. Så forventer jeg også, at 

de bruger de skriftlige oplæg. Jeg deltager i nogle møder, som jeg ikke nødvendigvis behøvede at deltage i, 

og så kommenterer jeg på det, hvis det ikke er i overensstemmelse med vores mål. Jeg spørger ind til det, vi 

er sat i verden for”. Kirsten arbejder som procesfacilitator både i det daglige arbejde med at levere den 

bedst mulige service til forældre og børn og i arbejdet med innovationsprojekter. 

Rammer 

Hun er meget opmærksom på at skabe rammer og retning for medarbejderne, de skal vide hvad de er 

kommet for, hvad deres opgave er. Hun tegner billeder af hvad man kan se ude i fremtiden: ” man må godt 

have en vision der ligger langt væk, men der skal være nogle stop undervejs, at man tager omvejen 

undervejs, at man justerer.” Hun deltager i medarbejdernes møder, ”og så kommenterer jeg på det, hvis det 

ikke er i overensstemmelse med vores mål. Jeg spørger ind til det, vi ser sat i verden for”. 

I det daglige arbejde i institutionen er Kirsten en netværksleder. Hun er meget optaget af at levere den 

bedst mulige service, og af at medarbejderne kan føle at de gør en forskel. Hun fortæller: ”Jeg skal lytte til 

medarbejderne, men jeg skal også gå efter opgaven. Jeg er meget dedikeret på opgaven – mere end jeg får 

løn for. Det er meget vigtigt for mig, at de børn der er der, hvor jeg er, de får det bedste. Det smitter”. 

Kirsten har det svært med den administrative rolle: ”Jeg bruger så lidt som muligt på den rolle – men der er 

styr på det, der er holdt medarbejdersamtaler, sygesamtaler og sådan noget”. Hun er heller ikke synderlig 

begejstret for kommunens rammesættende aftaler: ”Institutionsaftaler har ikke specielt noget med 

innovation at gøre – det er ikke noget der styrer mit liv. Jeg er heller ikke tro mod det – der er jeg måske ikke 

så loyal. Jeg er loyal mod kunderne. Sidste år havde vi noget med at arbejde med kulturelle udtryksformer, 

det gjorde vi da også, men det havde vi gjort alligevel”.  
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Rollekarakteristika på tværs af lederrollerne 

Der er en række forskellige karakteristika i innovationslederrollen, som kan grupperes i de fire fælles 

kategorier: viden, relationer, processer og rammer. 

I den første gruppe af karakteristika, der handler om, hvordan man håndterer og arbejder med viden i 

innovationsprojekter, er læring sammen med refleksion et fælles punkt for alle tre roller. Læring er et 

særligt fokuspunkt for Peter, men også Kirsten arbejder bevidst med læring som element til at skabe 

udvikling. Begge arbejder de med double-loop learning (Drejer, Christensen og Ulhøi, 2004), idet de bryder 

med fordomme og vaner for at tænke nyt i forhold til deres komplekse opgavetyper, ligesom de hele tiden 

holder den nye tænkning op imod virksomhedens platform eller vision. Også Mette arbejder med læring. 

Hun fortæller: ”det er jo den anden del af det, at være innovativ: du er også nødt til at tage fiaskoerne, og 

så lære af dem. På en eller anden måde må man jo kunne drage noget læring af det”. Ud fra det Mette 

fortæller, er der imidlertid tale om single-loop learning, idet hun korrigerer input’et når hun opdager at 

output’et ikke er i overensstemmelse med hendes forventninger – uden at det nødvendigvis har noget med 

organisationens værdier at gøre. At arbejde med læring ser uanset forskellene ud til at være et fælles og 

nødvendigt træk hos innovationslederen. Refleksion hører til i samme gruppe. Alle tre ledere er meget 

refleksive omkring deres ledelse, hvilket kommer tydeligst til udtryk hos Peter, hvor både han selv og hans 

medarbejder fremhæver det. At de andre er reflekterede omkring deres lederroller, har jeg tolket ud fra 

deres udsagn i interviewene. At være reflekteret omkring sin lederrolle betyder, at også lederen kan lære 

løbende, og derfor justere kursen i forhold til innovationsprojektet. 

I den næste gruppe handler det om at skabe og bruge relationer. Alle tre ledere praktiserer samarbejde 

som en vej til det innovative mål. Der er forskel i måderne de gør det på: Peter samarbejder primært med 

medarbejderne, men inddrager eksterne parter som inspiration, Mette samarbejder med medarbejderne 

fra to forvaltninger, mens Kirsten også samarbejder med eksterne parter. Analysen viser, at ingen af dem 

kunne opnå resultaterne alene. Alle tre bruger rigtig meget energi på at involvere medarbejderne, så der 

skabes ejerskab til såvel proces som produkt. De leder forfra, bagfra og fra siden, og mestrer at slippe 

medarbejderne fri, samtidig med, at de manøvrerer dygtigt mellem de mange aktører i netværket. 

Den tredje gruppe handler om processer, og dækker dels over evnen til at facilitere konkrete processer hos 

medarbejderne, dels over til stadighed at ”holde gryden i kog” for at fremme en løbende idéudvikling, 

ligesom historiefortælling og kommunikation er en vigtig brik i innovationslederrollen. Processer handler 

både om decideret procesledelse, som Peter praktiserer det, og om oversættelse, myndiggørelse og 

dialogværktøjer, som også Kirsten og Mette bruger. At holde gryden i kog gøres på forskellige måder: Peter 

gør det gennem metastyring, hvor han bliver ved med at spørge, hvor han dagsordenssætter visionens 
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genfortælling på alle møder og hvor han iscenesætter et action-learning projekt, der involverer alle 

medarbejdere. Mette og Kirsten gør det gennem mikrostyring, hvor de hele tiden holder sig tæt på de 

medarbejdere, der har fået lov til at løbe med bolden, spørger ind til og justerer kursen. Historiefortælling 

bruges som middel til at skabe ejerskab til og sprede de gode historier bredt i organisationen, så der 

etableres en innovativ kultur. Både Peter og Kirsten betegner sig selv som ”meget fortællende personer”, 

og det fremgår da også af de to interviews, at der ”males billeder”, ”tænkes i billeder”, ”skabes billeder”, og 

Peter bruger billeder som ”sol gennem tåge” og ”orkesterdirigent”. Mette bruger ikke ordet fortællinger, 

men hun fortæller brugerne, at de med den nye løsning fortsat kan få frisktillavet mad, og 

køkkenmedarbejderne, at de fortsat kan arbejde kreativt med madlavning – at de fortsat kan være 

”kunstnere” og lave ”gulerodsdyr”. Lederne arbejder også alle tre bevidst med kommunikation til at 

fremme de innovative projekter: de sørger for løbende at informere nedad til brugerne og opad til deres 

chefer. 

I den fjerde gruppe, der handler om at skabe rammer for innovationsprocessen, viser alle tre ledere en 

tydelig rammesætning, tydeligst udtrykt hos Peter, der har en pædagogisk platform at tage udgangspunkt i. 

Kirsten har et overordnet mål, der aldrig tabes af syne: der skal skabes mere tid til børnene, og 

handlingerne holdes op imod, om målet dermed nås. Også Mette skaber fælles retning, om end hun ikke er 

så eksplicit omkring det. Hun guider dog medarbejderne hen i den ”rigtige” retning. 

Endelig har de tre ledere overraskende nogle markante personlige kompetencer til fælles. Det handler om 

engagement i den faglige opgave, risikovillighed og organisatorisk mod. Alle tre ledere udviser et 

brændende engagement i at løse opgaven bedst muligt for deres brugere. Peter og Kirsten har en 

professionsfaglig baggrund, og er derfor også meget engagerede omkring fagligheden i opgaveløsningen og 

optagede af den faglige tilfredsstillelse hos medarbejderne. Mette er mere generalist, hun har ikke rod i 

den kommunale plejesektor, og hun leder også flere forskellige faggrupper. Hun er optaget af 

brugertilfredshed og –trivsel. Både Peter, Kirsten og Mette udviser mod, bl.a. gennem ansættelse og 

afskedigelse af medarbejdere, der fremmer eller hæmmer organisationens mål. I en offentlig kontekst er 

det noget der kræver mod! De er også risikovillige, idet både Mette og Kirsten fremhæver, at det kan være 

farligt at ”stikke snuden frem”, og Peter sætter skub i hele organisationen, uden præcist at vide, hvor det vil 

ende. 
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Opsamling - 3 typer lederroller i innovation  

Lederne af de tre projekter har altså tydeligvis en række fælles rollekarakteristika, men de udfylder også tre 

noget forskellige innovationslederroller: Kirsten udfylder rollen som intrapreneur, Mette som co-operator 

og Peter som conductor. 

Intrapreneur 

Rollen som intrapreneur er karakteriseret ved at være meget udadvendt og opsøgende. Kirsten gør 

nødvendigheden og den fælles platform tydelig for medarbejderne, og opsøger inspiration udenfor 

institutionens fire vægge. De eksterne inddrages aktivt i projektet, ligesom hun kontinuerligt inddrager 

brugerne i såvel den daglige som den mere projektorienterede opgaveløsning. Hun fastholder formålet og 

idéen med opgaven, men reviderer kursen undervejs, fordi ”der er mange veje” til målet. Hun er åben 

overfor gode idéer fra medarbejderne, men holder dem hele tiden op imod det fælles mål, ligesom hun 

spørger til, hvordan den gode idé kan sættes ind i årsplanen. Hun er meget hands-on i sin ledelse, og tager 

sig af mange praktiske opgaver selv. Hun faciliterer netværket på en måde, der gør handlinger mulige: hun 

systematiserer, planlægger, skaffer grej, skaffer kontakter og flytter tidsressourcer, så projektet kan lykkes. 

Kirsten etablerer med inddragelsen af eksterne aktører en diversitet, som ellers kun er til stede i meget 

begrænset grad i en daginstitution med få faggrupper. Kirsten er den ildsjæl, der konstant arbejder med 

innovation og nytænkning, hun har tempo, aggressivitet og tilpasningsevne, og hun arbejder både med 

exploitation og exploration (Drejer, Christensen og Ulhøi, 2004): ”vi sikrer os at vi fokuserer på 

kerneydelsen, og så minimerer det der ligger udenfor kerneydelsen, eller gør det mere teknisk eller mere 

smart. Det kunne også være at tænke det pædagogiske arbejde på en ny måde, eller LEAN ift oprydning og 

forenkling af arbejdsgange”.  

Co-operator 

Mettes rolle som co-operator understøtter i særlig grad medarbejderdreven innovation. Rollen er 

kendetegnet ved at være involverende i forhold til medarbejderne, der myndiggøres og inddrages i 

udviklingen af den konkrete opgaveløsning. Mette udfylder rollen ved at lede ”bagfra”, hun lader 

medarbejderne prøve kræfter med deres ideer, men står bag dem med støtte, hvis der er behov for det. 

Hun er åben overfor deres idéer: ”Hvad er spørgsmålet? Svaret er ja”, og holder dem indenfor en fælles 

retning. Hun etablerer en kultur, hvor nul-fejls-kulturen er afskaffet og medarbejderne bliver opfordret til 

at eksperimentere med innovative løsninger. Hun faciliterer processen mellem aktørerne i projektet ved at 

bruge dialogen som redskab, og oversætter mellem forskellige kulturer, så opgaven kan løses. Når projektet 

lykkes, er Mette god til at synliggøre succesen, idet hun straks tager initiativ til at indstille det til 

innovationspriser og lignende. I beslutningsfasen sørger hun for, at politikerne kan træffe et kvalificeret 
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valg, idet hun udfordrer den foreslåede løsning med et alternativ, der for hende at se bedre imødekommer 

institutionens bedste, ved siden af de ønskede løsninger. Co-operatoren lægger altså vægten på 

samarbejdet omkring innovation blandt medarbejderne. Mette træner involvering, bl.a. med 

køkkenlederen, der selv får lov at fremlægge projektet for det politiske udvalg, og hun arbejder med 

empowerment af medarbejderne, så de eksperimenterer og innoverer på eget initiativ. Mettes rolle som 

co-operator passer meget godt med hendes rolle som driftsleder, da det er en meget resultatorienteret 

profil, der stræber efter det bedst mulige resultat inden for de givne rammer, og derfor har det muliges 

kunst for øje (Sehested, 2003) 

Conductor 

Peters rolle har jeg valgt at kalde ”conductor”, fordi han som en dirigent fortolker omverdenen, giver input 

til orkestret og styrer uden at fratage orkestrets medlemmer initiativet. Rollen er i modsætning til de to 

andre roller meget hands-off: Peter udøver alene meta-styring, og gør det ved at arbejde meget bevidst 

med at skabe ejerskab til en fælles platform eller vision, som han hele tiden holder i live. Han holder så at 

sige gryden i kog gennem metastyring, mens Kirsten i VR gør det gennem mikrostyring. Hun følger op, 

planlægger og systematiserer, mens Peter fortæller og får medarbejderne til at med- og genfortælle 

visionen, ansporer dem til at forfølge individuelle mål gennem aktionslæringsprojekter og forstyrrer 

arbejdet i teams’ene med skæve vinkler på den dagsorden, de selv har sat. Han inddrager brugerne mere 

som en del af organisationen end som aktører der kan tilbyde andre perspektiver og nogle andre erfaringer 

ind i processen. Han forventer, at også forældrene spiller med på den fælles vision. Den måde han 

udfordrer organisationen på, er gennem inddragelse af eksterne læringspartnere. Han ”holder sig selv 

varm” gennem pædagogisk litteratur, netværk og partnerskaber med andre skoler og 

uddannelsesinstitutioner, og han inviterer disse til at besøge skolen og udfordre tankegangen. Han bruger 

teoretikere til ”at gøre os modige sammen”, som Iben siger. Derfor stopper udviklingen heller ikke ved 

læringen – han skaber resultater, fordi han sætter processer i gang og holder dem i live. Han går rigtig 

meget rundt i organisationen og spørger ind til, lytter til medarbejderne og prøver at få dem til at hjælpe 

med at udforme beslutningen. Han er meget reflekteret omkring sin egen ledelse, som Iben fortæller ” Det 

skal vi bare vide, at det tumler han helt vildt meget med” eller ”det synes han bare er møgkompliceret”. Det 

er jo fordi han er dybt reflekteret over, hvad det er”. Peter skaber en forandring ved at gå ind og relatere sig 

til aktørerne i netværket, lytte til dem og understøtte processer, der kan føre til en fælles mening. Han har 

ikke udarbejdet en strategi, men sammen med medarbejderne en fælles pædagogisk platform, som de hele 

tiden holder beslutninger og idéer op imod. På den måde opnår organisationen nye, innovative resultater 

gennem Peters ledelse. 
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Tabel 4.9 Oversigt over de tre lederroller 

  
Co-operator 

 
Intrapreneur 

 
Conductor 
 

Viden (læring) Single-loop Double-loop Double-loop 
 

Relationer (samarbejde) Samarbejde med anden 
forvaltning 

Inddragelse af brugere, 
samarbejde med privat 
virksomhed og anden 
kommune 

Inddragelse af brugere, 
hente inspiration ind 
udefra 

Processer Dialog, oversættelse, 
myndiggørelse 

Skaffer tid og ressourcer, 
fortællinger 

Action learning, 
forstyrrelser, (gen-) 
fortællinger 

Rammer  (fælles retning) Fælles mål: mere tid til 
børnene 

Pædagogisk platform 
 

Styringsnetværk Ad hoc, lukket. 
Resultatorienteret 

Ad hoc, åbent. Resultat-
orienteret 

Permanent, åbent. 
Procesorienteret 
 

Styring Hands-on, meta- og 
mikrostyring 

Hands-on, meta- og 
mikrostyring 

Hands-off, metastyring 

 

Rollekarakteristika på tværs af de tre lederroller  

Der er på trods af forskellene en række fælles træk mellem rollerne to og to, og også mellem alle tre roller. 

Ved første blik er der en række ting, der gør, at Mettes og Kirstens roller virker anderledes end Peters. Hvor 

Peters rolle som conductor er hands-off og metastyrende, udøver de to andre hands-on styring i en 

kombination mellem meta- og mikrostyring. De har begge to meget fokus på det konkrete mål eller 

resultatet, hvor Peter er mere procesorienteret, og selvom han er sikker på at skabe en forandring, ved han 

ikke præcis, hvilken. Intrapreneuren og co-operatoren bruger endvidere dét at skubbe på medarbejdernes 

involvering i en mangfoldighed af ”skuffeprojekter”, idet de begge opfordrer medarbejderne ”prøv det!”, 

hvor Peter som conductor arbejder mere processuelt i action learning grupper med den pædagogiske 

platform som ramme. Både Kirsten og Mette arbejder også udover egen institutions rammer, hvor Peter 

arbejder som formel leder med netværk indenfor skolen, hvilket også betyder, at hans netværk er 

permanent, mens de to andres er nedsat ad hoc. 

Der er også ting der binder Peters og Kirstens roller sammen. De har begge meget fokus på at inddrage 

brugerne, og er åbne overfor omverdenen. De arbejder begge med en fælles vision som ramme for 

innovation og udvikling, om end Peter er mere eksplicit omkring det i det daglige arbejde. Når dette ikke er 

et fælles træk for alle tre roller, kan det hænge sammen med den konkrete situation for Mette, der havde 

oprørte brugere med behov for at demonstrere mod politikerne, ligesom det er muligt, at jeg bare ikke 
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kender til den fælles vision på aktivitetscentret, fordi det projekt vi har talt om, har været så konkret. Hun 

tilkendegiver i hvert fald i interviewet, at hun styrer mod en fælles retning. 

5 Diskussion 

I indledningen spurgte jeg om, hvordan et innovationsprojekt styres. Jeg har undersøgt projekterne og 

fundet at man kan karakterisere dem alle som styringsnetværk. Det er en sandhed med modifikationer, idet 

Peter er formel leder for alle aktørerne i hans netværk, der derfor ikke er autonome. Det er en væsentlig 

afvigelse fra Sørensen og Torfings definition (2005). Jeg synes imidlertid det er en variation af 

styringsnetværk, som det er væsentligt at holde fast i, idet der vil være mange eksempler på 

netværksledere i fagprofessionelle miljøer i kommunerne, der ligesom Peter kan have glæde af at styre 

deres innovationsprojekter som et netværk. Peter praktiserer nemlig i udpræget grad netværksstyring i 

form af metastyring, i modsætning til Mette og Kirsten, der begge er nødt til at udøve hands-on 

mikrostyring ved siden af metastyring. Jeg opfatter Sørensens to metastyringsformer, menings- og 

identitetsskabelse samt understøttelse og etablering af selvstyrende institutioner og netværk som hands-

off styringsformer, idet de betyder at lederen åbner for, at noget kan ske, men ikke har direkte indflydelse 

på, hvad der kommer til at ske. Direkte institutions- og netværksdeltagelse bliver mere hands-on, idet 

lederen sidder med ved bordet, når der handles i netværket. Denne form for metastyring benytter Mette 

og Kirsten sig af, men de går også direkte ind og styrer for at få processen til at skride fremad. Jeg tænker, 

at det har noget at gøre med, at deres institutioner er så små, og at innovationsprojekterne hænger så tæt 

sammen med den daglige drift. 

Jeg spurgte også, hvilke lederroller og rollekarakteristika der kunne ses hos innovationsledere. Jeg har 

fundet en række rollekarakteristika, der kan samles under de fælles kategorier viden, relationer, processer 

og rammer. Disse kategorier er tilsyneladende vigtige for innovationsledere, set på tværs. Særligt de sidste 

tre kategorier er tydelige hos de tre ledere, og dækker over at innovationslederne er dygtige til at skabe 

samarbejde og ejerskab (relationer), at facilitere processer og kommunikere tydeligt og fortællende 

(processer) samt at udstikke en fælles retning (rammer). De gør det dog meget forskelligt, hvilket betyder 

at jeg har defineret tre forskellige innovationslederroller: intrapreneuren, co-operatoren og conductoren. 

Når de er så forskellige, kan det hænge sammen med rammebetingelserne for de tre institutionstyper: 

skolen er en mellemstor organisation med 50 medarbejdere, mens de to andre har under 10 medarbejdere. 

Det betyder eksempelvis at det er lettere for Peter at have folk der tager sig af den daglige ledelse, mens 

han udelukkende er ”i det strategiske, det visionære og det narrative”. Det kan også hænge sammen med 

den professionsfaglighed der er på institutionen: læring og refleksion er en del af den faglige diskurs på 
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skoler og i daginstitutioner, så det falder lederne herfra let at bevæge sig indenfor det felt, mens det er 

andre ting der er på dagsorden på ældreområdet. Endelig kan ledernes erfaringer og stedets traditioner 

betyde at man går forskelligt til opgaven: eksempelvis er Mettes erfaringer fra HR i det private erhvervsliv 

med til at forme hendes tilgang til skabe idéfremmende rum og at ”lede forfra, bagfra og fra siden”. 

Omvendt har jeg fundet, at de har nogle personlige kompetencer til fælles: engagement, risikovillighed og 

mod. Jeg var faktisk nysgerrig efter, om det kræver særlige personlige kompetencer at gå ind i et så usikkert 

rum som innovation. Der kan imidlertid ikke findes nogen teoretiske forklaringer på, at det skulle have 

nogen betydning. Spørgsmålet er også, om disse kompetencer behøver at være stabile – måske er 

risikovillighed og mod noget der kan tillæres og bruges faciliterende?  

Mit sidste spørgsmål i indledningen var, hvilken indflydelse netværksstyring og lederens rolle har på, om et 

projekt lykkes. Jeg kan konstatere, at begge dele har stor betydning for, om projektet lykkes. Det skyldes i 

høj grad at der skabes mening og identitet gennem både metastyring og facilitering af processerne. Særligt 

kommunikation, herunder fortællinger, har betydning for implementeringen og dermed projektets succes, 

men også opfølgning eller ”at holde gryden i kog” betyder rigtig meget. Alle tre ledere slipper ikke 

processen, de fortæller, følger op, holder handlingerne op mod visionen, indtil de er nået i mål. I forhold til 

idéudviklingsfasen er det karakteristisk for dem, at de får skabt nogle idéfremmende rum på forskellig vis: 

Kirsten og Mette opfordrer til ”skuffeprojekter” mens Peter arbejder med action learning grupper. 

Lederens rolle er også at etablere et samarbejde i netværket. Samarbejdet er etableret i meget forskellige 

fora, der ikke alle stemmer overens med Sørensens netværksdefinition (2003), men alle tre ledere har 

etableret et tværgående eller inddragende samarbejde i en eller anden form, som har betydet at 

innovationsprocessen er blevet informeret, at der er blevet bragt forstyrrelser ind i den vante tankegang og 

at der er skabt et ejerskab til projektet. 

6 Konklusion 

Jeg startede denne afhandling med at spørge, hvad der karakteriserer ledelse hos de linjeledere der lykkes 

med innovation, og jeg vil her samle op på de vigtigste pointer. Lederne arbejder alle netværksbaseret. De 

faciliterer og styrer netværk, der er karakteriseret ved at være stabile sammenknytninger af gensidigt 

afhængige aktører, som forsøger at påvirke hinanden gennem forhandlinger indenfor et institutionaliseret, 

fællesskab, der bidrager til offentlig værdi. Netværkene styres af lederne gennem metastyring, afhængig af 

den kontekst de indgår i. Skolelederen kan, som leder af en større organisation, bedre udøve metastyring 

gennem menings- og identitetsskabelse, mens lederne af de mindre institutioner må gribe til hands-on 

styringsmetoder som metastyring gennem direkte deltagelse i netværket eller mikrostyring af netværket. 
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Lederne har en række forskellige rollekarakteristika, der kan grupperes i fire fælles kategorier: viden, 

relationer, processer og rammer. De arbejder på forskellig vis med læring og refleksion, samarbejde og 

ejerskab, procesfacilitering og fortællinger samt rammer og retning. 

Jeg har i Silkeborg Kommune fundet tre varianter af de lederroller, der i litteraturen typisk er defineret ud 

fra styringsparadigmer. Først er der conductor-rollen, der er kendetegnet ved at have en stærk fælles 

vision, at metastyre gennem menings- og identitetsskabelse, at arbejde med transformativ læring og være 

stærkt procesorienteret, at arbejde med fortællinger og forstyrrelser som procesfacilitering og at være i 

stand til at hente inspiration ind udefra, selvom netværket er intraorganisatorisk og permanent. Den anden 

lederrolle er intrapreneuren, der samarbejder i et interorganisatorisk netværk med eksterne aktører, er 

meget resultatorienteret ud fra et fælles mål og styrer i en balance mellem top down og bottom up, med 

metastyring såvel som med mikrostyring. Endelig er der co-operatoren, der arbejder stærkt 

resultatorienteret i et lukket, ad-hoc præget netværk. Hun myndiggør sine medarbejdere gennem 

procesfacilitering og styrer hands-on med mikrostyring såvel som med metastyring gennem direkte 

deltagelse i det netværk, som hun er centrum i. 

De fire lederroller fremmer alle innovation, og da netværksstyring er en væsentlig del af lederrollen i 

innovationsprojekter, har begge dele stor betydning for, om de samarbejdsdrevne projekter lykkes.  

7 Perspektivering 
Silkeborg Kommune har identificeret 13 af de vigtigste barrierer for den ønskede innovative kultur i 

kommunen. Nogle af dem er ”medarbejderne er dybt begravet i eget fagområde” og ”stærk tradition for 

monofaglige miljøer. Disse barrierer stemmer overens med Sehested og Leonardsens konklusioner: 

”fagbureaukratiske forvaltningsstrukturer og fastlåse faglige kulturer udgør to af de største barrierer for 

innovation i det offentlige”. De skriver videre: ”forklaringer er, at de fagprofessionelle har udviklet 

monodisciplinære kulturer, hvor de udvikler fastlåste forestillinger om den rette opgaveløsning og om deres 

egen rolle i opgaveløsningen”(Sehested og Leonardsen, 2011). Der er altså såvel i litteraturen som i den 

centrale administration i Silkeborg Kommune enighed om, at fagprofessionelle ikke fremmer innovation. 

Det er bare ikke det jeg har set. Jeg har set tre ledere, der gennem innovationslederskab har fået det 

bedste frem i medarbejderne i deres institutioner. En af lederne arbejder med frontløbere (”innovative 

fagprofessionelle, som er modige, kan udfordre egen viden og acceptere andres”; Sehested og Leonardsen, 

2011), men de to af lederne er lykkes med at få alle medarbejdere med, at inddrage andre perspektiver og 

samarbejdspartnere og at nå vidtrækkende resultater indenfor en professionsfaglig kultur. 
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Det, som lederne opfatter som barrierer, er derimod hindringer der stammer fra den bureaukratiske 

organisationsform i det offentlige. Mette og Kirsten fremhæver således begge kommunens IT-afdeling og 

indkøbsaftale som en barriere i det daglige, sammen med ”langsommelighed i beslutningshierarkiet” 

(Mette) og ”svært at blive hørt opad i systemet” (Kirsten). Kirsten og Peter fremhæver diverse aftaler som 

barrierer: arbejdstidsaftaler, institutionsaftaler og overenskomster. Endelig fremhæver lederne tiden 

kombineret med centrale tiltag som et problem: ”mange nye opgaver og færre medarbejdere” (Mette) og 

”opgaven ændrer sig inden fagligheden er på plads” (Kirsten). Peter fremhæver den konservatisme, der er i 

systemet, og som gør det vanskeligt at tænke radikalt anderledes: ”Hvis man starter med forældrene, så vil 

de gerne have en skole, som den de selv gik i. Så er der hele undervisningsmateriale-set-up’et, som er skruet 

sammen til en klasseundervisning, hele den måde lærerne bliver uddannet på, hele sprogspillet omkring 

skoler med klasser, timer m.m.” Det stemmer ikke så godt overens med Silkeborg Kommunes ønske om at 

skabe en organisation, hvor der er kort fra tanke til handling, og plads til at eksperimentere. Det er også 

tankevækkende, at ingen af de tre projekter har rod i topledelsens ønske om at skabe en innovativ kultur, 

idet NF var i gang længe forinden, og de to andre projekter er initieret af hhv. en konkret og vedvarende 

besparelser. Der er noget der tyder på, at vi skal have kigget den bureaukratiske organisationsform efter i 

sømmene, hvis vi virkelig vil innovation, og det gælder både staten og kommunen, men det er en boks, som 

jeg ikke vil åbne yderligere i denne afhandling. 

Der er en anden boks, som jeg har ladet ligge, fordi kun én af lederne omtaler den i detaljer, men den er 

ikke desto mindre vigtig: håndtering af politikere. Lederen i NLK håndterer de politiske ønsker, kobler dem 

til sine idéer og gennem involvering og myndiggørelse af medarbejderne samt timing af processen, lykkes 

det hende at forene alle aktørers ønsker. Også Peter inviterer løbende centrale politikere indenfor 

undervisningsverdenen på visit for at gøde jorden for sit projekt. I en politisk styret organisation er dette 

særdeles vigtigt, sådan som også Kolind og Sørensen påpeger det(2011), men yderligere udforskning må 

afvente en anden undersøgelse. 

Jeg har undersøgt tre cases i en konkret kommune, og man kan med rette spørge, om resultaterne er 

repræsentative, om de kan generaliseres og anvendes i andre sammenhænge. Indledningsvis må jeg 

konstatere, at de ledere jeg har undersøgt ikke er klemt mellem de forskellige lederroller, sådan som jeg 

havde forventet det. De er netop gode til at innovere, og forstår at balancere mellem de forskellige roller. 

Jeg kunne jo også have undersøgt, hvor mange ledere der oplevede dette pres, og efterfølgende have 

spurgt nogle af de pressede ledere, hvorfor de ikke lykkes med innovation. Det kunne blive et senere 
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studium, men på den anden side er der jo allerede udfærdiget undersøgelser af dette felt1. Jeg vil i stedet 

fremhæve, at resultaterne er så betydningsfulde, at det er væsentligt at forholde sig til, hvordan de er 

fremkommet. At teknologien holder sit indtog i daginstitutioner, hvor kerneværdierne traditionelt er mødet 

mellem mennesker, og at klasser nedbrydes i den folkeskole, der er bygget op omkring netop klassen som 

begreb eller at to forvaltninger i den traditionelt siloopdelte kommune arbejder sammen om et tilbud for 

flere brugergrupper, er så banebrydende, at det opfylder væsentlighedskriteriet. I kombination med, at de 

tre cases repræsenterer de tre helt store velfærdsområder i kommunerne, mener jeg godt, at man kan 

generalisere omkring den ledelse, der har ført frem til resultaterne. 

Clips-undersøgelsen peger på, at ”innovationsdagsordenen og innovationskapaciteten i den offentlige 

sektor kunne styrkes gennem efter- og videreuddannelse af lederne” (Larsen og Lund, 2011). Det kunne for 

mig at se være en farbar vej til spredning af innovationskompetencer, og det er den jeg har været optaget 

af, siden jeg startede denne undersøgelse: hvordan kan jeg som leder i HR bedst understøtte 

innovationslederrollen i min egen kommune, Fredericia? Mit første spørgsmål i den forbindelse vil være: 

kan man lære det der skal til? Svaret må i store træk blive et ja. Jeg tænker at det må være muligt at lære 

noget om metastyring og facilitering af processer, herunder kommunikation, historiefortælling, 

oversættelse og action-learning. Man må også kunne tilrettelægge et forløb omkring det at formulere og 

arbejde med en vision, ligesom et forløb omkring det personlige lederskab kunne tage emner som 

lederskab/følgeskab, at lede bagfra, forfra og fra siden samt refleksion over eget lederskab op. Endelig 

kunne man introducere double-loop læring og tilrettelægge en erkendelsesproces omkring inddragelse og 

samarbejde, f.eks. vha. forum-teater. Man ville imidlertid kun slippe godt fra det, hvis man valgte en 

systemisk og personlig tilgang til undervisningen. Meget af det, som de tre ledere kan, hænger sammen 

med personen og relationerne, samt den læringsforståelse de har.  

Fredericia Kommune har som nævnt i indledningen, også arbejdet med innovation. I 2008 godkendte 

byrådet et kommissorium, der skulle gøre kommunen til den mest innovative i Danmark. Projektet kom til 

at hedde ”Fredericia Former Fremtiden” (FFF) og vi fik i 2010 KL’s store innovationspris. Fredericia har sat 

sig for, kun at arbejde med radikal innovation, og kun projekter der lever op til tre krav: bedre service for 

færre midler og med brug af færre hænder, kan få betegnelsen radikal innovation. Det er et udtryk for, at 

man tror på, at man kan højne innovationskulturen ved at udføre en række tigerspring, der vil medvirke til 

at sikre en højere og mere blivende innovationskraft. Innovationsprocessen kører stadig, med et 

innovationssekretariat som omdrejningspunkt i det daglige. Men den kører langt hen ad vejen som isoleret 

                                                           
1
 Schultz Larsen, T. (2010), Lederpejling 7 – FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til 

innovation, Rapport udarbejdet for FTF, København: FTF 
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fænomen indenfor de radikale ideer, der er under udvikling/implementering. Størstedelen af 

organisationen kender ikke til tankegangen, og har ikke ressourcerne eller kompetencerne til at arbejde 

med innovation i egen afdeling. Det er jo derfor jeg er blevet nysgerrig efter, hvad der mon skal til? Både 

for at støtte hele organisationen i at udvikle en innovativ praksis, men også for selv at blive dygtigere til at 

fremme innovation i min afdeling. 

Det der har givet mig allermest anledning til refleksion over egen praksis, er nok Peters måde at skabe 

følgeskab, ejerskab og mening hos samtlige medarbejdere. Jeg arbejder ligesom Peter med en fælles vision, 

som vi holder levende og løbende holder vores beslutninger og handlinger op imod. Jeg har imidlertid 

oplevet, at medarbejderne på trods af dette kan opleve, at der, set fra deres stol, træffes umotiverede 

beslutninger i ledelsen, som de ikke forstår. Det hænger naturligvis sammen med kommunikationen 

omkring beslutningerne, men jeg tror også det hænger sammen med, at meget af det daglige 

visionsarbejde foregår i ledelsesteamet, og at det kun to gange årligt bliver drøftet i den brede 

medarbejderkreds. I og med at jeg har teamledere, der har den direkte personaleledelse for de tre teams 

på Uddannelsescentret, kommer jeg også meget langt væk fra den enkelte medarbejder. Jeg er blevet 

meget inspireret af Peter, der holder faste teammøder med alle teams, hvor han tilrettelægger en proces 

med forstyrrelse af den dagsorden, de selv har sat. Jeg er spændt på, om den metode vil kunne øge 

ejerskabet til visionen, diversiteten i tankegangen og vidensbanken og dermed øge innovationskraften på 

Uddannelsescentret, hvis jeg oversætter den til min organisation. 

Den tankevækkende afslutning på min afhandling skal være følgende lille fortælling: Forunderligt nok, skete 

der det, mens jeg skrev på opgaven, at byrådet ønskede at sætte konkurrenceudsættelse af køkkenet på 

min institution på dagsordenen. Jeg blev frustreret over denne udmelding, da køkkenet leverer en vigtig del 

af oplevelsen, når man er på kursus hos os, og da jeg kom hjem, brokkede jeg mig derfor over aftensmaden. 

Da jeg forklarer problemstillingen, siger min søn på 14, der har transskriberet alle interview’ene: ”Så skal du 

vel bare have fat på socialpsykiatrien!” 
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