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0.0. Abstract 
 
This thesis focuses on the structural managerial change which Egedal Municipality has un-
dergone and in this the different public paradigms which are a result of this. 
 
My main motivation for exploring the structural change at Egedal Municipality which took 
place in the Spring 2012 is however, that I have a particular focus on how our organisation 
has been redesigned, where structure, culture and managing are triangles which I see as the 
most important elements in working together and achieving success, here one year later in the 
Spring 2013. 
 
The aim of the study is to describe and characterise the change of the organization at Egedal 
Municipality, as well as looking at how the change of the organization redeems the ambition 
to create a layer of the foundation of change in a mixture of structure, culture and manage-
ment. 
 
At the same time I would like to look at the estimate and the evaluation as to which the exten-
sion of the change of the organisation has succeeded. 
 
Finally, I will analyse the results of the above.  An analysis, which examines deeper and tries 
to explain how the managing connection and coherence of the structure adjustment and the 
culture adjustment have co-operated to the desired effect or non-desired effect. 
 
In addition to this I wish to look at how my management prospective can develop and other 
managing perspectives could be included in this process. 
  
In order to make an educated and researched conclusion to my problem theoretical and empir-
ical research will be carried out. The theoretical framework is based on 4 theoretical ap-
proaches, 4/6 steering paradigm, 5 trends in the 21st Century. Furthermore the Strategic Arena 
theory and finally the measures by evaluation. In this connection I will make use of empirical 
and qualitative/quantitative studies.  
 
The 4/6 steering paradigms and the 5 trends analysis describe the characteristics of the change 
of the organisation at Egedal Municipality. We hereby see that the organisation changes from 
the special professional paradigm to New Public Management paradigm during the period 
together with only 2 trends are in clear play, “re-hierarchy” which is the movement away 
from managing to a steering increase at the top management level. A specific radical economy 
which is indeed NPM, where we observe result steering, economic steering, top-down steer-
ing and so forth. 
 
Other trends which are not so specific are for instance off bureaucratic and from “silo” to pro-
cess based organization. The last trend which I have mentioned is one of the central goals for 
the structural change of the organisation. 
 
Strategic Arena theory analyses on what level the matter is approached and discussed. We see 
that some of the Strategic Arenas are specific in use, which are the Strategic arena for politics 
and the Strategic arena for production.  
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The empirical research consists of questionnaires at the top management level which include 
3 top directors and 10 top managers. Questionnaires were given to 8 colleagues who increase 
self-rafting by value as well as valuation.   
 
Two Semi-structured interviews with 2 of the top managers, one manager who has accepted 
and submitted tasks and staff and one top manager whose tasks and staff remain unchanged 
after the structural change. 
 
Lastly I have carried out a focus group interview where 6 colleagues participated for approx-
imately one hour.   
 
Based on the result of the theoretical and empirical research, it can be concluded that the 
structural change of the organisation has had a limited goal effect by the top managers as well 
as by the focus group participants.  
 
It was surprising that the score by the top managers was with some variations, such as 2 -3 top 
managers was extreme negative by all 12 statement of the change of the organization.  
 
Therefore it was important to interview the 2 top managers to get their view on the change, 
and to get their feedback and experience.  
 
It was equally important to have the feedback and experience of 6 colleagues. The conclusion 
was that they did not receive the communication from the top level which means that commu-
nication down through the system has not worked successfully. The outcome of this fact was 
surprising too. Furthermore, employees may be curious about what is happening in the organ-
isation and in this connection not remain passive. 
 
From this thesis I have found that communication at all levels as well as between levels is of 
utmost importance in our organisation. Equally it is necessary to settle with the professional 
paradigms and move to more project-oriented paradigms.  
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1.0 Indledning – en præsentation 
Med denne masterafhandling ønsker jeg at sætte fokus og perspektiv på et udsnit af de offent-
lige paradigmer, og kendte institutionelle standarder, der i disse år er under voldsomt pres. I 
Egedal Kommune udspiller ”2. etape af kommunalreformen” sig gennem en ny organisations-
struktur, der bl.a. legitimeres gennem sloganet ”En styrket kultur”, og italesættes via ”Den 
nye normal”. 
 
Egedal Kommune har i dag knap 42.000 indbyggere og blev etableret i forbindelse med 
Kommunalreformen i 2007. Den nye Kommune var en sammenlægning af 3 mindre kommu-
ner, Ølstykke, Stenløse og Ledøje-Smørum Kommuner. Egedal Kommune er ligesom en lang 
række øvrige kommuner i Danmark under betydeligt pres både økonomisk og organisatorisk. 
 
I eftersommeren 2010 blev der ansat en ny kommunaldirektør, hvis første udfordring var at 
sikre en økonomisk platform, som det politiske niveau kunne ”leve” med, og som sikrede at 
Egedal Kommune fik balance på den økonomiske bundlinje. 
 
Den anden store udfordring var målet om at optimere og trimme organisationen, idet målet 
var at skabe og opnå større sammenhængskraft bl.a. via effektiviseringer, fornyelser og inno-
vation. 
 
Kommunalreformens umiddelbare krav fra 2007 om ”sikker drift” og ”bæredygtighed” er i 
dag konsolideret på hovedparten af de store serviceområder. 
 
Nu ca. 6 år senere er meget anderledes og konteksten i den offentlige sektor er ændret på væ-
sentlige punkter. Et paradigmeskift, hvor der bl.a. kan peges på justerede styringsvilkår og 
forandringsprocesser. Det betyder, at kommunerne står i en ny virkelighed, hvor såvel vel-
færdsstaten er under økonomisk pres som borgernes forventninger til den offentlige service 
stiger markant. Endelig er hensyn til ændringer af kommunernes demografi også af central 
betydning både økonomisk og organisatorisk. 
 
De trends, der i det nye årtusinde diskuteres, har samtidigt givet anledning til at overveje om 
strukturelle tilpasninger i de offentlige organisationer er vejen frem. Derfor er tiden inde til at 
tænke justeringer, udvikling, forandring og effektivisering af driften af og i organisationen, 
idet udfordringerne bl.a. omhandler: 

• Udsigt til en fortsat stram økonomi i de kommende mange år 
• Stigende udgiftspres 
• Vigende skattegrundlag 
• Stigende forventninger hos borgerne og politikerne om bedre service 
• Mere statslig detailstyring 
• Vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret personale 
• Kommunernes legitimitet i befolkningen er under pres 
• Effektiviseringspotentiale i udvikling af personalekompetencer og digitalisering 

 
Disse udfordringer italesættes gennem sloganet ”Den nye normal”. 
 
En fortsat effektivisering af den administrative organisation, er i Egedal Kommune blandt 
andre emner vedtaget, som et særligt politisk fokusområde. 
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På den baggrund blev organisationen redesignet med virkning fra 1/2 2012. Udgangspunktet 
er, at organisationen er kendetegnet ved den institutionelle standard med fortsat høj grad af 
decentralisering, dvs. kompetence, ansvar og handlekraft er placeret tæt på borgeren og virk-
somheden – og er præget af et fælles gå-på-mod hos personalet på basis af indbyrdes tillids-
fulde relationer og samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske grænser.  
 
Helhed, ansvarlighed, respekt, engagement, resultatorientering og handlekraft er fundamentet, 
og direktionen har et visionært strategisk fokus med øje for helheden, og betragter og leder 
organisationen som én koncern. 
 
Central styring – decentral ledelse er fortsat den grundlæggende diskurs og styringsfilosofi, 
hvor mål- og rammestyring fortsat er metoden. De udførende enheder skal fortsat have så stor 
metodefrihed som overhovedet muligt. Værdi- og ledelsesgrundlaget videreføres uændret og 
udvikles i praksis. 
 
For strategisk at understøtte og legitimere forandringen i organisationen, har direktionen 
iværksat en række initiativer inden for slogannet ”en styrket kultur”, som vil blive præsente-
ret nærmere i afsnit 6.3. 
 
I arbejdet med ”en styrket kultur”, som direktionen har udfoldet som en overordnet ramme, 
italesætter direktionen, hvordan den ”nye normal”, den nye diskurs, skal håndteres.  
Med ”den nye normal” menes, at den aktuelle vedvarende tilstand, hvor opgavepresset er 
opadgående og økonomien nedadgående og hvor fremtiden – selv den nære – er mere uforud-
sigelig end sædvanligt og til tider turbulent. 
 
I den nye organisation er jeg placeret i Center for Plan, Kultur og Erhverv som Kultur- og 
fritidschef. 
 

2.0 Problemformulering 
Masterafhandlingens studieobjekt er således Egedal Kommunes organisationsændring pr. 1/2 
2012, og navnlig ledelsen af denne organisationsændring. 
 
Denne ændring har det spændende i sig, at der er tale om udvikling af den administrative 
struktur samtidig med udvikling af en styrket organisationskultur. 
 
Netop dette med ledelsesmæssig sammenhæng mellem strukturelle forandring understøttet af 
eller kombineret med ”en styrket kultur”, der er i fokus i denne masterafhandling. Derfor kan 
jeg identificere en overordnet problemformulering: 
 
 
I hvor høj grad har organisationsændringen pr. 1/2 2012 i Egedal Kommune, formået at 
løse de kommunale udfordringer, kaldet ”den nye normal”, og samtidigt formået at ind-
fri formålene om ”en styrket kultur”, nu ca. et år efter ikrafttræden? 
Og hertil formået af indfri ambitionerne om i Egedal Kommune, at skabe grundlæggen-
de forandring i et mix af struktur, kultur og ledelse. 
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Afhandlingens problemformulering bliver analyseret gennem nedenstående 3 delelementer: 
1. En beskrivelse og karakteristik af Egedal Kommunes organisationsændring og ledel-

sen heraf. 
 

2. En vurdering og evaluering af i hvilken udstrækning målene med organisationsæn-
dringen er realiseret. 
 

3. En analyse af hvorfor resultaterne er, som de er eller ser ud til at blive. En analyse som 
dykker ned i og forklarer, på hvilken måde den ledelsesmæssige sammenhæng mellem 
det strukturelle og kulturelle har bidraget til resultatskabelse. 
 
Det er en analyse af i hvilken udstrækning den ledelsesmæssige strategi og håndtering 
af de strukturelle ændringer netop i sammenhæng med ledelse af de kulturelle tilpas-
ninger i den nye administrative organisation har medvirket til tilsigtede og/eller util-
sigtede resultater. 
 
I forlængelse heraf redegør jeg for min ledelsesmæssige læring og de øvrige ledelses-
perspektiver, som afhandlingen giver anledning til. 

 

3.0  Metode og analysestrategi 
Med afsæt i såvel en kvantitativ som kvalitative undersøgelser af de målsætninger inden for 
rammen af den nye organisationsstruktur, er målet ikke at komme med entydige svar, men 
have fokus på refleksion gennem analyse og diskussion af problemfelterne med henblik på en 
afsluttende perspektivering på de næste mulige udviklingsperspektiver. 
 
En del af problemformuleringens elementer er deskriptivt, men jeg er helt opmærksom på, at 
især det forstående element set i en fænomenologisk fortolkningsvidenskabelig logik, samt 
det forklarende element, er centralt. 
 
For at undersøge problemformuleringens 3 delelementer, er det nødvendigt at gå systematisk 
til værks. Fra en videnskabsteoretisk tilgang, som tager afsæt i det socialkonstruktivistiske 
perspektiv, og hvor respondenternes virkelighed kontinuerligt konstrueres i sociale processer1. 
Her kan empiri fremkomme og synliggøres bl.a. via refleksiv kommunikation.  
 
Med en iagttagelsesvinkel på den ontologiske videnskabsteoretiske tilgang, er det med hen-
blik på at identificere årsager og kausale relationer, som kan bidrage til forklaringer. Hertil 
kan undersøgelsesmetoden samtidig læne sig op ad et fænomenologisk perspektiv med vi-
dens- og menneskeforståelse som baggrund til indsamling af data. Interessen vil her være, 
hvilken mening og motiver respondenterne tillægger forskellige handlinger. 
 

3.1 Kvantitativ undersøgelsesdesign 
Parallelt hermed og for at kvalificere det samlede felt vælger jeg et undersøgelsesdesign, der 
tager udgangspunkt i en mindre spørgeskemaundersøgelse, som udsendes til 3 direktører og 
10 centerchefer, i alt 13 deltagere. Denne ledergruppe udgør topledelsen i Egedal Kommune. 
Formålet med undersøgelsen er af generaliserende karakter. 

                                                           
1 Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer, 2010, Kvalitative metoder, kap. 1. 
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Den kvantitative metode er formaliseret og struktureret. Undersøgelsen forventes at definere 
første del af problemformuleringen og analyserer på andet delelement. Metoden beskæftiger 
sig primært med og har interesse i det erkendelsesmæssig.2 
 
Der foretages desuden en mini spørgeskemaundersøgelse af indbudte til fokusgruppeinter-
view. Undersøgelsen hensigt er identisk med den kvantitative undersøgelse hos topledelsen.3 
 

3.2 Kvalitativ undersøgelsesdesign 
Jeg vil gennemføre 2 kvalitative forskningsinterview, hvor jeg i min interviewform, for at 
strukturere dialog mellem interviewpersonen og mig selv som interviewer, vælger et semi-
struktureret interview. Til dette formål udarbejdes en interviewguide, som kan hjælpe med at 
holde dialogen på sporet.4 
 
Formålet er, at opnå viden og forstå temaer i den daglige ”livsverden” ud fra den enkeltes eget 
perspektiv, dvs. her handler det mere om epistemologi, erkendelsesteori, hvor det handler om 
mulighedsbetingelser for at tilvejebringe viden om genstandsfeltet5. I det konkrete tilfælde 
sker det med afsæt i den nye organisationsstruktur og i perspektivet af tiltagene af justeret 
organisationskultur under den fælles referenceramme for ”en styrket kultur”. 
 
Jeg tager udgangspunkt i Peter Dahler-Larsen’s bog ”At fremstille kvalitative data”, hvor Pe-
ter Dahler-Larsen (PDL) giver bud på metodiske spilleregler for fremstilling af data, som vil 
styrke det videnskabelige6. 

1. Autencitetsreglen, som betyder, at man så vidt muligt skal basere sine dis-
plays på data i deres oprindelige form. 

2. Inklusionsreglen, som betyder, at alle data, der falder inden for den eller de 
kategoriske afgrænsninger man udtaler sig om, skal medtages på det pågæl-
dende sted i displayet. 

3. Transparensreglen, som betyder, at det skal være gennemskueligt, hvordan 
displayet er udfærdiget. 

 

3.3 Fokusgruppeinterview 
Inde for de valgte undersøgelsesdesign vil jeg gennemføre interview med fokusgruppe, som er 
en anden variabel til indsamling af kvalitative data. Som nævnt ovenfor foretages en lille 
spørgeskemaundersøgelse forinden fokusgruppeinterviewet. Resultatet heraf bliver anvendt 
som udgangspunkt for den videre dialog på fokusgruppeinterviewet. 
 
Jeg tager afsæt i Bente Halkiers bog fra 2006, ”Fokusgrupper”, hvori det identificeres at fo-
kusgruppe er en særlig form for interview, hvor en gruppe mennesker er samlet af interviewer 
for at drøfte et eller flere bestemte emner7.  
 
 

                                                           
2 Spørgeskema til topchefer ses som bilag 1. 
3 Spørgeskema til fokusgruppe ses som bilag 2. 
4 Interviewguide til topchefer ses som bilag 3. 
5 Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer, ”Kvalitative metoder”, side 14. 
6 Peter Dahler-Larsen, 2003, ”At fremstille kvalitative data”, kap. 3, side 32-46. 
7 Bente Halkier, 2006, ”Fokusgrupper”, side 7 
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Fokusgruppen er typisk en interaktion mellem interviewpersonerne, hvor jeg som interviewer 
er i baggrunden og i princippet kun blander mig, når der f.eks. skiftes tema eller emne.  
I enkelte tilfælde kan interviewer (moderator) spørge ind til uklarheder.8 

3.4 Fordele vs. ulemper – styrker vs. svagheder 
Uanset valget af metode, kvantitativ eller kvalitativ, har alle såvel styrker som svagheder eller 
fordele og ulemper. En oversigt fremgår af tabel 3.4.1. nedenfor. 
 
Tabel 3.4.1 Oversigt over styrker/svagheder ved forskellig metodeanvendelse. 

 Kvantitativ metode Kvalitativ metode 

 
 
 
 
Styrker 

• Mange respondenter 
• Repræsentativitet 
• Høj dokumentationsværdi 
• Gode sammenligningsmulig-

heder 
• Entydige spørgsmål 
• Mulighed for overskuelige 

præsentationer 

• Komme i dybden med re-
spondenten 

• Nuancerede data 
• Helhedsforståelse 
• Opklare og afklare tvivl un-

der interviewet 
• Mindre chance for misfor-

ståelser 
• Flertydighed 
• Bedre hvis der er følelsesla-

dede emner 
 
 
 
 
 
Svagheder 

• Ja/nej-spørgsmål giver ikke 
mulighed for nuancering 

• Ofte (stort) bortfald, dvs. 
mindre svarpct. 

• Vanskeligt at vide om re-
spondenten har forstået 
spørgsmålet korrekt 

• Vanskeligt at kontrollere sva-
rernes pålidelighed (reliabili-
tet) 

• Intervieweren kan påvirke 
respondenten 

• Tid og ressourcekrævende 
• Problem med repræsentati-

viteten 
• Vanskeligt at bearbejde data 

efterfølgende 
• Interaktion mellem inter-

viewer og respondent kan 
påvirke validiteten 

Kilde: ”Hvem spiser boller i karry?9” og egne tilretninger.  

3.5 Opsamling af undersøgelsesdesign og metodekombination 
Som opsamling ser mit samlede undersøgelsesdesign således ud: 

1. Konkret gennemføres kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med topledelsen, som gø-
res anonymt, idet jeg anvender et webbaseret program surveyXact. 

2. To individuelle semistrukturerede kvalitative interviews, med 2 centerchefer. Målet er 
at interviewe 1 centerchef, der både har modtaget og afgivet personaler og opgaver, 
samt 1 centerchef hvis portefølje og personaler er uændret. Dette for at få et bidrag af 
deres livsopfattelser og en nuancering af elementerne i spørgeskemaundersøgelsen 
som et væsentligt supplement. 

3. Der gennemføres ét interview med fokusgruppe, hvori indgår 6-7 medarbejdere, som 
er ansat hos de 2 centerchefer, der er interviewet. Fokusgruppen vil besvare et mindre 
spørgeskema, som bliver scoret forinden selve interviewet og de opnåede resultatet vil 
danne udgangspunkt for interviewet. Spørgeskema tilbageleveres til deltagerne, hvor-
ved besvarelserne forbliver anonyme i analyseafsnittet. 

                                                           
8 Interviewguide til fokusgruppen ses af bilag 4. 
9 Henriette Lungholt og Paul Metelmann, 2010, ”hvem spiser boller i karry?”, side 39.  
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Jeg vælger denne bredde i undersøgelsesdesign netop for at inddrage forskellige optikker og 
iagttagelsesvinkler på de valgte problemfelter. For en opsummering gives nedenfor dataind-
samlingsteknikkerne10 
 
Figur nr. 3.5.1. Oversigt over dataindsamlingsteknikker 
 Primære data Sekundære data 
 Stimulidata Ikke-stimulidata  
 
 
 
Kvalitative 
data 

Ustrukturerede og semistrukture-
rede interview 
 
Projektive teknikker 
 
Psykologiske test 

Alle former for obser-
vationsteknikker 
 
 
Indirekte teknikker 

Arkivalier, dokumen-
ter, notater, memo-
randa, breve, film, 
billeder, lydfil, fysi-
ske genstande inde-
holdende informatio-
ner, registre, aviser 

 
 
Kvantitative 
data 

Standardiserede/strukturerede in-
terview 
 
Enquetes 
 
Psykologiske test 

Kvantitative observa-
tionsteknikker 
 
Indirekte teknikker 

Offentlige og private 
statiske dataindsam-
linger og registre 

Kilde: Ib Andersen 2003, Den Skinbarlige virkelighed, side 196. 
 
Som sekundære data anvendes evalueringsrapport fra 2009. Hertil er udgivet en evaluerings-
rapport fra marts 2013 samt ansøgning til KL’s innovationspris med titlen ”en styrket kultur”. 
  
En afsluttende perspektivering vil jeg som ledelsesmæssig læring udfordre problemformule-
ringens elementer via analysearbejdet. Det sker inden for temaet 

• Strategisk forandringsledelse  
 
Jeg har en forventning om, at såvel spørgeskemaundersøgelsen samt interviews, som metode 
og undersøgelsesdesign, kan medvirke til at reducere omverdens kompleksitet i takt med at 
min egen øges gennem ny viden og læring.  
 
Jeg forventer, at den nye viden og læring som sidegevinst, betyder, at jeg tillige udvikler egne 
strategiske ledelseskompetencer, som et væsentligt element til mit videre arbejde som leder og 
aktivt medlem af ny ledergruppe, og få defineret et nyt ledelsesrum i den nye kontekst. 

3.6 Validitet og reliabilitet af data 
Jeg er naturligvis optaget af, at opnå så stor overensstemmelse af problemformuleringen og 
dens 3 delelementer, som overhovedet muligt. Som forsker er jeg interesseret i at sikre så god 
en overensstemmelse mellem de teoretiske begreber og de indsamlede empiriske data. Graden 
af denne overensstemmelse kaldes definitionsvaliditet11. 
Det begreb kan deles i 2 yderligere begreber:  

• Gyldighed og relevans,  
idet gyldighed fortæller noget om overensstemmelsen mellem mit teorivalg og det empiriske 
plan, hvor relevans fortæller noget om, hvor gode mine spørgsmål i såvel spørge- som inter-
viewguiden er i forhold til problemformuleringen og de 3 delelementer. 

                                                           
10 Ib Andersen, 2003,” Den Skinbarlige Virkelighed”, side 196 
11 Ibid.: side 119 
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Reliabiliteten fortæller noget om, i hvor høj grad resultaterne af undersøgelsen er pålidelige, 
dvs. i hvor høj grad måler vi det, vi gerne vil måle?  
 
Sagt på en anden måde, kan målingerne gentages og give samme resultat, altså har de en re-
producerbarhed12 
 
Derfor har jeg netop valgt at gennemføre forskellige metoder, hvor såvel kvantitativt som 
kvalitativt undersøgelsesdesign indgår som metodekombinationen for herigennem at sikre så 
høj kvalitet, igennem hele undersøgelsen. 
 

3.7 Analysestrategi 
At arbejde konkret med analysestrategi er begrundet i at binde problemformuleringen, empiri-
en og dermed også valget af teori sammen, hvor analysestrategien vil sætte fokus på, hvilke 
dele af problemformuleringen, der i særlig grad skal iagttages.  
 
Umiddelbart tænker jeg semantisk analysestrategi, idet den bl.a. som udgangspunkt tager det 
forstående afsæt og har ønsket om at søge svarerne gennem hermeneutik, samt anden ordens 
iagttagelser. Jeg er interesseret i at forstå andres meninger, forestillinger, holdninger, motiver 
etc. gennem interviews, og samtidigt set transparent gennem spørgeskemaundersøgelsen.  
 
Semantik trækker på et reservoir af begreber. Det handler om alle forestillinger, der gøres 
gennem kommunikation. Man kan måske udtrykke det som ”et rum”, vi taler inden for. Se-
mantisk analyse er som ofte historisk, og bliver normalt altid knyttet til en historisk kontekst.  
 
Set i et socialkonstruktivistisk perspektiv, hvor analysestrategien grundlæggende handler om 
at gøre rede for, hvordan den sociale virkelighed konstrueres gennem anvendelse af bestemte 
iagttagelsesledende begreber om den enkeltes livsopfattelser.13  
I det konkrete tilfælde at iagttage udviklingen i Egedal Kommune gennem strukturreformen 
og den efterfølgende interne reform i lyset af den administrative strukturændring 1/2 2012. 

4.0 Læsevejledning 
Masterafhandlingen er bygget op omkring følgende afsnit: 

• Indledning, problemformulering, metodedesign og den teoretiske ramme 
Herefter vil problemformuleringen og den 3 delelementer/spørgsmål blive udfoldet via analy-
se og fortolkning. 
Der startes med en beskrivelse og karakteristika af Egedal Kommunes organisationsændring 
før og efter billede. 
 
Herefter vurdering af målopfyldelsen af den nye organisationsstruktur, og der vil efterfølgen-
de sættes særligt fokus på, hvorfor resultaterne er, som de ser ud til at blive. Så et perspektiv 
på sammenhæng mellem strukturelle og kulturelle tiltag, hvor især den ledelsesmæssige stra-
tegi og håndtering af struktur- og kulturtiltag bliver afdækket.  
 
I forbindelse med egen læring, vil blive diskuteret mulige og begrundede strategier for ledelse 
af organisationsændringen, herunder ledelsesmæssig sammenhæng mellem struktur og kultur. 

                                                           
12 Merete Watt Boolsen, 2008, side 235 
13 Anders Esmark, Carsten Bagge Laustsen, Niels Åkerstrøm Andersen, 2005, socialkonstruktivistiske analyse-
strategier, kap. 1. 
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5.0 Den teoretiske ramme 
Gennem masterafhandlingen søger jeg at indkredse problemformuleringen og dens 3 delele-
menter, og jeg tager afsæt i såvel den praktisk forstående som den socialkonstruktivistiske 
tilgang..  
 
Forudsætningen er gennem undersøgelse, at opnå viden om de interviewedes livsopfattelse på 
området og mere generel forståelse om såvel de bagvedliggende variabler som konkrete hen-
sigter med organisationsudviklingen/-forandringen, og i særdeleshed her ca. 1 år efter ikraft-
træden af den redesignede organisation. 
 
Med det udgangspunkt vil jeg belyse relevante teorier, idet valgene medvirker sammen med 
empirien og analysen at perspektivere problemformuleringen og de 3 delelementer. Teorier 
som jeg finder giver denne masterafhandlingen mening og kant er: 

• Leon Lerborg – de 4/6 styringsparadigmer 

• Evert Vedung – Utvärdring i Politik och Förvaltning 

• Kjell Arne Røvik – Trender og Translasjoner – Dominerende organisationsideer 
i det nye årtusinde – virus- og oversættelsesteori 

• Kurt Klaudi Klausen – Strategisk ledelse, de mange arenaer 
 
Jeg vælger de 4 teoretiske tilgange som styrende for masterafhandlingen, som mulighedsbe-
tingelser for diskussion af problemformuleringen og dens 3 delelementer ud fra teoriernes 
begrænsende perspektiv. Det sker via indsamlet empiri, som vil binde teori, empiri og analyse 
sammen. 
 
Imidlertid indebærer teorivalgene samtidigt et fravalg, idet anden teori kan give andre per-
spektiver, og andre mulighedsbetingelser og forklaringer på problemformuleringen og dens 3 
delelementer. Organisationsændringen kan eksempelvis præsenteres via Finn Borum’s 4 stra-
tegier for organisationsændringer, ligesom der vil være andre modeller og teorier i spil.  
 
Hvert teoriafsnit vil afsluttes med et par hypoteser, som jeg identificerer, er relevante og kan 
supplere og medvirke til at perspektivere problemformuleringen og dens 3 delelementer.  
 
I selve analysen, vil andre relevante teorielementer blive inddraget, hvor det giver mening. 
 

5.1 Leon Lerborg – 4/6 styringsparadigmer 
Som udgangspunkt vil de 4/6 styringsparadigmer blive set i forhold til problemformulerin-
gens 1. delelement, som er en beskrivelse og karakteristik af organisationsændringen i Egedal 
Kommune. Det er muligt med Leon Lerborgs styringsparadigmer at få karakteriseret organi-
sationsændringen, hvordan og hvilke styringsparadigmer der er i spil.  
 
Samme analysetilgang med styringsparadigmerne vil også medvirke til delvist at forklare pro-
blemformuleringens 3. delelement, som forklaringsanalyse af de opnåede resultater og den 
ledelsesmæssige sammenhæng mellem de strukturelle og kulturelle tiltag.  
 
Den offentlige sektor har alene i dette århundrede forandret sig betydeligt. Der er kommet en 
række styringsinstrumenter til, bl.a.:  

• Større fokus på udlicitering, selvstyrende teams, kontraktstyring, BUM-modeller, per-
sonaleledelse, taxameterstyring, strategisk kompetenceudvikling etc.. 
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Alt sammen i et forsøg på at få styr på den offentlige sektor, både med hensyn til udgiftsni-
veau, medarbejdere, kulturer, ydelser, samarbejdspartnere osv.. I det lys rejser sig spørgsmålet 
om, hvilke midler vi griber til for at få styr på og kontinuitet i den offentlige sektor.  
 
Leon Lerborg identificerer 4 grundlæggende paradigmer med 2 supplerende paradigmer i den 
offentlige styring: 

• Det bureaukratiske paradigme 

• Det professionelle paradigme 

• NPM-paradigmet med 
o NPM marked og NPM kontrakt  

• Det humanistiske paradigme, samt 
o Det relationelle paradigme 

Disse paradigmer ser Lerborg samlet som Styringsteknologier, der hænger sammen i famili-
er. Dvs. der er et slægtsskab eller indre logik, hvor nogle baserer sig på samme styringsfiloso-
fi, menneskesyn, organisationssyn osv. 
 
Et paradigme kan i Lerborgs udgave oversættes til: ”Et grundlæggende tankesæt, som er be-
stemmende for, hvilke spørgsmål der overhovedet kan stilles, og hvordan de kan gribes an i 
en styringsmæssig sammenhæng”14 
Et styringsparadigme udgør en bestemt tilgang til begrundede handlinger. 
 
Det bureaukratiske paradigme er det grundlæggende element i den offentlige struktur, og 
har som udgangspunkt været ekstremt vigtigt for dannelsen af den moderne, demokratiske 
offentlige sektor. Denne reguleres via love og regler, som vedtages af det politiske niveau. 
Embedsværket, den administrative organisation, er den loyalt udførende enhed. Forvaltnings-
lov, offentlighedslov m.m., og transparent i alle beslutninger. Lighed, ensartethed er centralt, 
hvor den offentlige sektor styres af politikere via et neutralt forvaltningsapparat. 
 
Typisk er den offentlige sektor opbygget vertikalt hierarkisk, hvor topledelsen har den fulde 
kompetence og virker gennem en meget stringent struktur i organisationen. Nogle nøgleord 
er: Regler, hierarki, struktur, stillingsbeskrivelser, skriftlighed, kommissioner, møder, over-
enskomster, anciennitet, akkreditering15 

 
Det professionelle paradigme er en videreudvikling af det bureaukratiske paradigme, hvor 
den fagprofessionelle og professionsfællesskabet her er karakteriseret og opretholder deres 
autonomi. Alle har det tilfælles, at de vil styre sig selv, idet de har den fornødne viden. Vær-
dier som engagement, dygtighed og ekspertise er centrale og opretholdes stædigt. Sektoropde-
lingen på faglige områder blev en realitet, og hver sektor blev en arena for den særlige faglige 
ekspertise, som blev skabt og vedligeholdt. Styringsmæssigt har de behov for kompetenceud-
vikling, og hierarkierne er bygget op omkring faglig dygtighed. 
 
Både det professionelle og det bureaukratiske paradigme har været vigtige i måden, vi tilrette-
lagt arbejdet på i den offentlige sektor, idet alle brugere/borgere forventer en ensartet og pro-
fessionel behandling, uanset om det er indenfor folkeskoleregi, tilskudsregi, hospitalsregi eller 
andet regi. Den offentlige sektor karakteriseres med regelstyring, hierarki og faglige enheder. 
 

                                                           
14 Klaus Majgaard, Økonomistyring og informatik, 27 årgang 2011/12, Jagten på autencitet i offentlig styring, 
del 2, side 53 
15 Leon Lerborg, udleverede slides til undervisning faget Offentlig styring, OLM 
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New Public Management paradigme var et nyt behov, som opstod på baggrund af det ”løb-
ske” budgetter fra midten af 1980’erne og med større og større fokus frem til i dag. Det var et 
tydeligt behov i den offentlige sektor for at ændre strategi fra en planøkonomi til en model, 
som på en mere hensigtsmæssig måde kunne styre de voksende udgifter inden for den offent-
lige sektor. 
 
Imidlertid var det vanskeligt at finde egnede styringsmodeller inden for egen sektor, hvorfor 
den offentlige sektor oversatte en række styringsværktøjer fra private sektor og især fra den 
amerikanske managementteori. Det blev til New Public Management – marked. 
 
Det blev legalt, at den offentlige sektor antog nye navne inspireret fra den private sektor. 
Navne som virksomhed, koncern osv., som skulle levere offentlige ydelser til bruge-
re/borgere. Den offentlige sektor anvendte styringsmekanismer fra den private sektor. 
Af vigtige elementer, der indgår i NPM kan nævnes:  

• Konkurrence, resultatorientering, brugerbetaling, frit valg, økonomiske incitamenter, 
selvejende institutioner, konsekvent rammestyring (for det meste Top-down styring), 
brugerbestyrelser, udlicitering og privatisering m.m.. Afbureaukratisering var en væ-
sentlig del af styringsparadigmet. 

 
NPM har udviklet sig til at se borgeren som forbruger, der ikke kun er aftager af offentlige 
ydelser, men en medskaber af velfærd i Kommunerne.  
Der er kommet nye modeller for, hvordan kommuner yder tilskud og samarbejder med civil-
samfundet og frivillige organisationer.16 
 
En anden variant af NPM er New Public Management – kontrakt. Det er en hierarkisk vari-
ant, hvor der er fokus på resultater som skulle skabes gennem bl.a. kontraktstyring. BUM-
modellen (bestiller – udfører – modtager) indgår inden for den offentlige sektor17 
 
Der er her meget mere fokus på resultater, og i forlængelse heraf skabt dokumentationsrutiner, 
kvalitetsindikatorer og nøgletal, som kunne sammenlignes via benchmarking og udpege best 
practice. Alt det via en meget hierarkisk styring med stort resultatfokus. 
 
Det humanistiske er karakteriseret af fokus på medarbejderne, således man at gør op med 
regeltyranni og fejlfinderkultur. Ledelse vil fremover ses gennem udøvelse af visioner og 
værdier og udvikles i en anerkendende dialog med medarbejderne.18 
 
Der sættes fokus og turbo på udvikling af kompetencer blandt ledere og medarbejdere på så-
vel det faglige som sociale og personlige kompetencer. Netop kombinationen af NPM og det 
humanistiske paradigme har i stor grad været med til at definere ledelse som en selvstændig 
faglighed19 
 
En leder frigøres fra det mere faglige og bliver mere generaliserende i sin tilgang til ledelse, 
hvor en leder fremover ses som strategisk mål-og resultatstyrer, kompetenceudvikler og orga-
nisatorisk facilitator. 

                                                           
16 Klaus Majgaard, Økonomistyring og informatik, 27 årgang 2011/12, Jagten på autenticitet i offentlig styring, 
del 2, side 57 
17 Ibid.: side 57 
18  Ibid: side 57 
19  Ibid: side 57 
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Paradigmet arbejder mod en fladere struktur, organisationen er åben og kommunikerende ud-
adtil. 
 
Det relationelle styringsparadigme er opstået ved et radikalt anderledes styringsparadigme. 
Det er bygget op omkring systemisk tænkning (AI, socialkonstruktionisme), hvor hovedter-
merne er relation, anerkendelse, inklusion, nysgerrighed, cirkularitet og selvstyring. Dvs. det 
bygger på et unikt menneskesyn, og bæres af stærke værdier om det gode menneske, og hvor 
de svage stemmer også høres. Det baseres på en positiv tilgang til udvikling af organisationer. 
 
Blanding af paradigmerne sker alle steder. Det fungerer ikke sådan at det offentlige og der-
med i Egedal Kommune kun beskæftiger sig med et paradigme ad gangen. I virkeligheden 
sker et mix af alle 4/6 styringsparadigmer, hvor alle paradigmer anvendes på kryds og tværs.   
 
F.eks. kan vi hverken undvære Det Bureaukratiske paradigme, da organisationerne har be-
hov for synlige kriterier at styre efter, hvilke love skal der arbejdes efter i sagsbehandlingen 
osv.. eller f.eks. den fagprofessionelle tilgang, hvorigennem det sikres, at borgerne får den 
bedst mulige beslutning, kvalitet inden for de økonomisker rammer.  
 
5.1.1 Hypotese om anvendelse af paradigmerne 
Leon Lerborgs teori om styringsparadigmer bidrager til følgende hypoteser i forhold nærvæ-
rende masterafhandlings problemformulering og dens første delelement om beskrivelse og 
karakteristik af Egedal Kommunes organisationsændring og ledelsen heraf.  
 
Hertil om styringsparadigmer kan medvirke som delvist bidrag til problemformuleringens 3. 
delelement, som omhandler en analyse af, hvorfor resultaterne er, som de er eller ser ud til at 
blive, og som vil dykker ned i og forklarer, på hvilken måde den ledelsesmæssige sammen-
hæng mellem struktur og kultur har bidraget til resultatskabelsen. 
 
1. I beskrivelse og karakteristikken af problemformuleringens første delelement ses tydelige 

spor af, at nogle paradigmer har konsistens, og andre virker kontingent. Hertil er det inte-
ressant at afdække hvilke anomalier, der kommer til syne via organisationsforandringen. 

2. Og endelig er det afgørende interessant i problemformuleringens tredie delelement, at 
analysere og afdække hvilke paradigmeskift, der kan medvirke til at forklare og konstitue-
re overgangen til den ny organisationsstruktur, som medvirkende årsags-
/sammenhængsforklaring. 

5.2 Evert Vedung – Utvärdering i Politik och Förvaltning 
Når jeg inddrager Evert Vedung i mit teoriafsnit, hænger det sammen med denne masteraf-
handlings indledende del af problemformuleringen, samt det anden delelement om en vurde-
ring og evaluering i hvilken udstrækning målene med organisationsændringen er realiseret. 
Evert Vedung arbejder systematisk med at kortlægge og bedømme offentlige institutioners 
resultater og processer gennem evaluering.  
 
Det jeg har fundet særligt interessant, i denne masterafhandlings kontekst, er, evalueringen via 
målopfyldelsesmodellen. En målopfyldelsesmodel, den klassiske mål-/resultatmodel, vurderer 
om de strukturtiltag, der er iværksat, dvs. interventionen, giver det resultat af direkte eller 
indirekte effekter, som strukturændringen er tiltænkt at opfylde, og som modsvarer de resul-
tat- eller effektmål, der oprindeligt var sat op. Mål betyder i denne kontekst både mål som 
vurderingskriterier og som standarder for disse vurderingskriterier20.   

                                                           
20 Evert Vedung, 2012, Utvärdering i politik och förvaltning, side 91 
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Inden man giver sig i kast med at vurdere/evaluere på målopfyldelsen, skal det iagttages, at en 
målopfyldelsesanalyse består af 2 varianter i proceduren: 

1. Beskrivende målopfyldelsesanalyse, som er en evaluering af, hvorvidt resultatet 
stemmer overens med de oprindelige vedtagne mål. 

2. Forklarende målopfyldelsesanalyse, som er en evaluering af, i hvor stort et omfang 
de opnåede resultater (effekter) beror på indsatsen, dvs. om indsatsen er årsagen til de 
opnåede resultater (effekter) og om disse opnåede resultater i tilfredsstillende grad 
stemmer overens med de oprindelige vedtagne mål21. 

Der er som ved alle andre teorier og modeller både styrker og svagheder.  
 
Inden for styrken findes der 3 umiddelbare argumenter på målopfyldelsesmodellen i den of-
fentlige sektor: 

1. Demokratiargumentet – som henter sin kraft fra forestillingen om den parlamentari-
ske styrke og om repræsentativ demokrati. 

2. Objektivitetsargumentet – som betyder, at der er tale om upartiskhed, og en distance 
eller armslængde princippet til løsninger på hele evalueringsområdet, og er normativ. 

3. Enkelthedsargumentet – som angiver sin gyldighed, men vægtes alligevel let22. 
 
Inden for svagheder er de vigtigste argumenter: 

1. Luftighedsargumentet – hvor resultatmål er så abstrakte at de er uanvendelige som 
bedømmelsesinstrument. 

2. Uklarhedsargumentet – hvor indsatsmålet på grund af uklarhed ikke egner sig som 
vurderingsgrundlag. 

3. Inflationsargument – hvor der går inflations i målene, som også giver et uklart vur-
deringsgrundlag. 

4. Argumentet om strategisk motiv – hvor målopfyldelsesmodellen er blind for den 
vigtige rolle, som aktørernes urigtige kalkuler spiller i den offentlige sektor. 

5. Top-down argumentet – hvor argumentet er fejlagtigt, idet målopfyldelsesevaluerin-
gen hænger sammen med den normative forestilling om at administrationen bør være 
borgernes tilgang. 

6. Bieffektsargumentet – hvor det hævdes, at den politiske styring kan få konsekvenser, 
som ikke blev observeret eller forudset i beslutningsøjeblikket.23 

 
5.2.1 Hypotese af målopfyldelsesmodel 
Evert Vedung’s målopfyldelsesmodel bidrager til følgende hypotese i forhold denne master-
afhandlings problemformulering og dens anden delelement om vurdering og evaluering af i 
hvilken udstrækning målene med organisationsændringen er realiseret. 

1. Målopfyldelsesmodellens styrker er begrænset, sammenstillet med identificering af 
udfordringerne bl.a. via luftigheds-, top-down-, og uklarhedsargumentet. Derfor bliver 
der tale om en begrænset målopfyldelse hos såvel topledelsen som hos medarbejdere. 

 

5.3 Kjell Arne Røvik – Trender og Translasjoner – Ideer som for-
mer det 21. århundrets organisasjon 

Når jeg vælger at medtage Kjell Arne Røvik’s 5 trends som teoretisk bidrag, er det bl.a. til at 
understøtte og identificere problemformuleringen samt første delelement med karakteristik af 
Egedal Kommunes organisation og ledelsen heraf. 

                                                           
21 Ibid,: side 92. 
22 Ibid.: side 94-96 
23 Ibid,: side 97-102 
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Desuden problemformuleringens 3. delelement som forklaringsanalyse af de opnåede resulta-
ter og den sammenhæng mellem struktur, kultur og ledelse.  
 
Indledningsvis præsenterer Røvik sine tanker og ideer, der tager det afsæt i en 3. model for 
paradigme, som ligger mellem det, Røvik ser som 2 hovedparadigmer, idet han finder det 
nødvendigt at kombinere det bedste fra de 2 hovedparadigmer til en samlet teoretisk tilgang. 
Røvik kalder sin 3. model for pragmatisk institutionalisme. 
 
Tabel 5.2.1. Røvik’s forskellige perspektiver på styring. 

 Modernistisk, ratio-
nel 

Socialkonstruktivistisk Pragmatisk institu-
tionalisme 

Marked Jagt på og efterspørg-
sel efter de bedste 
styringskoncepter 

Normen om modernitet 
driver markedet (stedse 
forandringer, fornyelse 
og effektiviseringer) 

Realitetsmodus, 
”Både og” 

Styringskoncepter Værktøjer for rationel 
styring 

Symboler Redskaber og sym-
boler 

Modtagelse Tro på overførbarhed, 
succes under forud-
sætning af ledelses-
kraft, instrumentel 
installation, hurtig 
tilkobling 

Dekobling fra organisa-
torisk praksis, symbolsk 
installation 

Tvetydighed, virus 
kan mutere, transla-
tion 

Kilde: Udleverede slides fra undervisningen fra OLM-faget Offentlig styring. 
 
Røvik præsenterer de dominerende organisationstrends og/eller ideer i det 21. århundrede, 
hvor tilgangen er, at se disse trends i tid og rum.  
 
Røvik’s umiddelbare tilgang er, at hver markant/historisk periode, f.eks. i den offentlige sek-
tor, typisk har mange forskellige udviklingstræk. Røvik ser nogle af udviklingstrækkene, som 
dominerende organisationsideer i det 21. århundrede. 

Afbureaukratisering24 
Her er der taler om den tydelige idestrøm, der beskriver en bevægelse bort fra den klassiske 
bureaukratiske hierarkiske organisationsform, hvor nye ideer, opskrifter og konkrete reformer 
retter sig og er en bevægelse mod, at give organisationer formelle struktur og en bestemt ud-
formning, så organisationen nu fremstår som ideal for den tidsrigtige designede og effektive 
organisation. 
 
Bureaukratiseringen afløses af ideer om fleksibilitet og tendensen til i højere grad at bruge 
temporære organisationsformer. Tendensen er, at formelle strukturer i langt højere grad rede-
signes, og der skabes en mere omfattende brug af midlertidige, temporære organisationsfor-
mer og ideer om kontraktion i retning af den fortsat mere sammentrukne organisation både i 
det horisontale og vertikale plan. En flad struktur en af samtidens mest populære organisati-
onsideer. 

                                                           
24 Kjell Arne Røvik, 2009, Trender og Translasjoner, Ideer som for det 21. århundrets organisation, side 124 
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Fra ledelse til styring, rehierarkisering25 
En anden fællesbetegnelse der identificeres, er rehierarkisering.  Det er en række ideer og 
træk, som er en bevægelse bort fra ledelse i retning af mere styring.  
Det er et forløb med den aftagende satsning på ledelse, og der identificeres en øget satsning på 
indirekte styring, dvs. en rehierarkisering.  
 
Det er massive ideer og reformstrømme, som alle sigter mod at øge topledelsens styringska-
pacitet og dermed mulighedsbetingelse for at foretage styring af afdelinger og medarbejdere. 
 
Den indirekte hierarkiske styringskapacitet kan ifølge Røvik i princippet ske på 2 måder: 

1. Ved redesign af formel struktur – særligt på det vertikale plan 
2. Ved udvikling og implementering af formaliserede styringssystemer. 

Røvik fokuserer på trenden, der skaber etablering af temporære organisationsformer, udflad-
ning af vertikale strukturer og opbygning af centraliserede og formaliserede styringssystemer.  

Radikal økonomisme26 
I dette kapitels overskrift står: ”Forretningslogikkens sejr over forvaltning og forening”. Her 
er der fokus på tendensen til at se offentlige organisationer i lyset af den private sektor, hvor 
især New Public Management er det mest kendte fænomen.  
 
Der iagttages langt mere aggressive reformer end tidligere. Det har indgriben i organisations-
form, i strategispørgsmål og i ressourcestyring. En række af NPM-værktøjer er allerede im-
plementeret i den offentlige sektor, med klart fokus på 

• Konkurrence, resultatorientering, brugerbetaling, frit valg, økonomiske incitamenter, 
selvejende institutioner, konsekvent rammestyring (for det meste Top-down styring), 
brugerbestyrelser, udlicitering og privatisering m.m.. Afbureaukratisering har også 
været et væsentligt perspektiv. 

• Nyere NPM elementer, der yderligere har været præsenteret inden for den offentlige 
kontekst er bl.a. Activity-Based Costing, Balanced Scorecard. 

Fra ”silo” til Procesbaseret organisering27 
I den fjerde hovedtrend er der fokus på den værdiskabende proces i organisationer. Røvik 
omtaler trenden med denne procesdrejning som et nyt paradigme i organisationstænkningen. 
Det er først og fremmest et brud på strukturtænkningen generelt og i særdeleshed med idealet 
om ”siloorganisation”.28 
 
Røvik omtaler 3 koncepter, for den primære værdikæde, der særlig udmærker sig, idet man 
hovedsageligt arbejder med:  

• Organisering af produktion  
• Procesbaseret ledelse og design af formelle organisationsstrukturer 

 
En proces defineres som en handlingskæde, hvor input transformeres til output med det for-
mål at opfylde interessenternes behov. Vi kender vi koncepterne Lean production og Business 
Process Reengineering. 
 

                                                           
25 Kjell Arne Røvik, 2009, Trender og Translasjoner, Ideer som for det 21. århundrets organisation, side 145 
26 Ibid: side 161 
27 Ibid: side 182 
28 Ibid.: 183 
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Omdømmehåndtering29 

Den femte og sidste hovedtrend har fællesnævneren omdømmehåndtering, der handler om 
langt mere end de traditionelle begreber som markedsføring, image etc..  

Det handler om at adskille begreberne ”omdømme” og ”omdømmehåndtering”, hvor om-
dømme er organisationens evne til at frembringe resultater, og hvor Røvik definere omdøm-
mehåndtering som:  

”Tiltag rettet ind mod bevidst, planmæssig præsentation af organisationen overfor relevante 
aktører, som sigter på at styrke deres opfattelse af og tillid til organisationen30” 

Røvik kategoriserer 3 hovedgrupper inden for omdømmehåndtering:  
• Branding 
• Story telling (strategiske fortællinger – den gode historie)  
• Håndtering af organisationers samfundsansvar. 

 
Når jeg vælger at præsentere de 5 hovedtrends, er det begrundet i, at jeg kan genfinde dem i 
den udvikling af de nye styringstiltag, som lige nu præger Egedal Kommune, og som jeg der-
for vil anvende, som teoretisk platform i analyseafsnittet.  
 
Imidlertid er alle 5 trends ikke lige tydelige. F.eks. tales der i organisationen om omdømme-
håndtering, bl.a. begrundet i mindre gode omtaler i medierne. Men Egedal Kommune har 
endnu ikke gået helhjertet aktivt ind for denne trends område. 
 

5.3.1 Hypoteser af de 5 trends 
Kjell Arne Røvik’s teori om de 5 trends bidrager til følgende hypoteser i forhold nærværende 
masterafhandlings problemformulering samt dens første delelement om karakteristik af Ege-
dal Kommunes organisationsændring og ledelsen heraf, samt tredie delelement omhandlende 
en analyse af, hvorfor resultaterne er, som de er eller ser ud til at blive, og som vil dykker ned 
i og forklare, på hvilken måde den ledelsesmæssige sammenhæng mellem struktur og kultur 
har bidraget til resultatskabelsen. 

1. Organisationsændringen udspringer ikke fra et kulturperspektiv, men fra et rationelt 
styringsperspektiv. Som forklarende element vil NPM- koncepter inden for radikal 
økonomisme yderligere blive reformeret betydeligt ind i Egedal Kommune, og i den 
offentlige sektor som helhed. 

2. Et markant stigende styringsperspektiv, som alene er begrundet i ønsket om at øge 
topledelsens styringskapacitet ses med bl.a. dokumentationer, ledelsestilsyn.  

5.4 Kurt Klaudi Klausen, Strategisk ledelse, de mange arenaer 
Valget med at med at tage afsæt i Kurt Klaudi Klausen, Strategisk ledelse - de mange arenaer 
(8 arenaer), er begrundet i at udfolde problemstillingerne ud fra flere iagttagelsesvinkler. Are-
nateorien, som kontekstbetinget, vil blive udfoldet i sammenhæng med problemformulerin-
gens 3. delelement som en mulig forklaring på, hvorfor resultaterne for organisationsændrin-
gen er det, de viser sig at blive. 
 
Jeg er især optaget af, at forstå sammenhængen i de strategiske arenaer, der udspilles i organi-
sationen. Det gælder såvel i administrationen som på det politiske niveau.  
Da det især handler om strategi og strategisk ledelse i den nye organisation, og hvor nedslags-
punkterne er et fokus på den strukturelle organisationsændring og de opnåede resultater heraf, 
                                                           
29 Kjell Arne Røvik, Trender og Translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon, side 195 
30 Ibid: side 196 
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i sammenhæng med de kulturelle tilpasninger, er det i særdeleshed spændende at udfolde are-
nateorien, idet den som nævnt er kontekstbetinget. 
 
At inddrage strategisk ledelse og arenateorien i masterafhandlingen er netop med henblik på, 
at opnå forståelse og erkendelsesmæssig forklaring på strategiarbejdet, bl.a. om definition og 
identificering af mulighederne for facilitering af og med den nye administrative struktur. 
 
Desuden forstå vigtigheden af, at organisationen har en mission, en eksistensberettigelse. 
Hvorfor organisationen eksisterer, som social konstruktion, lægger an til at arbejde med visi-
oner, som gerne skulle give nogle retningsanvisninger på ideelle forestillinger om organisati-
onens fremtid, som ikke er fuldstændig urealistisk.  
Endelig fås en afklaring af forståelsen af begrebet strategisk arena via en nærmere definition. 
 
KKK understreger i øvrigt at strategisk ledelse ikke er noget topledelsen i en organisation har 
patent eller eneret på31.  
Strategisk ledelse foregår i hele organisationen, og det især er vigtigt, at der bliver ledet opad.  
 
En strategisk arena er et genstandsfelt eller en omverdensdimension, som rummer sine egne 
strategiske udfordringer og spilleregler. Dvs. når man har en arena, hvor der spilles efter reg-
lerne for fodbold, kan man ikke på samme arena samtidigt spille med reglerne fra Basket-Ball 
og visa versa. 
 
Nedenfor en kort præsentation af de 8 arenaer. 
 
I Arenaen for produktion interesserer man sig for arbejdets organisering for produktion af 
varer og serviceydelser, tekniske hjælpemidler, antal medarbejdere og deres kompetencer. 
Handler om det klassiske i organisationsteorien, der drejer sig om organisationsdesign. 
 
På Den sociale arena interesserer man sig for det enkelte individ og det sociale liv i organisa-
tionen. Muligheder for medarbejder- og kompetenceudvikling. Handler om det klassiske i 
organisationsteorien HRM og OD, dvs. fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, kompe-
tenceudvikling m.m.. 
 
På Den strategisk arena Markedet interesserer man sig for det marked man befinder sig på. 
Det er her, der afsættes varer og serviceydelser, som man producerer. Handler om det klassi-
ske i organisationsteorien, der handler om at cementere og styrke ens konkurrencesituation. 
 
På Den politiske arena for beslutningstagning interesserer man sig for de politiske beslut-
ningsprocesser, som omgiver ledelsen internt og eksternt. Det handler om det klassiske i for-
handlings- og beslutningsteorien, der drejer sig om magt. 
 
På Arena for bevidsthedsdannelse interesserer man sig for, hvordan viden om og de opfat-
telser, der er fremtrædende i og uden for organisationen. Hvordan ser verden ud, og hvordan 
fortolkes den. Det handler om det klassiske inden for kommunikationsteori. 
 
På Arena for visioner og tro interesserer man sig for, hvad medarbejderne tror på, og som de 
ikke umiddelbart kan fortolke, men som værdier m.m., der er indlejret i organisationen. Hand-
ler ikke om en klassisk teorigren, men er en opfattelse af tro på det organisationen står for. 

                                                           
31 Kurt Klaudi Klausen, 2010, Strategisk Ledelse, de mange arenaer, side 49 



Struktur, kultur og ledelse i Egedal Kommune 

 

Peter Rugholm Side 21 
 

På Arena for den kulturelle omverden interesserer man sig for de værdier, som er styrende 
for adfærden i organisationen. Handler om teorier inden for organisationskultur og værdiori-
enteret ledelse. 
 
På Arena for arkitektur og æstetik interesserer man sig for den måde organisationen frem-
træder og fungerer på som æstetisk fænomen. Det handler om teorier inden for uden- og in-
dendørs arkitektur, indretning og design. 
 
Arenaerne vil altid fungere på den måde, at flere strategiske arenaer er i spil, måske ikke nød-
vendigvis samtidig, men ud fra den konkrete kontekst og udfordring man er i. Sættes fokus på 
problemfeltet i opgaven, vil der helt klart kunne udfoldes flere strategiske arenaer, idet der er 
strategiske interesser om økonomi og dermed produktion af serviceydelser.  
 
Der er interesser om indhold, som kan være på den sociale arena og den kulturelle arena samt 
på arena for visioner og tro, blot for at nævne nogle muligheder. Men overvejelserne vil blive 
præsenteret i analysedelen, og ses i sammenhæng med indhentet empiri. 

5.4.1 Hypoteser i forhold til de 8 arenaer 
Kurt Klaudi Klausen’s arenateori bidrager til følgende hypoteser i forhold nærværende ma-
sterafhandlings problemformulering og om arenateorien kan medvirke som bidrag til pro-
blemformuleringens tredie delelement, som omhandler en analyse af, hvorfor resultaterne er, 
som de er eller ser ud til at blive, og som vil dykker ned i og forklarer, på hvilken måde den 
ledelsesmæssige sammen-hæng mellem struktur og kultur har bidraget til resultatskabelsen. 

1. I forbindelse med beskrivelse og karakteristik af Egedal Kommune er flere arenaer 
bevidst/ubevidst ingenledes anvendt i forbindelse med selve organisationsændringen. 
Det er på grund af det kontekstbetingede og det tidsmæssige perspektiv.  

2. Der er konflikt på flere arenaer, der er i spil på grund af forskellige spilleregler, som 
dermed begrænser forklaringen på resultatet af den organisationsstruktur. Det kan bl.a. 
være med til at forklare den ledelsesmæssige dekobling fra konteksten om struktur, 
kultur og ledelse. 

 

6.0 Beskrivelse af og karakteristik af Egedal Kommunes 
organisationsstruktur 

Som nævnt i indledningen blev Egedal Kommune etableret i forbindelse med Kommunalre-
formen i 2007. Den nye Kommune var en sammenlægning af 3 mindre kommuner, Ølstykke, 
Stenløse og Ledøje-Smørum Kommuner.  
 
I modsætning til mange andre sammenlagte kommuner blev Egedal Kommunes administrati-
ve organisation allerede fra starten designet til at skulle fungere på sigt og ikke kun i over-
gangsfasen. Den administrative organisation blev designet på baggrund af opstillede mål og 
principper for kommunens virke. Disse fremgår af afsnit 6.1 nedenfor. 
 

6.1 Den administrative organisation fra 2007/2009 
Egedal Kommune vedtog i efteråret 2006 den organisationsstruktur, der skulle bringe Egedal 
sikkert ind med den nye Kommunalreform pr. januar 2007. Organisationen bød på kommu-
naldirektør og 4 fagdirektører, som udgjorde direktionen, hertil 14 centerchefer, som sammen 
med direktionen udgjorde Egedal Kommunes ledergruppe. Denne model fungerede frem til 
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2009, hvor Direktionen vurderede, at tiden var moden til en evaluering af den administrative 
organisation. 
 
Evalueringens mulighed var at tage udgangspunkt i de hidtige erfaringer, der indtil 2009 var 
opnået, og stille skarpt på, hvordan kommunen fremover var i stand til at udnytte de tilgænge-
lige ressourcer mest hensigtsmæssigt, således at organisationen kunne gøre det endnu bedre, 
med udgangspunkt i det, man i forvejen gjorde godt.  
 
Allerede på det tidspunkt var man opmærksom på, at den kommunale verden og den offentli-
ge sektor havde udviklet sig, hvilket betød man ville vurdere om denne udvikling nødvendig-
gjorde tilpasninger af de vedtagne mål og principper. 
 
Fokus var således at foretage et serviceeftersyn med det formål at vurdere om organisationen i 
praksis efterlevede mål og principper. Skulle der vises behov for justering af den administra-
tive organisation, lå det inden for rammerne. 
 
Egedal Kommunes styringsgrundlag blev fastholdt, idet det fortsat er baseret på det overord-
nede princip om Decentral ledelse – Central styring, og følgende principper: 

• Decentralisering 
• Mål- og rammestyring 

 
Endelig fastholdte man også Egedal Kommunes ledelsesgrundlag32, og den værdibaserede 
personalepolitik33, som er et væsentligt bidrag til måden at lede organisationen på, samt mål 
og principper for organisationen34. 
 
Direktionens beslutninger i forbindelse med evalueringen af den adm. organisation blev35: 

• Direktionen fastholder den nuværende organisering med den eksisterende direktions-
struktur, centerstrukturen og samlingen af de faglige kompetencer. Det betyder at de 
tværgående centre og fagcentrene fortsat er på linje med hinanden, selvom de tværgå-
ende centre varetager nogle særlige opgaver.  

 
Dette udspringer af, at evalueringen har vist, at der generelt er tilfredshed med de 
principper, der lå til grund for dannelsen af Egedal Kommune. Samtidig har der fra 
starten været lagt op til et ”serviceeftersyn” og ikke en mere omfattende organisati-
onsændring. 

 
På baggrund af evalueringens resultater og de identificerede indsatsområder, har Di-
rektionen besluttet at gennemføre enkelte organisatoriske ændringer samt iværksætte 
en række tiltag, der skal sikre en mere velfungerende organisation.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
32 Egedal Kommunes ledelsesgrundlag, www.egedalkommune.dk  
33 Egedal Kommunes værdibaseret personalepolitik, www.egedalkommune.dk 
34 Mål og principper for organisationen, www.egedalkommune.dk , ses af bilag 5 
35 Evalueringsrapport fra 2009, www.egedalkommune.dk  
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Figur 6.1.1. Egedal Kommunes administrative organisation 2007/09 

 
Kilde: Evalueringsrapport fra 2009, www.egedalkommune.dk  

6.1.1 Analyse af organisationsstruktur 2007/2009 
Som nævnt i teoriafsnittet 5.4. skitserer Leon Lerborg forskellige styringsparadigmer, og 
dermed styringsteknologier, der tages i brug for at styre den offentlige sektor. Paradigmerne 
ses som idealtyper på billeder af virkeligheden, som står i modsætning til hinanden i forhold 
til styringsopfattelse og supplerer hinanden i forhold til styringspraksis.  
 
Tanken er, at paradigmerne på et tidspunkt får anomali, dvs. ting som bliver svære at forklare 
med det begrebsapparat, der stilles til rådighed, eller der er uhensigtsmæssige bivirkninger. 
Disse anomalier udløser, at et nyt paradigme kommer i spil. 
 
Når vi tager afsæt i ovenstående organisationsmodel fra 2007, og analyserer på Egedal Kom-
munes første organisationsmodel fra kommunesammenlægningen, bliver det tydeligt at orga-
nisationen på det tidspunkt konstituerer sig på det fagprofessionelle paradigme, hvor dette 
paradigme generelt fokuserer på faglighed, autonomi, værdier og pligt. 
 
Til at identificere dette paradigme ses, at direktionen tæller i alt 5 direktører, og alle optræder 
som fagdirektører, inklusiv kommunaldirektøren. Der er 14 centerchefer, som alle fungerer 
som fagchefer med særlige kompetencer inden hver for sit afgrænsede opgaveområde.  
 
Alle vil styre sig selv, og der forekommer stor grad af ”silotænkning”, idet alle er eksperter på 
eget fagområde. Det betyder samtidigt at hvert fagcenter mere eller mindre lukker sig om sig 
ses, dvs. autopoesis. Der vægtes og prioriteres egne sager betydeligt fremfor helhedstanke-
gangen, især begrundet i at den enkelte alene har viden og faglige indsigt i eget fagområde. 
Det er det perspektiv, der identificeres og gennemsyrer organisationen.  
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Det er nemt for direktionen at have tillid til fagområderne, da de styres og varetages af fagpro-
fessionelle centerchefer. Der er oftest høj moral, der er solide værdier, det er ildsjæle, der har 
omsorg for sine brugere. Der er behov for løbende kompetenceudvikling, hvor faglige kurser 
prioriteres og hierarkier er fagligt begrundede, netop med fagdirektører i topledelsen. 
 
De anomalier som jeg ser, kommer til udtryk inden for det fagprofessionelle paradigme er 
bl.a. at fagligheden ikke længere ses som et middel, men opfattes mere som et mål i sig selv. 
Der kan forekomme interne konflikter og vanskeligheder i samarbejdet i organisationen, dvs. 
mellem fagcenterne i forhold til egne vs. andres fagprofessioner, bl.a. at retningslinjer og reg-
ler fortolkes og optages forskelligt. Der er generelt ikke stor fokus på effektivitet og innovati-
on, udover det der specifikt er nødvendigt, f.eks. når økonomien ikke er i balance. 
 
Men der ses tydelige spor af manglende helhedsforståelse, idet Egedal Kommunes budget i 
løbet af perioden frem til 2011er blevet genåbnet adskillige gange på baggrund af tilbageven-
dende underskud på budgetopfølgningerne. Endda akkumuleret underskud fra nogenlunde 
samme fagcenterområde i organisationen.  
 
Forslag fra fagcenterne til besparelser i forbindelse med genåbning af budgettet, tog ofte ud-
gangspunkt i, at flere af forslagene til besparelser betød merudgifter på andre centerområder. 
Der fremkom forslag, som ikke var ”politisk spiselige” eller gennemførlige, netop for at sikre 
at eget center undgik store besparelser. Fagcenterne var gode til at se disse muligheder for at 
undgå nedskæringer på eget fagområde. Der var hertil en tydelig forståelse for at kommunens 
”skal-områder” blev prioriteret på bekostning af forringet serviceniveau på ”kan-områderne”. 
 
Budgettet var i ubalance, og det blev endda i løbet af perioden fra 2007-2009 nødvendigt også 
at indfryse økonomiske overskud fra de enkelte decentrale institutioner, med den klausul, at 
når kassebeholdningen igen var af en vis størrelse, ville de indfrosne overskud blive udbetalt 
til de institutioner, hvis overskud på det tidspunkt blev ”lagt i kommunekassen”. 
 
Imidlertid hviler organisationen ikke alene på de fagprofessionelle paradigme, men også på 
det bureaukratiske paradigme. Dette paradigme vil altid følge den offentlige sektor uanset 
hvilke konstruktioner af strukturer vi konstituerer. Der vil altid være behov for retningslinjer, 
regler, lighed for loven, ensartet sagsbehandling osv. 
 
Endelig går det humanistiske paradigme fint ind som supplement til det professionelle para-
digme, idet der i det humanistiske paradigme er fokus på medarbejdere som mennesker, på 
processer, personlighedstyper samt motivation og gruppedynamik. 
Anomalier er ikke tydelige, men jeg tænker umiddelbart, der vil blive en stor styringsmæssig 
udfordring, som paradigmet ikke tager hånd om.  
 

6.2 Den administrative organisation pr. 1/2 2012 
Med ansættelse af ny kommunaldirektør i efteråret 2010, er meget anderledes og konteksten i 
den offentlige sektor er generelt ændret på væsentlige punkter, et paradigmeskift.  
 
Der peges på justerede styringsvilkår og forandringsprocesser, hvilket betyder, at kommuner-
ne står i en ny virkelighed. Kommunerne er under økonomisk pres sammen med borgernes 
forventninger til den offentlige service stiger markant.  De trends, der diskuteres i det nye 
årtusinde, har givet anledning til at overveje om strukturelle tilpasninger i de offentlige orga-
nisationer er vejen frem.  
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Kommunaldirektører mener tiden er inde til at tænke justeringer, udvikling, forandring og 
effektivisering af driften af og i organisationen, idet udfordringerne konkretiseres via slogan-
net ”Den nye normal”.36 
 
Forslag til ny administrativ organisation er bl.a. blevet til på baggrund af 29 korte interviews, 
fokusgruppe interview med såvel H-MED udvalg og økonomiudvalg.  
 
Organisationen er kendetegnet ved den institutionelle standard og diskurs med fortsat høj grad 
af decentralisering, dvs. kompetence, ansvar og handlekraft tæt placeret på borgeren og virk-
somheden, og er præget af et fælles gå-på-mod hos personalet på basis af indbyrdes tillidsful-
de relationer og samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske grænser.  
 
Helhed, ansvarlighed, respekt, engagement, resultatorientering og handlekraft er fundamentet, 
og direktionen har et visionært strategisk fokus med øje for helheden, og betragter og le-
der organisationen som én koncern. 
 
Central styring – decentral ledelse er fortsat den grundlæggende styringsfilosofi og diskurs, 
og hvor mål- og rammestyring fortsat er metoden. De udførende enheder skal fortsat have så 
stor metodefrihed som overhovedet muligt. Værdi- og ledelsesgrundlaget videreføres uændret 
og udvikles i praksis. 
  
Udgangspunktet for næste skridt i udviklingen af organisationen er godt. Organisationen leve-
rer i det store hele, hvad der skal leveres – og det i en god kvalitet. En vanskelig kommune-
sammenlægning er gennemført med godt resultat.  
 
Stigende ubalance mellem nuværende arbejdsområder, øgede forventninger og faldende vækst 
i budgetterne sætter sit præg på det daglige arbejde. Nogle steder befordrer ubalancen, innova-
tion og effektivisering og andre steder ”metaltræthed”. 
 
Gennemførelse af forslaget vil betyde fladere og mere enkel organisation, hvor forslaget ho-
vedkarakteristika er: 

• Lille direktion, 3-4 medlemmer samt 7 store fagcentre 
• 2 servicecentre 
• 2 sekretariater 

 
Topledelsen består fremover af 3 direktører i direktionen og 10 fagcenterchefer. 
 
Ideen med den nye organisation er, at skabe større sammenhængskraft, hvilket skal forstås ud 
fra følgende parametre: 

• Mindre silotænkning, større helhedssyn, fra snitflader til samarbejdsflader, mere sy-
nergi, innovation på tværs og effektivitet. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Kommunaldirektøren, 5/10 2011, notat om ”Sikker drift i udvikling – parat til fremtiden, forslag til ny admini-
strativ organisation”, www.egedalkommune.dk  
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Figur 6.2.1 Egedal Kommunes organisationsdiagram pr. 1/2 2012 

Kilde: Egedal Kommunes organisationsdiagram, www.egedalkommune.dk  

6.2.1 Analyse af organisationsstruktur pr. 1/2 2012 
Det er centralt at analysere den nye organisationsstruktur ud fra perspektivet om større sam-
menhængskraft, ud fra de parametre som nævnt ovenfor. Når det italesættes og sætter det i 
fokus som mulighedsbetingelser i den nye kontekst, kan der identificeres et styringsparadig-
me, som hviler på New Public Management paradigmet. Paradigmet er resultatorienteret og 
har fokus på lederens rolle i forhold til at holde det kommunale budget nede eller i det mind-
ste i ro, og få mere styr på de autonome fagprofessionelle. 
 
Når vi iagttager den tidligere organisationsstruktur med den nye organisationsstruktur er det 
her, det professionelle paradigme udfordres ekstraordinært med New Public Management 
paradigmet, hvorfor det præcist er med den nye organisationsstruktur, der sker et tydeligt pa-
radigmeskrift. 
 
Denne styringslogik og/eller paradigmeskift identificeres gennem den nye organisationsstruk-
tur, idet såvel direktionen er reduceret til 3 direktører som centerchefgruppen er reduceret til 
10. Dvs. en samlet reduktion på 6 personer i alt i topledelsen. Denne reduktion er kommet til 
udtryk som et klart politisk ønske, som den nye kommunaldirektør fik tilbage i 2010, netop at 
slanke organisationen og i særdeleshed topledergruppen. 
 
New Public Management paradigmet er som tidligere nævnt delt i 2 varianter: 

• New Public Management – marked 
• New Public Management – kontrakt 

Det første styringsværktøj med at iagttage NPM-marked handler om at italesætte den nye 
organisation gennem nye navne oversat fra den private sektor.  
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Der ses tydelige spor, idet kommunaldirektøren i sin præsentation af den nye organisation 
konstituere følgende kontekst, ”at direktionen har et visionært strategisk fokus med øje 
for helheden, og betragter og leder organisationen som én koncern”.37 
 
Det var tillige centralt i kommunaldirektørens præsentation, at der med den nye struktur blev 
et betydeligt større fokus på konkurrence, resultatorientering på baggrund af de fortsatte øko-
nomiske vanskeligheder og borgernes stigende efterspørgsel efter service ”den nye normal”. 
 
Egedal Kommune fik et særligt fokus på økonomiske incitamenter, som f.eks. konsekvent 
rammestyring og en klar markering af top-down styring, samt et yderligere ”drive” på udlici-
teringstiltagene, hvor det sidste har et klart afsæt i den politiske struktur i Kommunen. 
 
Endelig var målet også afbureaukratisering, som et væsentligt element og en del af styringspa-
radigmet. Der er desuden i løbet af det sidste år kommet strategisk fokus på inddragelse af 
civilsamfundet. Dette strategiske mål sættes for en 4-årig periode. 
 
NPM – marked har fokus på innovation og effektivitet, som er nogle af de nævnte centrale 
måleparametre i ideen om større sammenhængskraft i den nye organisation. 
 
Den 2. variant af NPM er New Public Management – kontrakt, som er en hierarkisk variant, 
og hvor fokus er på resultater, som bl.a. skabes gennem kontraktstyring, udlicitering m.m..   
 
Her konstateres et tydeligt aftryk i en markant stigende volumen på dokumentationsrutiner og 
ledelsestilsyn, som synliggøres via en meget klar top-down styring med stort resultatfokus.   
 
Anomalier ved denne variant af NPM-kontrakt ses netop i forbindelse med indgåelse af kon-
trakter, hvor serviceniveauet forbliver statisk indtil ny kontrakt forhandles. Det betyder en 
forringet kvalitet over årene, idet incitamentet for at udvikle eget område stagnere i kontrakt-
perioden. Endelig kan man også observere på et overdrevet bruger/borgerfokus. 
 

6.3 En styrket kultur 
I arbejdet med ”en styrket kultur”, har alle centerchefer, ledere og nøglepersoner drøftet, 
hvordan ”den nye normal” skal håndteres. Udviklingen skal fremme vigtige processer: 

• Sammenhængende serviceforløb 
• Sikker myndighedsudøvelse 
• Realkapitalen skal vedligeholdes 
• Handlekraftig organisation 
• Målstyring 
• Innovation og effektivisering 
• Korrekt budgettering og sikker økonomistyring 
• Særlige projekter (f.eks. nyt rådhusbyggeri, sundhedshus etc.) 

”Den nye normal” defineres som den aktuelle vedvarende tilstand, hvor opgavepresset er op-
adgående og økonomien nedadgående og hvor fremtiden – selv den nære – er mere uforudsi-
gelig en sædvanligt og til tider turbulent. 
 
Direktionen iværksætter gennem ”en styrket kultur” forskellige initiativer som strategisk 
skal understøtte og legitimere forandringen af organisationen. 

                                                           
37 Kommunaldirektørens notat af 5/11 2011, www.egedalkommune.dk  
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Hvad er en styrket kultur? 
Egedal Kommune har i 2011/12 igangsat en proces med at skabe de bedste muligheder for at 
styrke det tværfaglige samarbejde omkring den kommunale opgaveløsning.  
 
”Kulturen i Egedal Kommune skal styrkes, så den fremmer sammenhængskraft, fælles gå-på-
mod og giver bedre muligheder for at håndtere ”den nye normal”, med de nye vilkår og ud-
fordringer, kommunen står over for”38. 
 
Visionen med ”en styrket kultur” er, at vi vil være en organisation af engagerede medarbej-
dere og ledere, der bliver endnu bedre til at styre udviklingen i forhold til forandringer i 
omgivelserne. 
 
Hovedformålet er i fællesskab at udnytte de muligheder, der er i Egedal Kommune i en an-
erkendende proces, hvor begreber som gode relationer, værdsættelse, anerkendelse, re-
spekt og ikke mindst tillid praktiseres i det faglige arbejde og tværfaglige samarbejde, så det 
kan mærkes helt ud i den enkelte borgers oplevelse af mødet med medarbejderne og Egedal 
Kommune. 
 
Den fremadrettede proces er, at organisationen skal se på muligheder frem for begrænsnin-
ger og sørge for hele tiden at være på forkant. Vi skal bygge vindmøller - ikke kun sætte læ-
hegn op. Mulighederne er mangfoldige, og vi skal sammen arbejde på at udnytte dem endnu 
bedre.39 

6.3.1 Analyse af ”styrket kultur” 
”Styrket kultur” opfattes af topledelsen som en kulturproces, der er vanskelig at adskille fra 
den strukturelle organisationsændring. Mange af de fordele, der synes opnået ved organisati-
onsændringen, hænger således i også i høj grad sammen med den nye måde at tænke på, som 
en ”styrket kultur” har åbnet op for og udfoldet.  
 
Topledelsen opfatter, det at tænke på tværs og være åbne over for andre kolleger som en afgø-
rende faktor og betydning for organisationsændringens succes, idet man er nødt til at være 
positiv og lyttende overfor andre.40  
 
Det fagprofessionelle paradigme ses truet, idet afdelinger i samme åndedrag nævner, at fag-
ligheden problematiseres for meget, idet det er blevet vigtigt at invitere medarbejdere ind med 
andre kompetencer og faglighed, således at det fagfaglige bliver klemt eller nedprioriteret.  
 
Imidlertid er alle enige om fortsat at holde fokus på denne kulturproces, og enkelte medarbej-
dere mener ligefrem, at det skal have konsekvenser, såfremt man ikke arbejder med ”styrket 
kultur” i de enkelte centre.  
 
Det humanistiske paradigme udrulles yderligere, bl.a. ved at topledelsen italesætter medar-
bejderne som den vigtigste ressource, at man ønsker at gøre op med fejlfinderkultur og tople-
delsen vil styrke relationerne, og den anerkendende tilgang. Der sættes fokus på kompetence-
udvikling som indsatsområde, idet alle ledere, der er rammeansvarlige tilbydes lederuddan-
nelse på DOL-niveau (Diplom i Offentlig Ledelse på akademiniveau).  
 

                                                           
38 ”En styrket kultur – processer og metoder, HR-gruppen 2011www.egedalkommune.dk 
39 Ibid. 
40 Evaluering af organisationsændringen, marts 2013, side 8, www.egedalkommune.dk  
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Topledelsen har derfor i foråret 2013 iværksat, en særlig facilitatoruddannelse, Train The 
Trainer, til et antal medarbejdere. De skal facilitere forskellige udfordringer i alle fagcentrer-
ne, hvilket skal ske inden for rammen af ”en styrket kultur”. Det ser topledelsen som sit nye 
initiativ med udrulning af ”en styrket kultur” i hele organisationen. 
 
Tankerne og indsatsområderne læner sig også stærkt op ad det relationelle paradigme, hvor 
jeg kan aflæse nogle af hovedtermerne i organisationsændringen, som bl.a. skal fremme vigti-
ge processer i organisationen, styrke relationerne, prioritere anerkendelse, arbejde med inklu-
sion, være nysgerrig og spørge ind til med det formål at gå fra snitflader til samarbejdsflader.  
 
Anomalier i det humanistiske paradigmes perspektiv er ikke tydelige, men umiddelbart vil 
der blive en stor styringsmæssig udfordring som paradigmet, som nævnt ikke tager hånd om.  
 
Det relationelle paradigme udfordres i den grad af det NPM-paradigmet med hensyn til stør-
re styringskapacitet til topledelsen med stort fokus på dokumentation og ledelsestilsyn som 
kontrol især på det økonomiske område, og i særdeleshed på effektivitet, lean-processer m.m..  
 
Skal vi følge Edgar H. Schein er det eneste vigtige en leder gør, at skabe og lede kultur. Og 
han definerer kultur, som: 
”Et mønster af grundlæggende antagelser, som organisationen lærer sig, mens den løser sine 
udfordringer med ekstern tilpasning og intern integration, og som fungerer godt nok til at 
blive betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye organisationsmedlemmer som den 
korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation til disser problemer”.41 
 
Definitionen har imidlertid 3 udfordringer: 

1. Socialiseringsproblem – hvordan lærer man, og hvad betyder de sociale rammer for 
læring? 

2. Adfærdsproblem – hvordan påvirker forskellig adfærd læring? 
3. Kan en stor organisation beskrives som én kultur? Hvor stor kan en gruppe være? 

 
Schein afdækker kulturen således: 

1. Artefakter – synlige organisatoriske strukturer og processer 
2. Skueværdier – strategier, mål og filosofier 
3. Grundlæggende antagelser – antagelser, der har eksisteret så længe, at de er naturlov 

For at lede en organisation siger Schein, at man skal: 
1. Forstå de grundlæggende antagelser, 2. Kunne påvirke skueværdierne og 3. Håndtere 

utryghed, der opstår, når niveauerne udfordres42 

6.4   Vurdering af betydningen for afhandlingens hypoteser  
Udgangspunktet i hele afsnit 6.0 om beskrivelse og karakteristika af Egedal Kommunes orga-
nisation er alene perspektiverne fra Leon Lerborgs teori om styringsparadigmer. 
Hypoteserne ses bekræftet sådan: 

• I den første reform fra 2007 ses tydelige og robuste spor i analysen af konsistens i pa-
radigmet det professionelle paradigme, idet det er hele tilgangen til selvstyring med 
bl.a. mange i topledelsen, med fagdirektører og fagcenterchefer. Det bureaukratiske 
paradigme kan ikke undervurderes inden for den offentlige sektor med lighed for lo-
ven og ensartede behandling af borgerne. Det humanistiske paradigme ses lidt mere 
tilfældigt i organisationen, dvs. kontingens sammen med NPM paradigmet. 

                                                           
41 Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal, 2010, organisationsteori, struktur, kultur processer, side 142 
42 Ibid: side 142 
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• De anomalier, der kommer til syne her, er at det fagprofessionelle bliver mål i stedet 
for middel, og at der er store udfordringer med styring af organisationen. 

• I reformen den 1/2 2012 er det NPM-paradigmet, der har konsistens, idet der kommer 
tydligt fokus op resultater og topstyring.  Det fagprofessionelle bliver her kontingent, 
hvor den nye organisation ønsker at gøre op med denne styringslogik.  

• De anomalier der iagttages her er manglende udvikling af kvalitet inden for kontrakt-
perioderne, ligesom et tydeligt behov for at inddrage borgerne.   

 

7.0 Analyse og vurdering af målopfyldelse af ny organi-
sationsstruktur 

En vigtig del af denne afhandlings problemformulering er vurdering og evaluering af i hvilken 
udstrækning målene med organisationsændringen i Egedal Kommune er realiseret i 2013. 
 
I forbindelse med masterafhandling er der gennemført 2 kvantitative undersøgelser, som vil 
blive præsenteret og diskuteret. I dette afsnit præsenteres først datagrundlaget for de kvantita-
tive undersøgelser hos såvel topledelsen som hos fokusgruppens deltagere. Dernæst en vurde-
ring og analyse af resultaterne. Der vil blive taget udgangspunkt i Evert Vedung’s målopfyl-
delsesevaluering af organisationsændringen. 
 

7.1   Data til vurdering af målopfyldelse  
Der er udsendt spørgeskema via mails til alle i topledelsen, som omhandler 3 direktører og 10 
fagcenterchefer, og der er anvendt et webbaseret værktøj, SurvejXact, udarbejdet af Rambøll. 
Der indgår 4 baggrundsvariabler og 12 efterfølgende spørgsmål, som tager udgangspunkt i de 
oprindelige mål, topledelsen satte op med organisationsændringen pr. 1/2 2012.  
 
Nu et år efter, forår 2013, er det tiden at få en vurdering og evaluering af i hvilken udstræk-
ning, der er sket en målopfyldelsen af resultaterne (effekter), eller en måling på måloverens-
stemmelse. 
 
Alle svar, der er indkommet, er bearbejdet i it-programmet SurvejXact. Det betyder samtidigt 
at to væsentlige elementer synes opfyldt.  Alle svar er anonymiseret, og det er tillige muligt at 
leve betydeligt op til stillede kvalitetskrav indenfor validitet og reliabilitet. 
 
Den påstand tager udgangspunkt i, at undersøgelse kan efterprøves af tredie person og man vil 
opnå samme resultater. Når svarprocenten i forvejen er høj, er der belæg for, at de få personer, 
som ikke har besvaret spørgeskemaet, normalt vil falde inden for den gennemsnitlige opfattel-
se og kategori af målopfyldelseskriterierne. 
 
Ud af 13 udsendte spørgeskema, er der modtaget og bearbejdet i alt 11 svar, dvs. en besva-
relsesprocent på 85 % fra topledelsen. Det lever op til min forventning, idet spørgeskemaet 
er udsendt kort før Påske, hvilket betyder, at der kan være afholdt restferier.  
 
Imidlertid har alle 3 direktører svaret, idet en af baggrundsvariablerne netop handler om, 
hvorvidt man er direktør eller centerchef. Her fremgår det tydeligt, at 8 centerchefer har be-
svaret spørgeskemaet, hvilket betyder, at der mangler svar fra 2. 
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Baggrundsvariablerne finder jeg er interessante, idet de belyser topledelsens sammensætning 
af mænd/kvinder, og hvem der var ansat før organisationsændringen, dvs. før 1/2 2012, og 
endelig et fokus på den gennemsnitlige alder for de 11 svar fra topledelsen. 
 
Tabel nr. 7.1.1 Baggrundsvariabler for topledelsen: 

Baggrundsvariabler   
1. Er du mand/kvinde  8 mænd 3 kvinder 
2. Er du direk-

tør/centerchef 
3 direktører 8 centerchefer (maks. 10) 

3. Har du været ansat i 
den tidligere organi-
sation (før 1/2 2012) 

 
Ja = 11 

 
Nej = 0 

4. Hvilken alderskatego-
ri 

50,9 år er gennemsnitsalde-
ren i topledelsen 

 

Kilde: Egne spørgsmål og beregninger i SurveyXact. 
 
Nedenfor ses en oversigt over indhentede data, som har været måleparametrene i diskussionen 
om, hvorvidt den nye organisationsstruktur har indfriet resultaterne, dvs. målopfyldelsen. De 
røde markeringer er topledelsens svar. 
 
Tabel nr. 7.1.2 Oversigt over målopfyldelse hos topledelsen: 
Evalueringsspørgsmål Slet ikke                        >                                I høj grad 
I hvor høj grad mener du,……… 1 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

De strukturelle ændringer har formået at 
løse de kommunale udfordringer ”den 
nye normal”? 

 
1 

   
1 

 
1 

  
4 

 
2 

 
2 

 

Organisationen lever op til ideen om 
større sammenhængskraft? 

 
1 

  
1 

   
1 

 
3 

 
4 

 
1 

 

Vi har bevæget os fra snitflader til sa-
marbejdsflader? 

 
1 

  
1 

  
1 

  
2 

 
5 

 
1 

 

Det tværfaglige samarbejde er blevet 
styrket? 

 
1 

   
1 

  
1 

 
2 

 
4 

 
2 

 

 
Der er blevet mindre ”silotænkning”? 

 
1 

  
1 

    
5 

 
1 

 
2 

 
1 

Ledere og medarbejdere er blevet mere 
engagerede? 

 
1 

  
1 

  
1 

  
4 

 
2 

 
2 

 

Der er skabt mere innovation på tværs af 
den nye centerstruktur? 

 
1 

  
1 

  
1 

 
4 

 
2 

 
1 

 
1 

 

Relationerne på tværs af organisationen 
er blevet styrket? 

 
1 

    
1 

 
1 

 
3 

  
5 

 

 
Anerkendelse er blevet styrket? 

 
1 

 
1 

   
1 

 
2 

 
2 

 
4 

  

 
Tillid er praktiseret? 

 
1 

  
1 

    
3 

 
3 

 
3 

 

Organisationen generelt har indfriet 
formålene om ”en styrket kultur”? 

 
1 

  
1 

    
4 

 
3 

 
1 

 
1 

Kilde: Egne spørgsmål, beregninger og design. 
 
Derudover er der også udsendt et spørgeskema via mail til 8 medarbejdere, som alle er invite-
ret til deltagelse i et efterfølgende fokusgruppeinterview. Disse medarbejdere er forsøgt invi-
teret fra forskellige center og dermed med forskellig baggrund.  En nærmere præsentation af 
deltagerskaren vil blive udfoldet i afsnit 8.0 om analyse af sammenhæng mellem struktur, 
kultur og ledelse. 
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Spørgeskemaet er et self-rating skema, som består af i alt 7 spørgsmål, og hvor hvert spørgs-
mål værdimåles og evalueres på en skala fra 1 – 4, hvor 1 er højest. De røde tal i felterne vi-
ser, hvor de 8 medarbejdere har svaret på de enkelte udsagn/spørgsmål. 
 
Tabel nr. 7.1.3 Evaluering af fokusgruppens værdisætning og evaluering. 

Værdisætning 
 
Hvor vigtigt er det, 
at…….? 

 Evaluering 
 
Er det sådan nu? 

Meget vigtigt  >      Slet  
                                ikke        

                                             

Udsagn eller spørgsmål I høj grad     >          Slet 
                                ikke              

1 
 
4 

2 
 
4 

3 4  
der er skabt større sammenhængskraft 
i organisationen 

1 
 
 

2 
 
6 

3 
 
2 

4 

 
4 

 
4 

  organisationen har bevæget sig fra 
snitflader til samarbejdsflader 

  
6 

 
2 

 

 
4 

 
4 

  organisationen har styrket relationer 
og anerkendelse 

  
4 

 
4 

 

 
2 

 
6 

   
der er blevet mindre ”silotænkning” 

  
3 

 
5 

 

 
6 

 
2 

  ledere og medarbejdere er blevet mere 
engagerede 

  
5 

 
3 

 

 
3 

 
4 

 
1 

 organisationen har indfriet formålet 
om en styrket kultur 

  
1 

 
7 

 

 
2 

 
4 

 
2 

 de strukturelle ændringer har formået 
at løse de kommunale udfordringer 
”den nye normal” 

   
7 

 
1 

Kilde: Diagram udviklet af konsulent Sven H. Madsen. Desuden egen spørgestruktur og beregning. 
 
7.2 Vurdering af målopfyldelse 
Analysens udgangspunkt er, som tidligere nævnt, en målopfyldelsesevaluering, der tager af-
sæt i Evert Vedung’s model. Det centrale ved den kvantitative metode er, at den beskrivende 
målopfyldelsesmodel i første omgang er i spil, hvor målingerne går på om resultaterne af eva-
lueringen stemmer overens med de oprindelige vedtagne mål.  
 
Men det kan imidlertid også udledes, at den forklarende målopfyldelsesanalyses element er i 
scenesat, idet der samtidigt svares på, hvordan såvel topledelsen som medarbejderne opfatter 
resultatet, netop ved interventionen, dvs. af indsatsen fra 1/2 2012 til foråret 2013. Det er et 
fint perspektiv, at have begge målopfyldelsesmodeller i spil samtidigt i analysen. 
 
Et efterfølgende retorisk spørgsmål er, om organisationen i virkeligheden gøres afhængig af 
(og ansvarlig for) graden af denne målopfyldelse gennem organisationens egen indsats. Dvs. 
hvor stor er indsatsen i virkeligheden årsagen til de opnåede resultater?   
Her iagttages således perspektivet i den forklarende målopfyldelsesanalyse. Det betyder, at 
der er tale om forholdet mellem årsag og virkning eller kausalitet. I 
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midlertid kan denne vurdering ikke gennemskues i den kvantitative del, men vil blive diskute-
ret i afsnit 8.0 om analyse af sammenhæng mellem struktur, kultur og ledelse. 
 
Med udgangspunkt i tabel 7.2.1 om topledelsens målopfyldelse, er det betydeligt overrasken-
de, at der konstant er 2 og 3 medlemmer af topledelsen, der konsekvent svarer under middel 
på alle 12 udsagn. Det svarer til ca. 18 – 27 % af topledelsens 11 svar. Heraf ses endda 1 svar, 
svarende til ca. 9 % (måske flere personer på skift), der ikke mener at nogen af de 12 udsagn 
overhovedet er opfyldt. Men langt de fleste, dvs. tyngden i topledelsens sva af de i alt 11 der 
har svaret, ligger over middel, dvs. op mod ca. 67 %. 
  
Men det er tankevækkende, at der er så tydelig diskrepans, når der trods alt med organisati-
onsændringen er blevet færre medlemmer i topledelsen. Resultatet burde under normale om-
stændigheder være mere i overensstemmelse med hinanden. 
 
Det sidste med baggrund i, at topledelsen normalt ved en reforms gennemførelse scorer hø-
jest, idet det ofte er en betingelse, at initiativer til forandringer fødes eller forankres hos tople-
delsen. Udfordringen er derimod implementeringen af forandringen, hvorledes kommunikati-
onen er tilrettelagt i organisationen osv., og endelig med det perspektiv, om der er nok ledel-
seskraft i organisationen til at sikre denne implementering af såvel struktur og kultur. 
 
Min påstand er derfor, med den store varians i evalueringen, der kan konstateres i topledel-
sens samlede svar, at der er tale om en begrænset målopfyldelse, her et år efter ikrafttræden. 
 
Tabel 7.1.3 om medarbejdernes evaluering af de valgte 7 udsagn, er der arbejdet med såvel 
værdisætningen som evaluering heraf.  
 
Det er tydeligt, at der er rimelig overensstemmelse mellem værdisætningen og evalueringen i 
de første udsagn. Imidlertid ses en større variation, hvor modsætninger bliver synliggjort, dvs. 
hvorledes ses værdierne af udsagnene ud hos medarbejderne set i det perspektiv, hvad er ef-
fekten. Det betyder, vi er fortsat både er i den beskrivende målopfyldelsesanalyse og den for-
klarende analyse. 
 
Der er ingen tvivl om, at udsagnet om ”silotankegangen” ikke helt er forsvundet, på den an-
den side mener jeg at se, at organisationen er på vej i den rigtige retning. I de første udsagn 
ser vi en mere tydelig indsats inden for den forklarende målopfyldelsesanalyse. 
 
Ser vi på de 2 sidste udsagn, er det tydeligt, at alle svar er noget tilbageholdende i værdisæt-
ning og evaluering. Her er der ikke så positive træk om udviklingen af både det strukturelle og 
kulturelle tiltag i den nye struktur. 
 
Det er især interessant, når det 6. udsagn går på om organisationen har indfriet formålet om 
”en styrket kultur”, dvs. et kulturspørgsmål set i perspektivet på det 7. udsagn om de struktu-
relle ændringer har formået at løse ”den nye normal”, dvs. et strukturspørgsmål. Her iagttages 
tydelige modsætningsforhold i værdier og evalueringen (effekten).  
 
På den baggrund vil jeg også påstå i denne målopfyldelsesevaluering hos medarbejderne, at 
disse modsætninger, der her identificeres betyder, at der også hos denne gruppe er tale om en 
begrænset målopfyldelse, her et år efter ikrafttræden. 
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7.3 Vurderingens betydning for afhandlingens hypoteser 
Evert Vedung’s målopfyldelsesmodel er alene anvendt i hele afsnit 7.0, som diskuterer og 
perspektiver problemformulering og dens 2. delelement om vurdering og evaluering af i hvil-
ken udstrækning målene med organisationsændringen er realiseret. 
Hypoteserne ses bekræftet sådan: 

• At begge målopfyldelser bliver begrænset på styrken i objektivitetsargumentet, hvor 
især uklarhedsargumentet spiller en væsentlig rolle, idet målene ikke er meldt klart ud 
i organisationen, dvs. hos medarbejderne. De gætter sig mere eller mindre til indholdet 
af målene. I topledelsen kan der tillige anskues det synspunkt om uklarhed, da varian-
sen i svarerne er stor. Enten kan det betyde uklarhed eller også handler det om, at flere 
medlemmer af topledelsen anser sig som dekoblet, og er således blind for muligheds-
betingelserne i den nye struktur. 

• Desuden iagttages en udpræget grad af top-down styring (synliggjort i afsnit 6.0), som 
tillige begrænser udsynet om målopfyldelse, og endelig det strategiske argument, som 
gør organisationen blind på flere elementer i målopfyldelsen, både hvad angår ”en 
styrket kultur” og ”den nye normal”. 

 

8.0 Analyse og forklaring af målopfyldelse, set i sam-
menhæng mellem struktur, kultur og ledelse 

En anden vigtig del af denne masterafhandlings problemformulering er, om organisationen 
har formået at indfri ambitionerne om i Egedal Kommune, at skabe grundlæggende forandring 
i et mix af struktur, kultur og ledelse. Der er tale om en analyse, der samtidigt dykker ned i og 
forklarer, på hvilken måde der er sammenhæng mellem struktur, kultur og ledelse. 
 
Analysen præsenteres og diskuteres med udgangspunkt i alle gennemførte interviews om 
sammenhængen mellem struktur, kultur og ledelse. Alle interviews er optaget på diktafon som 
lydfil, og er herefter transskriberet. Der udvalgt og tematiseret citater fra interviews efter de 
udsagn og kommentarer, som jeg mener bedst kan besvare problemformuleringen. Citater er 
fremhævet med kursiv og i anførelsestegn. 
 
I analysen holdes den struktur, at centercheferne præsenteres først med tilbagemeldinger, og 
derefter medarbejdernes dialog fra fokusgruppeinterview. Der har været 7 identiske spørgsmål 
og udsagn, som har indgået i målopfyldelse (se afsnit 7).  
 
Jeg ser det som en central styrke set i sammenhæng med interviews. Herefter ses de valgte 
teorier, hvor der analyseres på, hvilke 5 trends af Kjell Arne Røvik, der indfanges og på kon-
teksten, som defineres via Kurt Klaudi Klausen’s arenateori. Jeg har en forestilling om, at 
teorierne kan supplere hinanden og blive tydelige i deres forklaringskraft. 
 
Efter hver præsentation af interviews vil der således blive sat fokus på teorierne, og diskuteret 
hvilke elementer af teorierne, der er i spil, og som hver i sær medvirker i en uddybende for-
klaring til sammenhængen mellem struktur, kultur og ledelse. 
 
Som opsamling på såvel analysen af centerchefernes som fokusgruppens interview samt teori-
anvendelsen, hvor jeg dykker ned og forklarer, hvorfor det er gået som det er gået med be-
grænset målopfyldelse. Jeg vil identificere årsagen til, at det kun blev en begrænset målopfyl-
delse. 
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8.1   Analyse af interview med centerchefer 
Der er interviewet 1 centerchef, der både har modtaget og afgivet personaler og opgaver, samt 
1 centerchef hvis opgaveportefølje og personaler er uændret. Meningen er at få deres tilken-
degivelse med en nuancering af elementerne fra spørgeskemaundersøgelsen, som begge cen-
terchefer har svaret på, som et væsentligt supplement. 
 
Interviewene med centercheferne tog udgangspunkt i såvel åbne som nogle formålsspecifikke 
spørgsmål, der var fremsendt på forhånd og som en ramme for selve interviewet. Indlednings-
vis var der åbne spørgsmål, som omhandlede perspektiver på de grundlæggende strukturfor-
andringer. Herefter citater om målopfyldelsen på organisationsudviklingen og endelig for-
målsspecifikke spørgsmål om struktur, kultur og ledelse.  
 
Observationerne der stilles til rådighed, følger de metodiske spilleregler, der er præsenteret 
via Peter Dahler-Larsen, hvor bl.a. autencitetsreglen bliver anvendt i praksis.  
 
Følgende citater er perspektiver på de grundlæggende strukturforandringer i Egedal 
Kommune 2011-13: 
”Organisationsændringen er ikke helstøbt og konsekvent, men jeg synes, det er blevet godt, at 
der er færre ledere i niveau 2 (centerchefer), og der burde også være færre i niveau 1 (direk-
tører). Det bliver imidlertid ikke tilfældet, da vi snart ansætter en ny direktør. Det havde klædt 
dem pænt, såfremt direktionen ikke havde udvidet sig”. 
 
”Organisationsændringen betyder, at jeg er kommet tættere på centercheferne, men det er 
svært at afgøre, hvad der er anderledes. Men alene det, at topledelsen er blevet mindre gør at 
vi er kommet tættere på hinanden. Jeg har dog svært ved at tyde organisationsændringen ud-
over at konstatere, at vi er kommet tættere på hinanden”. 
 
”Vi er kommet over 1. fase, ”Yes det skal vi”, men nu begynder det at gøre ondt og svært, og 
glasuren begynder at krakelere lidt. Til gengæld er jeg sikker på at helhedstænkning er slået 
meget godt igennem på toplederniveau. Det ser jeg som den største styrke. 
 
”At skulle af med områder og medarbejdere til et andet center gør ondt, især når jeg kan se 
at de ikke trives, fordi de er i et vakuum. De ved ikke hvilken vej de skal. Det er sådanne for-
hold, der er mindre godt ved organisationsændringen”. 
 
”Det har været spændende at ryste posen, og der er opstået nye synergier. Alligevel faldt vi 
ikke helt på plads vores eget center, da vi blev slået sammen. Den havde en slagside, som vi 
først her i foråret 2013 får rettet op på. Jeg vidste ikke nok om de opgaver og personaler, der 
blev tilført, så der har helt sikkert været noget ”tempotab”.  

 
Følgende citater handler om målopfyldelsen af organisationsudviklingen i Egedal 
Kommune 2011-13 
”Der er langt vej igen, men der er blevet en større følelse af ”vi”. Og der er også langt større 
åbenhed, eller burde være, for jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg har kommunaldirektøren, så 
derfor er jeg ikke 100 % åben, men kun 80 %.” 
 
”Det halter og der er en diskrepans mellem at man forsøger eller sætter en struktur, kultur og 
ledelse op, der har et perspektiv. Og vi arbejder nu i et andet perspektiv med at måle, veje og 
en udtalt fejlfinding”.  
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”De styringsmekanismer, der var tænkt, og som skulle være drivende for organisationsæn-
dringen, er ikke faldet på plads. Sammenhængen mellem de strukturelle og kulturelle tiltag er 
ikke slået helt igennem”. 
 
”Alle er enige om, at det er rigtigt at effektivisere og vi skal have opbygget en ”kasse” til ini-
tiativer og andet. Men det går hen og bliver rigidt, hvor vi skal udarbejde skemaer på alt i 
form af business case. Det hele bliver kroner og ører, målt i en meget skematisk tilgang”.  
 
”Den indre fabrik med business case, skemaer, ledelsestilsynet, er blevet voldsom stor, og det 
tager meget af min ledelsestid i hverdagen. Den indre frabrik virker derfor bremsende for nye 
tiltag. Jeg bruger oceaner af min ledelsestid på den indre fabrik, så der er ikke ledelseskraft 
til at frigøre mig, samtidigt med, at jeg er ikke synlig nok i hele vores organisation”. 
 
”Overordnet er jeg positiv for der er jo skabt både nogle strukturelle og kulturelle tiltag, og 
en styrket kultur er en god måde at tænke tingene på. Men vi er faldet tilbage til den traditio-
nelle tankegang med silotænkning, og passer vi ikke på opstår der også ”metaltræthed” i den 
organisation vi har nu”. 
 
”Jeg tror, at det at flytte sammen på et nyt rådhus om 1½ år, gør den nemmere at have relati-
oner og samtidig med, at vi bliver mere papirløse. I forhold til bjergmetaforen er vi godt nede 
af 1. bjerg, og vi er samlet på vej op på det nye bjerg”. 
 

Følgende citater er perspektiver inden for formålsspecifikke spørgsmål om struktur, 
kultur og ledelse. 
”En styrke er, at vi har fået etableret et Udviklingssekretariat, der samler op på det center-
cheferne lige skal have hjælp og støtte til, så man får gjort de mere strategiske opgaver, som 
ikke ligger i den daglige drift”.  
 
”Det der fungere mindre godt er, at direktionen skal blive helt skarp på, hvad det er man vil 
have, hvad der skal laves omkring strategier. Desværre er fokus på økonomistyring, som det 
jo mere er blevet til, i stedet for at arbejde med strategier”. 
 
”Jeg er bange for eller bekymret for, at slå den dynamik ihjel, som jeg synes hele projektet 
”en styrket kultur” startede med at skabe”. 
 
”Snakken om, at nu skal vi være innovative, arbejde på tværs, se helheden og være åbne, sy-
nes jeg faktisk har gennemsyret organisationen godt. Det harmonere så ikke med, at vi bliver 
målt og vejet i kroner og ører og rigide skemaer. Det slå disse initiativer ihjel”. 
 
”Selvom vi er blevet færre i topledelsen, og alene det gør det lidt nemmere, vil jeg ikke afvise, 
at vi har kunnet opnå det samme med den gamle struktur. Imidlertid er jeg ikke i tvivl om, at 
organisationsændringen er politisk bestilt, at vi skal være færre i toppen. Men jeg tror så, at 
tiltagene med en styrket kultur og den nye normal godt kunnet have ladet sig gøre med den 
gamle struktur”. 

8.1.1   Set i Røvik’s perspektiv på de 5 trends 
I dette afsnit analyseres og gives en karakteristik af hvilke trends, der er i spil på baggrund af 
citaterne fra ovenstående interviews. Der gives eksempler, som kan give karakteristikken 
gennemslagkraft.  
Afsnittet skal ses som en del af svaret på afhandlingens første undersøgelsesspørgsmål om en 
beskrivelse og karakteristik af Egedal Kommunes organisationsændring og ledelsen heraf. 
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Der er i chefresponsen et element om afbureaukratisering, idet alle vil italesætte trenden, da 
man ønsker at bevæge sig bort fra bureaukratisering, alene af hensyn til borgerne og det poli-
tiske niveau. Imidlertid er det ikke den trend, der kan identificeres som den primære trend. 
 
Trenden fra ledelse til styring, rehierarkisering, ser vi af centerchefernes tilbagemeldinger, 
at der massivt bliver sigtet mod, for at øge topledelsen styringskapacitet. Det sker ved færre 
medlemmer i topledelsen, og har betydet en udvidelse af ”den indre fabrik”, et begreb der 
handler om stor volumen i udvidelsen af dokumentationer og ledelsestilsyn. Det er bl.a. itale-
sat som et tydeligt begreb af centercheferne. 
 
Som præsenteret, er der sket et redesign af den oprindelige formelle struktur, i særdeleshed på 
det vertikale plan, og hvor fokus er skærpet betydeligt via de formaliserede styringssystemer. 
 
Men den trend jeg især hæfter mig ved, er identificeret som radikal økonomisme, hvor lo-
gikken inden for NPM er tydelig. De 2 centerchefer sætter ekstraordinært fokus på udfordrin-
gerne med måling på økonomien og ressourcestyring. Dvs. det handler meget om resultatsty-
ring, økonomiske incitamenter, konsekvent rammestyring, som betyder en klar Top-down 
styring. Men også afbureaukratisering indgår, som et væsentligt perspektiv. 
 
Centercheferne er tydeligt udfordret i deres tilbagemeldinger på det professionelle paradigme, 
idet NPM paradigmet, som udfoldet under afsnit 6, netop er topledelsens (direktionens) opgør 
mod fagcenterlogikken som fænomen. 
 
Navnlig udfordringen med sammenhængen med det strukturelle og det kulturelle er ved at 
miste sit fodfæste. Der ses tydelige spor af, at NPM med den nye organisationsstruktur har 
vundet slaget, idet ”vi er faldet tilbage til den traditionelle tankegang” samtidigt med at 
sammenhængen mellem de strukturelle og kulturelle tiltag ikke er slået helt igennem. 
 
Endelig iagttager jeg i mindre grad trenden fra ”silo” til procesbaseret organisering, som er 
et centralt stort ønske med organisationsændringen, hvor det konkret alene handler om pro-
cesbaseret ledelse og design af den formelle organisationsstruktur pr. 1/2 2012. 

8.1.2   Centrale pointer 
De væsentligste pointer er, at politikere og topledelsen italesætter afbureaukratiseringen, 
fordi alt andet ikke vil give mening. Karakteristikken i rehierarkisering er tydelig, hvor ten-
densen er, at gå fra fagledelse til at øge topledelsens styringskapacitet. Denne top-down sty-
ring sker bl.a. via ”den indre fabrik” med dokumentationer, business case, ledelsestilsyn. 
 
Men den mest markante karakteristik ligger i trenden Radikal økonomisme, hvor NPM-
logikken slår stærkt igennem. Det matcher flot med NPM-paradigmet i Leon Lerborgs model-
ler for styringsparadigmer. Vi ser det handler om resultatstyring, økonomiske incitamenter, 
konsekvent rammestyring, som betyder en klar Top-down styring. Topledelsens opgør med 
fagcenterlogikken og hvor NPM har ”vundet” slaget om struktur fremfor kultur. 

8.1.3   Set i arenaperspektiv 
I dette afsnit analyseres kontekstperspektivet på de strategiske arenaer, der er i spil på bag-
grund af citaterne fra interviews. Arenaperspektivet som kontekstteori arbejder med 8 strate-
giske arenaer, hvor det som udgangspunkt handler om at forstå sammenhængen, der udspiller 
sig i organisationen, idet forskellige spilleregler skal iagttages. 
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Den politiske arena har tidligt været i spil i forbindelse med design af den nye organisations-
struktur. Centercheferne nævner, at de ikke er i tvivl om, at organisationsændringen er politisk 
bestilt, hvor målet har været, at slanke såvel ledelsesstrukturen som organisationsstrukturen. 
Den opgave er løst gennem redesign af den tidligere fagprofessionelle organisation med færre 
centre og færre medlemmer i topledelsen. I den politiske arena hører indførelsen af NPM af-
gørende hjemme (se tillige kommentarerne under arena for produktion). 
 
Arenaen for produktion er det strategiske genstandsfelt, som tydeligst i sin kontekst allerede 
ved den nye organisationsstrukturs implementering pr. 1/2 2012. Arenaen har i løbet af perio-
den frem til foråret 2013 vokset og fået betydeligt større dominans. Det er bl.a. her forkla-
ringskraften i den nye organisationsstruktur får sin overvejende energi fra. I arenaen hører 
indførelsen af NPM hjemme, hvor centerchefernes udtalelser handler om resultatmålinger, 
top-down styring, tydelig rammestyring, dokumentationer, ledelsestilsyn, business case etc. 
 
Jeg kan ikke komme uden om arena for den kulturelle omverden, idet denne har interessen 
for de værdier, som er styrende for adfærden i organisationen. Dvs. det handler om konteksten 
af ”den styrkede kultur” og dens iscenesættelse. Denne arena matcher ikke rigtigt godt med 
arenaerne for politik og produktion, hvor NPM hører til. Derfor sker en tydelige dekobling fra 
den oprindelige kontekst, jfr. centerchefernes tilbagemeldinger, hvor sammenhængen mellem 
de strukturelle og kulturelle tiltag ikke er slået fuldt ud igennem. 
 
Endelig har vi Den sociale arena, hvor direktionen via konteksten ”en styrket kultur”, gør et 
forsøg på fastholde indsatsen ved at arbejde med kompetenceudvikling af alle ledere, der har 
økonomi og personaleansvar. De skal deltage i en lederuddannelse på. akademiniveau (Den 
offentlige lederuddannelse, COK – Centeret for offentlig kompetenceudvikling)43.  
 
Men der er tale om klar dekobling fra topledelsen, idet der ikke er klare styringsmæssige inci-
tamenter til at holde denne arena i sit oprindelige momentum. Det kommer til udtryk hos cen-
tercheferne, som nævner: ”Vi arbejder nu i et andet perspektiv med at måle, veje og en mere 
udtalt fejlfinding. De styringsmekanismer, der var tænkt, og som skulle være drivende for or-
ganisationsændringen, er ikke faldet på plads”. 
 
Skal vi pege på afhandlingens data inden for Leon Lerborgs det humanistiske paradigme, 
sker det ud fra, at topledelsen italesætter medarbejderne som den vigtigste ressource, og at 
man ønsker at gøre op med fejlfinderkulturen. Topledelsen vil styrke relationerne, og den an-
erkendende tilgang, og der sættes fokus på kompetenceudvikling som indsatsområde. Gå fra 
snitflader til samarbejdsflader etc. Men det matcher ikke med arenaerne for politik og produk-
tion, da topledelsen gennemfører styring via NPM paradigmet. Det er derfor også konflikt i 
forhold til det humanistiske perspektiv på grund af forskellige logikker, der optræder på stra-
tegifelterne.  
Topledelsen italesætter ”en styrket kultur” uden at følge op styringsmæssigt. Der opstår de-
kobling fra projektets oprindelige kontekst. 

8.1.4   Centrale pointer 
De væsentlige pointer er, at kontekstbidragene inden for arena for politik og produktion er 
blevet de styrende strategifelter i hele den nye struktur her et år efter ikrafttræden.  
 
Ideen var at få trianglen struktur, kultur og ledelse til at smelte sammen, men hvor der i de 
strategiske arenaer for kultur og den sociale arena er tydelige tegn på dekobling fra topledel-

                                                           
43 Kommunaldirektørens notat af 5/10 2011, sikker drift til udvikling. www.egedalkommune.dk  
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sen i forbindelse med implementering af ”den styrkede kultur”, og dermed at se medarbejder-
ne som ressource. 
 
Det handler nu om primært at måle, veje og ændre fokus lidt væk fra en mulighedskultur til en 
retning mod fejlfinderkultur. Det er især i den sociale arena, vi finder den største kontekstkon-
flikt i forhold til øvrige arenaer. 

8.1.5   Forklaring af målopfyldelsen  
Det tredie delelement i problemformuleringen om forklaring på sammenhængen mellem 
struktur, kultur og ledelse er i dette afsnit analyseret via interviews med 2 centerchefer. Det 
identificeres og verificeres, at der er en begrænset målopfyldelse, hvor de interviewede cen-
terchefer tydeligt fremhæver diskrepansen mellem de strukturelle tiltag og de kulturelle tiltag.  
 
Resultatet matcher den begrænsende målopfyldelse, som blev analyseret i afsnit 7. 
 
Vi ser således en dokumentation på en begrænset målopfyldelse, og det er vigtig at få forkla-
ret præcist, hvorfor det er gået som det er gået. Når jeg dykker ned og finder de tilbagemel-
dinger, som kan give forklaringskraft til den begrænsede målopfyldelse, ser jeg flere elemen-
ter i spil.  
 
Jeg identificerer, at der på trods af færre centre, færre medlemmer i topledelsen og større 
sammenhængskraft, er man alligevel ikke 100 % åbne overfor alle medlemmer i topledelsen. 
”Vi” følelsen burde være større, men der er en uudtalt utryghed i gruppen. Det udtrykkes også 
at glasuren krakelerer, der er et vist tempotab. Desuden er direktionen ikke helt skarp på, hvad 
indsatsen skal være på strategiområdet. 
 
I Egedal Kommune i reformperioden, bliver business case gennemført i en form af ”Den indre 
fabrik”, hvor dokumentationer, ledelsestilsyn tager betydelig ledelseskraft. Det bevirker, at 
der ikke bliver overskud til at arbejde fuldt ud med elementerne i ”en styrket kultur”. Passer vi 
ikke på, kan der også opstå ”metaltræthed” i den nye struktur. 
 
Alle ser det positive i at effektivisere. Ulempen er, at hvert effektiviseringstiltag sker via ud-
færdigelse af business case. Det gør at dynamikken i ”en styrket kultur” der medskaber bl.a. 
innovation, at arbejde på tværs og være åbne ikke helt harmonerer og er i overensstemmelse. 
  
Der er en diskrepans i, at topledelsen forsøger at sætte såvel en struktur som kultur op, idet 
kulturen skal legitimere strukturen. Det er et udfordrende perspektiv. Nu arbejdes der ud fra et 
andet perspektiv, nemlig et NPM perspektiv med at måle og veje og i retning af fejlfinding. 
 
Det betyder og bekræfter, at de styringsmekanismer, der var iscenesat, ikke fuldt ud er faldet 
på plads, idet sammenhængen mellem struktur, kultur og ledelse ikke er slået helt igennem.  
 
Denne afhandlings data peger på, at vi er faldet tilbage til den traditionelle tankegang, som 
bl.a. betyder en ny fastholdelse i ”silotænkning” i den nye struktur, hvor det fagprofessionelle 
paradigme alligevel får noget plads.  
Men troen bevares på, at når der flyttes til et nyt fælles rådhus, vil det løse nogle af de udfor-
dringer, som præsenteret ovenfor, men der er fortsat 2 år til. 
 
Som noget afgørende interessant peger de indhentede data også på paradigmeskift med over-
gangen til en ny organisationsstruktur. Det er tilkendegivet med, at der er gjort op med det 
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tidligere fagprofessionelle paradigme, hvor der i NPM-paradigmet med klart fokus på tople-
delsens styring og på ”den indre fabrik”, hvor alt skal måles og vejes i kroner og ører osv.  
 
Årsags- og sammenhængsforklaringen skal findes her, idet topledelsen overfor det politiske 
niveau er presset til at præstere positive tal på bundlinjen, ingen tillægsbevillinger, dermed 
stor fokus på effektivisering med begrænset ressourceforbrug. Dvs. det er noget der forklarer 
og konstituere overgangen til paradigmeskiftet. 
 
I det perspektiv synes der ikke at blive ledelseskraft til hverken ”styrket kultur” eller til det 
humanistiske paradigme, selvom det italesættes. Det kan ikke altid aflæses på adfærden. 
 
Et helt andet perspektiv, der kan italesættes i sammenhæng med NPM-paradigmet, er borger-
perspektivet. Borgerne i Egedal Kommune, både dem i den erhvervsaktive alder og i pensi-
onsalderen har i dag betydelige kompetencer. Inden for NPM-paradigmet ser man borgerseg-
mentet som en ressource, som medvirker til at skabe værdi gennem deltagelse i bestyrelsesar-
bejder, i foreningslivet, i folkeskolen, i daginstitutioner m.fl.  
 
Udfordringen er således ikke ensidige i forhold til begrænset økonomi, men ses især som ef-
terspørgslen efter serviceydelser, hvilket er hastigt voksende. Egedal Kommune bliver udfor-
dret gennem medlemmer i de demokratiske bestyrelsesarbejder, men også fra almindelige 
borgere, som tager aktiv del i lokalsamfundet. Derfor bliver topledelsen tvunget til at tænke 
ind i NPM-paradigmet gennem resultatstyringer, økonomistyring, effektiviseringer og større 
topstyringskapacitet etc. for at få ressourcer til at imødekomme den voksende efterspørgsel 
efter serviceydelser. 
 
Jeg ser hele den samlede del af analysen, som væsentligt bidrag og forklaringskraft til be-
grænset målopfyldelse i såvel struktur, kultur som ledelse. Noget der både har et forklarende 
og et fremadrettet element i sit perspektiv. Der sker alligevel en kommunikativ dekobling i 
topledelsen i Egedal Kommune, og derfor får trianglen struktur, kultur og ledelse ikke den 
fulde effekt og folder sig derfor ikke fuldt ud. 

8.2   Analyse af fokusgruppeinterview  
Inden for de valgte undersøgelsesdesign har jeg gennemført fokusgruppeinterview, som er en 
anden variabel til indsamling af kvalitative data. Der deltog 6 medarbejdere ud af de 8, som i 
alt var inviteret til deltagelse i fokusgruppeinterviewet. 
 
Deltagerne repræsenterer følgende afdelinger: 

• 1 medarbejder fra planafdelingen  
• 2 medarbejdere for kultur- og fritidsafdelingen 
• 2 medarbejdere fra teknik- og miljøcenteret, heraf 1 er placeret i en ekstern institution 
• 1 medarbejder fra ekstern institution fra centeret for skoler og institutioner 

 
Som tidligere nævnt udsendte jeg et mindre spørgeskema inden afviklingen af fokusgruppein-
terviewet, og alle 8 medarbejdere deltog i besvarelsen. Jeg har modtaget uddybende svar og 
begrundede synspunkter fra 2 medarbejdere. De indgår i begrænset omfang i analysen. 
Ud af i alt 7 udsagn er anvendt 5 udsagn. Hertil er et 6. udsagn medtaget som omhandler, 
hvorvidt der er kommet mere innovation og effektivitet i den nye struktur.  
Disse 6 emner drøftes i den time, jeg har afsat til selve fokusgruppeinterviewet. 
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Det betyder, at jeg kan få en uddybning af de svar, der er givet på henholdsvis værdierne og 
evalueringen. Citater vil også her være i kursiv og i anførelsestegn. 
 
Observationerne, der stilles til rådighed, følger også her de metodiske spilleregler, hvor auten-
citetsreglen bliver anvendt i praksis.  
 
Følgende citater handler om perspektiver på de grundlæggende strukturforandringer i 
Egedal Kommune 2011-13. 
”Alle er enige i, at der er skabt større sammenhængskraft i den nye organisation, på trods af 
at administrationen er placeret på 3 forskellige destinationer og enkelte afdelinger endda 
placeret yderligere eksternt.”  
 
”Organisationen som helhed har bevæget sig fra snitflader til samarbejdsflader. Der er åbnet 
op for nye måder at tænke og samarbejde på. Der er kommet gode gevinster ved at flytte 
sammen ud fra spørgsmålet om, hvorvidt relationerne og anerkendelse er blevet styrket.”  

 
”Når man sidder eksternt, er man lidt handicappet, når man skal kontakte rådhusene med et 
problem. Der er lukketider på enkelte centrale centre, og man kan kun ringe i mellem bestem-
te tidspunkter osv. Derfor isolerer man sig lidt og lukker om sig selv. Man gider ikke rigtigt 
bruge ”dem” på rådhusene, for de er jo lidt anderledes”. 
 
”En god ide er, at tager over hinandens opgaver, at spørge ind til, så det bliver mere almin-
deligt at hjælpe hinanden. Man undrer sig over, hvordan det har fungeret tidligere, når vi nu 
har så meget opgavefællesskab”. 
 
Følgende citater om målopfyldelsen af organisationsudviklingen i Egedal Kommune 
2011-13. 
”Vigtigheden er stor, men scoren er ikke så høj. Der er nogen der har fejlet her. Der har væ-
ret alt for ringe kommunikation. Der har været utrolig megen snak om ”styrket kultur” det 
første år, hver gang man hørte kommunaldirektøren. Men der er ingen, der har fortalt i min 
afdeling, hvad det egentlig var, og hvad der lå i begrebet, eller hvad det betød og hvorfor.  
 
”Så gik alle ledere på det ene og det andet og det tredje kursus, og hver gang kommunaldi-
rektøren holdt en tale, sagde han ”styrket kultur”. Man har måske en fornemmelse af, hvad 
begrebet indeholder, men det er aldrig filtreret ned i organisationen.” 
 
”Italesættelsen har måske fin nok, men så skulle lederne formidle det ned i organisationen og 
ned i afdelingerne. Det har der ikke været stram nok styring på, hvordan lederne skulle gøre 
det. Jeg har i hvert fald ikke fået noget at vide. Lederne har fået info, nu mangler medarbej-
derne. Så der jo lidt kikset, at der står en alle anden oppe på toppen, og bliver ved med at 
sige, at vi alle sammen har sådan ”en styrket kultur”, men man har aldrig nogensinde hørt 
om det, så det virker fuldstændigt håbløst”. 
 
”Silotænkningen er svær at se, hvordan der er for hele organisationen. Vi er kommet længere 
ned i hierarkiet, der er et meget stort lag, meget mere end før. Der er langt til direktøren. Tid-
ligere var informationsniveauet meget større end i dag, der var kort vej igennem systemet”. 
”Der vil altid være siloer, når man har centre og centerchefer. Hvis det skal opløses, og der 
ikke skal være centre, må man i stedet arbejde i projekter”. 
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”Vi ved ikke hvad der menes med ”den nye normal”. De strukturelle ændringer har ikke løst 
udfordringerne udelukkende, for man kan jo ikke løse disse udfordringer med strukturændrin-
ger, men man måske få frigivet nogle ressourcer ved at gøre tingene lidt smartere, og løfte 
lidt i flok, så kan man måske få mere ud af det”. 
 
”Jeg bliver begrænset af den sammenstilling, der er mellem innovation og effektivitet. For 
mig er effektivitet noget helt andet end kun effektivisering. Det er en sidegevinst, og ikke det 
skal være styrende. Så bliver det i virkeligheden demotiverende. 
 
”Når man tænker nyt – innovation – handler det også om at effektivisere på bedst mulig må-
de. Men i stedet for at tænke effektivitet som en besparelse, så man får mindre til rådighed i 
afdelingerne, så kunne man jo tænke effektivitet, hvor flere muligheder for at få noget bedre 
for de samme eller færre penge”. 
 

Følgende citater handler om formålsspecifikke spørgsmål om struktur, kultur og ledelse. 
”Vi har en anden udfordring med vores politikere, der ikke er kommet ind i den nye kultur. 
De lever fortsat i den meget, meget gamle kultur, hvor man klamrer sig til sin stol og sine 
opgaver i lokalområdet, de er fortsat sognerådspolitikere, der ikke tænker helhed.  
Når vi som embedsmænd forsøger at brede os ud i hele kommunen, får vi ofte en over næbbet. 
De tænker ikke Egedal, og det er bremsende for helhedsbetragtningen. 
 
”Politikerne forsøger på bestemte områder at brede sig ud og tænke Egedal. Et eksempel er 
arbejdet med Kommuneplanen 2013. Men på serviceniveauet er politikerne ikke på linie med 
at der er færre ressourcer til rådighed. Men det er vores opgave at fortælle politikerne det”. 

8.2.1   Set i Røvik’s perspektiv på de 5 trends 
I dette afsnit analyseres og gives en karakteristik af hvilke trends, der er i spil på baggrund af 
citaterne fra fokusgruppeinterviews. Der gives eksempler, som kan give karakteristikken gen-
nemslagkraft. 
 
Der er ikke tale om afbureaukratisering, der gives nærmest eksempler på det modsatte. Bu-
reaukrati ses ved f.eks. lukkedage på rådhuset i forskellige afdelinger, man skal ringe på be-
stemte tidspunkter etc. Det er svært at komme i kontakt med rådhuset. Men der er også ek-
sempler på det at hjælpe hinanden, og vi har nu meget mere opgavefællesskab end tidligere. 
 
Trenden fra ledelse til styring, rehierarkisering, som er en bevægelse bort fra ledelse og til 
topstyring, ser vi af fokusgruppens tilbagemeldinger, hvor der bliver sigtet mod at øge tople-
delsen styringskapacitet. Fokusgruppen iagttager, at medarbejderne er kommet længere ned i 
hierarkiet, lederlagene er meget større end før. Der er langt til direktøren. Disse udtalelser 
indikerer at topledelsen styringskapacitet er øget, og der iagttages en centraliseret styreform. 
 
Fokusgruppen ser således, at der er sket et redesign af den oprindelige formelle struktur, og i 
særdeleshed på det vertikale plan.  
 
Men den trend jeg også her hæfter mig ved, når jeg analyserer data, er identifikationen af ra-
dikal økonomisme, hvor logikken inden for NPM især bliver tydelig gennem udtalelser fra 
fokusgruppen.  
Der italesættes udfordringerne omkring en styrket kultur, med nogen har fejlet, der har været 
al for ringe kommunikation. Det er alene topledelsen, der har været på seminar, så alle på det 
niveau er tilstrækkeligt informeret om tiltagene i ”en styrket kultur”. Nu mangler informatio-
nen og indsatsen fra ledelse til medarbejderniveau. 
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Når jeg analyserer data, er fokusgruppen udfordret på det professionelle paradigme, idet NPM 
paradigmet er topledelsens (direktionens) opgør mod fagcenterlogikken som fænomen.  
 
Fokusgruppen ønsker at opnå effektiviseringsgevinster ved at gøre opgaverne ”smartere”, få 
mulighed for at løse flere opgaver til en bedre kvalitet for de sammen ressourcer, øge egen 
fagprofessionelle indsats. Imidlertid er der meldt ud fra topledelsen, at effektiviseringsgevin-
ster tilgår kommunekassen. Fokusgruppen nævner derfor diskrepansen i og begrænsningen 
mellem at tænke innovation i samme åndedrag som effektivitet. 
 
Navnlig udfordringen og sammenhængen med det strukturelle og det kulturelle mister sit fod-
fæste. Det ses derfor tydeligt, at NPM med den nye organisationsstruktur har vundet slaget. 
Derfor oplever fokusgruppen også sammenhængen mellem de strukturelle og kulturelle tiltag 
ikke er slået fuldt ud igennem. 
 
Fokusgruppen iagttager en bevægelse mod ”silotænkning”, dvs. bort fra procesbaseret or-
ganisering. Alle er opmærksom på, at målet om mindre ”silotænkning” er et centralt stort 
ønske med organisationsændringen, som et konkret nyt design skulle indfri. 
 
Når jeg alternativt reflekterer over, hvorledes ideer med en ny struktur sker i perspektivet af 
Røvik, præsenterer han 2 teorier. Den ene er oversættelsesteori, der kort handler om, hvad 
organisationen gør med praksisser og ideer, når de bliver overført og implementeret, hvor den 
anden teori, virusteorien, handler om, hvad ideerne gør ved organisationen, når man forsøger 
at implementere dem. 
 
I perspektivet af struktur, kultur og ledelse vurderer jeg, at der er tale om oversættelsesteori, 
idet den nye struktur ikke opfundet af Egedal Kommune, men er kommet rejsende til fra an-
dre kommunale organisationer og offentlige myndigheder. Her er oversættelseskompetencer 
en af de vigtigste ledelsesmæssige kompetencer. 
 
I den forbindelse taler Røvik om dekontekstualisering og kontekstualisering, hvor dekon-
tekstualisering er, når ideer hentes ud af en sammenhæng og sættes ind i en anden, og kon-
tekstualisering er processen, hvor ideer forsøges implementeret i organisationen.  
 
Det er centralt afgørende, at de oversættelseskompetencer, der er til rådighed i organisationen 
udnyttes, og hvor det er værd at bemærke, at indgangen til oversættelse sker typisk via tople-
delsen, da de har ejerskab for de nye ideer, som spredes oppefra i organisationen i kraft af 
topledelsens kapacitet og autoritet.  

8.2.2   Centrale pointer 
De væsentligste pointer er, at fokusgruppen ser nogle eksempler fra hverdagen på bureaukrati 
frem for afbureaukratiseringen, men hvor det gives eksempler på opgavefællesskab og vi-
den om hinandens opgaver, som italesætter og vægter tendensen til afbureaukratisering. 
Karakteristikken i rehierarkisering en bevægelse bort fra ledelse til styring er tydelig, hvor 
det identificeres at det vertikale hierarki er vokset, det er flere lag og langt til direktøren, 
sammen med nye og andre styresystemer. 
Men den mest markante karakteristik ligger i trenden Radikal økonomisme, hvor NPM-
logikken slår stærkt igennem. Fokusgruppen ved at effektiviseringsgevinster går i den fælles 
kommunekasse, og det handler om resultatstyring, konsekvent rammestyring, og en betydelig 
klar Top-down styring. Topledelsens opgør med fagcenterlogikken og NPM har ”vundet” 
slaget om struktur fremfor kultur. 
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Endelig er oversættelsesteorien anvendt med ideer udefra til den nye organisationsstruktur. 

8.2.3   Set i arenaperspektiv 
I dette afsnit analyseres kontekstperspektivet på de strategiske arenaer, der er i spil på bag-
grund af citaterne fra fokusgruppeinterviewet. Arenaperspektivet arbejder med 8 strategiske 
arenaer, og hvor det som udgangspunkt er, at forstå sammenhængen på og i de strategiske 
arenaer, der udspiller sig i organisationen, og bliver som kontekstbidrag udfoldet gennem for-
skellige strategiske arenaer, hvor forskellige spilleregler er gældende. 
 
Fokusgruppen er klar på at Den politiske arena har været i spil tidligt i forbindelse med de-
sign af den nye organisationsstruktur. Fokusgruppen nævner, at politikerne forsøger at brede 
sig ud, og at vi agerer i en politisk ledet organisation. Man er opmærksom på, at målet var, at 
slanke organisationen og ledelsesstrukturen. I den politiske arena hører indførelsen af NPM 
afgørende hjemme. 
 
Arenaen for produktion er det strategiske genstandsfelt, som tydeligst i sin kontekst allerede 
ved den nye organisationsstrukturs implementering pr. 1/2 2012, og har i løbet af perioden til 
foråret 2013 vokset og fået betydeligt større opmærksomhed. Fokusgruppen kender målet om 
innovation og effektivisering, hvor effektivisering betyder besparelser. Også i denne arena 
hører indførelsen af NPM hjemme, hvor fokus er resultatmålinger, og hvor fokusgruppen in-
direkte bemærker en klar top-down styring. 
 
Arena for den kulturelle omverden har stor interesse, da fokusgruppen ser denne arena som 
styrende for adfærden i organisationen. Dvs. det handler om konteksten af ”den styrkede kul-
tur” og iscenesættelse af den. Men som nævnt på den sociale arena, matcher denne heller ikke 
rigtigt godt med arenaerne for politik og produktion, hvor NPM hører til. Fokusgruppen iden-
tificerer en tydelig ledelsesmæssig dekobling fra konteksten omhandlende ”en styrket kultur”, 
som ikke er filtreret ned i afdelingerne til medarbejderniveau. Dvs. at sammenhængen mellem 
de strukturelle og kulturelle tiltag ikke er slået helt igennem. 
 
Den sociale arena, hvor man interesserer sig for det enkelte individ i organisationen, udtaler 
fokusgruppen skarpt, kommunaldirektøren via italesættelse af konteksten om ”en styrket kul-
tur”, ikke er opmærksom på, at det alene primært er topledelsen, der ved hvad der tales om. 
Medarbejderne er tydeligt dekoblet i forhold til denne kontekst, da de ikke kender ”slogan-
nets” begreb og indhold, og er heller ikke nærmere blevet præsenteret for den. Dekobling fra 
topledelsen, hvor der ikke er klare styringsmæssige incitamenter til at holde denne arena i sit 
oprindelige momentum.  
 
På arenaen er der massiv konflikt med øvrige arenaer for politik og produktion, da topledelsen 
gennemfører styring via NPM paradigmet. Der er ikke et match med strategifeltet på denne 
arena, idet topledelsen italesætter ”en styrket kultur” uden at følge styringsmæssigt op, og 
som nævnt opstår der en dekobling fra projektets oprindelige kontekst. 

8.2.4   Centrale pointer 
De væsentlige pointer er, at vi også her ser, at kontekstbidragene inden for arena for politik og 
produktion er blevet de styrende strategifelter i hele den nye struktur. Hele fundamentet i at få 
struktur, kultur og ledelse til at smelte sammen er ikke lykkedes fuldt ud, idet der i de strate-
giske arenaer for kultur og den sociale arena er tydelige tegn på dekobling fra topledelsens 
styringsevner og ledelseskraft til at implementere ”den styrkede kultur”. 
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Man er opmærksom på, at det handler om at måle, veje, hvilket der gives køb på i forhold til 
kvalitet og indhold. Det er igen i den sociale arena, vi finder de største kontekstkonflikter set i 
sammenhæng med øvrige arenaer. 
 
Af bilag 6 præsenterer jeg i en oversigt et bud på, hvilke strategiske arenaer, set ud fra Kurt 
Klaudi Klausen’s arenaperspektiv, der er i spil i reformperioden fra 2011 til forår 2013. 

8.2.5   Forklaring af målopfyldelsen 
Det tredie delelement i problemformuleringen om forklaring på sammenhængen mellem 
struktur, kultur og ledelse er i dette afsnit analyseret via fokusgruppeinterview med 6 medar-
bejdere fra forskellige afdelinger i organisationen.  
 
Også her identificeres og verificeres, at der er en begrænset målopfyldelse, hvor fokusgruppen 
er opmærksom på diskrepansen mellem de strukturelle tiltag og de kulturelle tiltag.  
 
Resultatet matcher med den kvantitative undersøgelse i afsnit 7, hvor der også i den analyse 
blev identificeret en begrænset målopfyldelse. 
 
Vi ser således en dokumentation på en begrænset målopfyldelse, og det er vigtig at få forkla-
ret præcist, hvorfor det er gået som det er gået. Når jeg dykker ned og finder de tilbagemel-
dinger, som også her giver forklaringskraft til den begrænsede målopfyldelse, ser jeg flere 
elementer i spil.  
 
Fokusgruppen identificerer, at der på trods af, at organisationen som helhed har bevæget sig 
fra snitflader til samarbejdsflader, og der er kommet større sammenhængskraft, alligevel føler 
sig dekoblet i særdeleshed i forhold til topledelsesniveauet.  
 
Det udtrykkes gennem manglende kommunikation og information fra topledelsen til medar-
bejderniveau. Fokusgruppens ved stort set ikke, hvad der ligger i begrebet ”en styrket kultur” 
eller ”den nye normal”. 
 
Afhandlingens data peger på, at topledelsen ikke har haft en stram nok styring af, hvorledes 
informationerne skulle filtreres længere ned i organisationen til afdelingerne. Fokusgruppen 
føler sig derfor dekoblet fra topledelsen og ledelsesniveauerne, som i givet fald haft til opga-
ver at formidle ”en styrket kultur” videre. De føler sig isoleret fra denne form for information. 
 
Af responsen fra fokusgruppen er alle enige om at effektivisere, men det opleves som en be-
grænsning for at arbejde innovativt. Effektivisering er det helt overordnet styrende parameter, 
men burde i virkeligheden være en sidegevinst til innovation. 
 
Der er således en diskrepans i, at topledelsen sætter såvel en struktur som kultur op som per-
spektiv. I stedet arbejdes der ud fra et NPM perspektiv med at måle og veje gennem bl.a. ef-
fektiviseringstiltag. Det bekræfter, at de styringsmekanismer, der var iscenesat, ikke er faldet 
på plads, hvorfor sammenhængen mellem struktur, kultur og ledelse ikke er slået igennem 
fuldt ud.  
 
Men måske kan det også forklares ved at se på det tidsmæssige perspektiv i forhold til, at ska-
be ledelsesmæssig sammenhæng mellem struktur og kultur. Første fase af strukturændringen 
er gennemført og nu venter anden fase, hvor topledelsen får mulighed for at genfinde sine 
ressourcer til at inddrage og implementere kulturen i et større omfang. Det må fastholdes, at 
kulturen består, strukturen foregår og det er alene via ledelsesstrategier, der kan handles.  
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Strukturændringer og især kulturændringer foregår langsomt i en større organisation, som 
Egedal Kommune må betragtes at være. Derfor har der ikke været den fornødne tidsmæssige 
ressource til implementering af den nye struktur eller ”en styrket kultur”, da ledelseskraften 
har været anvendt til noget langt mere presserende, med at styre organisationen i ny retning.  
 
Endelig kan medarbejderne udfordres med hensyn til deres noget passive tilgang til at søge 
informationer om baggrunden og indholdet i ”en styrket kultur”. Det kunne også være et al-
ternativt forklarende element og perspektiv på, hvorfor der kun er opnået en begrænset målop-
fyldelse.  
 
Medarbejderne mangler ejerskab med hensyn til strukturforandringen og især den kulturelle 
forandring, derfor kunne man forestille sig, at medarbejderne søgte de mulighedsbetingelser. 
 
Men fokusgruppens udtaler sig mere i det fagprofessionalisme paradigme, hvorimod topledel-
sen er i et NPM-paradigme. Det giver vanskeligheder for objektiv og direkte kommunikation, 
og der bliver en dekobling fra topledelsens logik set fra fokusgruppens perspektiv. 
 
Hele analysens gennemgang ser jeg som forklaringskraft til begrænset målopfyldelse i såvel 
struktur, kultur som ledelse, noget der både har et forklarende og et fremadrettet perspektiv.  
 
Selv med de alternative refleksioner ses alligevel en kommunikativ dekobling fra topledelsen 
i Egedal Kommune til medarbejderniveau hvilket betyder, at trianglen struktur, kultur og le-
delse ikke får den fulde effekt og folder sig ikke fuldt ud.  

8.3   Vurdering af betydning for afhandlingens hypoteser 
Udgangspunktet i hele afsnit 8 om analyse og forklaring på sammenhæng mellem struktur, 
kultur og ledelse identificeres gennem Kjell Arne Røvik’s 5 trend, som en mere karakterise-
rende tilgang, og Kurt Klaudi Klausens arenateori som en kontekst og analyserende tilgang. 
Hypoteserne bekræftet i Røvik’s perspektiv: 

• Det er bekræftet i såvel interviews med centercheferne som fokusgruppen, at den nye 
struktur, organisationsændringen, udspringer fra rationelt styringsperspektiv, hvor 
begge interviews italesætter trenden radikal økonomisme klart. Kulturperspektivet er 
i løbet af perioden betydeligt nedtonet og NPM-paradigmets robusthed dominerende. 

• At ledelse til styring, rehierarkisering, også dominerer ved formel struktur på det ver-
tikale plan og formaliserede styringssystemer er konstateret. 

 
Hypoteser bekræftet i arenateoretisk perspektiv: 

• Det er primært arenaerne for politik og produktion, der er dominerende i både de 2 in-
terviews med centercheferne og fokusgruppeinterview. Det dokumenteres ved, at det 
var en politisk stillet opgave at redesigne organisationen, samtidigt med politikerne 
ville have en kassebeholdning af en vis størrelse. På trods af, at såvel den kulturelle 
som sociale arena begge har været i spil midlertidigt i perioden frem til forår 2013, har 
den politiske og den produktive arena alligevel vundet slaget. 

• Af de 4 arenaer, der har været præsenteret, er der konflikter dels i den kulturelle arena 
og især i den sociale arena, idet strategifelterne handler om værdier, at sætte individet 
og det sociale liv i organisationen højt. Det matcher ikke med hverken arena for pro-
duktion og politik, da de får deres energi fra NPM. Arena for politik og produktion har 
konsistens mens de to andre har kontingens.  
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9.0 Resume og konklusion  
Resultaterne for denne masterafhandling vil blive opsummeret. Først vil de generelle resulta-
ter bliver præsenteret og dernæst forholde mig til, hvordan der er skabt sammenhæng og den 
røde tråd fra problemformuleringen til teorivalg, empiri og analyse. 
 
Jeg har naturligvis haft min opmærksom på, at opnå stor overensstemmelse mellem problem-
formuleringen, teorivalg og empiri. Dvs. graden af definitionsvaliditet. 
For at sætte scenen vil jeg gentage problemformuleringen og dens 3 delelementer: 
 
I hvor høj grad har organisationsændringen pr. 1/2 2012 i Egedal Kommune, formået at 
løse de kommunale udfordringer, kaldet ”den nye normal”, og samtidigt formået at ind-
fri formålene om ”en styrket kultur”, nu ca. et år efter ikrafttræden? 
Og hertil formået af indfri ambitionerne om i Egedal Kommune, at skabe grundlæggen-
de forandring i et mix af struktur, kultur og ledelse. 

 
Afhandlingens problemformulering blev analyseret gennem nedenstående 3 delelementer: 

1. En beskrivelse og karakteristik af Egedal Kommunes organisationsændring og ledel-
sen heraf. 

2. En vurdering og evaluering af i hvilken udstrækning målene med organisationsæn-
dringen er realiseret. 

3. En analyse af hvorfor resultaterne er, som de er eller ser ud til at blive. En analyse som 
dykker ned i og forklarer, på hvilken måde den ledelsesmæssige sammenhæng mellem 
det strukturelle og kulturelle har bidraget til resultatskabelse. 
 
Det er en analyse af i hvilken udstrækning den ledelsesmæssige strategi og håndtering 
af de strukturelle ændringer netop i sammenhæng med ledelse af de kulturelle tilpas-
ninger i den nye administrative organisation har medvirket til tilsigtede og/eller util-
sigtede resultater. 
I forlængelse heraf redegør jeg for min ledelsesmæssige læring og de øvrige ledelses-
perspektiver, som afhandlingen giver anledning til. 

 
Når jeg umiddelbart ser på de opnåede resultater i masterafhandlingen, har jeg et godt indtryk 
af, at den valgte teori, empiri og analysemodeller har givet nogle gode billeder og muligheds-
betingelser for besvarelse af problemformuleringen og dens tre delelementer.  
 
De teoretiske bidrag fra denne masterafhandling tilbyder flere teoretiske områder, som hver 
især bidrager og medvirker til på hver sin måde at besvare problemformuleringen og dens 3 
delelementer. Der gives nedenfor et kort resume af bidragene.  
 
Leon Lerborg 4/6 styringsparadigmer er anvendt til problemformuleringens første del og 1. 
delelement med en beskrivelse og karakteristik af organisationsændringen.  
Igennem de indhentede data er observeret, at den tidligere organisationsstruktur var bygget på 
det fagprofessionelle paradigme, og hvor det humanistiske paradigmes perspektiv matchede 
godt hermed.  
 
Anomalierne der viste sig tydeligst var de styringsmæssige udfordringer, som blev konkretise-
ret ved, at Egedal Kommune genåbnede sine budgetter adskillige gange på grund af fejlvurde-
ringer og en opbremsning af forbruget i forhold til de oprindelige vedtagne budgetter. Kasse-
beholdningen var under stort pres. 
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Gennem analysen erfarede jeg et paradigmeskift med overgangen til en ny organisationsstruk-
tur. Der blev iværksat via en redesign af organisationen med færre center, færre i topledelsen. 
Det betød, at der direkte blev gjort op med det tidligere fagprofessionelle paradigme, med 
”silotænkning”, fagcenterlogikken etc. Nu er det NPM-paradigmet, der styres efter med store 
krav til effektivisering, som viser sig i business case i begrebet ”den indre fabrik”, dokumen-
tation og ledelsestilsyn. Der styres på resultater, og der er tydeligt øget aftryk af topstyring. 
 
Årsags- og sammenhængsforklaringen skal findes her, idet topledelsen overfor det politiske 
niveau er presset til at præstere positive tal på bundlinjen, ingen tillægsbevillinger, stort fokus 
på effektivisering med begrænset ressourceforbrug både økonomisk og personalemæssigt. 
Dvs. det forklarer og konstituere overgangen og skriftet til nyt paradigme. 
 
I det perspektiv bliver der ikke ledelseskraft nok til iværksættelse af både ”styrket kultur” 
eller det humanistiske paradigme, selvom det italesættes. Det kan aflæses på adfærden, idet 
det væsentligste er NPM-paradigmet, som ikke fungerer særligt godt sammen med det fagpro-
fessionelle eller det humanistiske paradigme, som derved har kontingens. 
 
Til en vurdering og evaluering af i hvilken udstrækning målene med organisationsændringen 
er realiseret, er anvendt Evert Vedung målopfyldelsesmodel, og hvor de indhentede kvanti-
tative data dannede grundlag for vurdering. Der er tale om både en beskrivende og en forkla-
rende målopfyldelsesanalyse. 
 
Jeg kan konkludere ud fra data, at der er tale om en begrænset målopfyldelse hos såvel top-
ledelsen som hos fokusgruppen. Min antagelse var, at alle i topledelsen ville score højt og 
derfor kunne evalueres meget positivt, og ikke med den varians svarerne, jeg har observeret. 
Det var overraskende. Derimod er der mere overensstemmelse med fokusgruppens svar, idet 
jeg forventede, at medarbejderne resultater var mindre positive end topledelsen. 
 
Når resultatet er en begrænset målopfyldelse hos såvel topledelsen, som hos fokusgruppen, 
kan det aflæses på styrken i objektivitetsargumentet, hvor især uklarhedsargumentet har 
en betydelig rolle. At fokusgruppen gætter sig til, hvad der menes, kan legitimere også i luf-
tighedsargumentet, og i topledelsen aflæses det i den varians, der er svaret med. Den udpræ-
gede grad af Top-down styring, medvirker samtidigt til at begrænse udsynet for målopfyldel-
se, idet en række information strander via en dekobling i kommunikationen. 
 
En vigtig del af masterafhandlingens problemformulering er, om organisationen har formået 
at indfri ambitionerne om i Egedal Kommune at skabe grundlæggende forandring i et mix af 
struktur, kultur og ledelse. Det er en analyse og forklaring af målopfyldelse, set i sammen-
hæng mellem struktur, kultur og ledelse. 
 
Der er her anvendt et kvalitativt undersøgelsesdesign, med 2 individuelle interviews og et 
fokusgruppeinterview. Med udgangspunkt i Kurt Klaudi Klausen’s arenateori kan på bag-
grund af data og analyse konkluderes, at de dominerende strategiske arenaer, er, den politiske 
arena og arena for produktion. Disse 2 strategiske arenaer får deres energi fra NPM-tilgangen, 
dvs. der er en tydelig kontekstsammenhæng til Leon Lerborgs NPM-styringsparadigme. 
Det dokumenteres igennem redesign af organisationen, resultat og økonomisk styring, effek-
tiviseringer, business case, dokumentation og ledelsestilsyn. 
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Imidlertid ønsker topledelsen at få italesat den kulturelle arena, hvor interessefeltet er værdier, 
som er styrende for adfærden i organisationen, sammen med den sociale arena, hvor interes-
sen er på det enkelte individ og det sociale liv i organisationen.  
 
Det betyder, at der bliver konflikt på strategifelterne for kulturarenaen og den sociale arena, 
da disse 2 strategiske arenaer ikke matcher med strategifelterne på hverken den politiske eller 
den produktive arena. 
 
Gennem anvendelse af nogle af Kjell Arne Røvik’s 5 trends er der givet bidrag til besvarelse 
af problemformuleringen og dens første delelement med en karakteristik af Egedal Kommu-
nes organisationsændring og ledelsen heraf. 
 
Hertil har nogle af Røvik’s 5 trens også medvirket til besvarelse af problemformuleringen og 
den tredie delelement som er en analyse af, hvorfor resultaterne er, som de er eller ser ud til at 
blive, og som dykker ned i og forklarer, på hvilken måde sammenhænget mellem struktur, 
kultur og ledelse har bidraget til resultatskabelse. 
 
Jeg observerer, at det politiske niveau og topledelsen konstant drøfter afbureaukratisering, 
da alt andet ikke giver mening. Denne trend  sammen med trenden fra ”silo til procesbaseret 
organisering”, som er et centralt parameter i målopfyldelsen, er knap så synlige. 
 
Noget mere tydelig i sin fremtræden er rehierarkiseringen, som er en bevægelse bort fra 
ledelse til styring. Der er gennemført et vertikalt redesign af strukturen, og igennem det er 
topledelsen styringskapacitet blevet betydeligt styrket.  
 
Den trend som er afgørende central er ”radikal økonomisme”, hvor NPM-logikken slår 
stærkt igennem. Der er tale om målinger på økonomien, som resultat- og ressourcestyring 
m.m., og en klar Top-down styring italesat gennem begrebet ”den indre fabrik”.  
 
NPM-paradigmet er topledelsens opgør med fagcenterlogikken og kan siges af have ”vundet” 
slaget om struktur fremfor kultur. Det dokumenteres ved bl.a. at fokusgruppen udtaler, at der 
mangler kommunikation fra topledelsen om tiltagene i ”en styrket kultur”. Topledelsen har 
fokus på NPM logikken i organisationen, og der sker en dekobling fra topledelsen i kommu-
nikationen samtidigt med ikke at have tilstrækkelig ledelseskraft til implementering af ”en 
styrket kultur”. 
 
Det er interessant at se et par af resultaterne i et supplerende videnskabsteoretisk perspektiv, 
ud fra den grundlæggende forståelse af verden og det grundlæggende syn på erkendelse, som 
forskellige teorier bygger på. Ontologi drejer sig om, hvordan vi anskuer den del af verden vi 
gør til genstandsfelt, hvorimod epistemologi drejer sig om erkendelsesteori. 
 
Med den ontologiske videnskabsteori som udgangspunkt vil jeg nedenfor vises i kort form 
John P. Kotters bidrag til forandringsledelse i 8 trin, dels med elementer, hvor forandringen 
kan lykkes og dels med hvilke elementer, der medvirker til den manglende succes. 
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Tabel 9.1.1: Vellykkede forandringer i 8 trin, og risiko for manglende succes i 8 trin.44 
Vellykkede forandringer i 8 trin Risiko for manglende succes i 8 trin 
Synliggøre den kritiske nødvendighed Selvtilfreds organisation, afdeling 
Skabe opbakning i organisationen Manglende opbakning i organisationen 
Udarbejde en vision for forandringen Ingen vision for forandringen 
Kommunikere visionen og forandringen Mangel på kommunikation 
Skabe rum for handling Medarbejderne løber ind i barrierer 
Generere succeser på kort sigt Ingen synlig fremdrift 
Konsolidere og genopfriske forandringen Fejre succes inden målet er nået eller kommet 

i hus 
Forankre forandringen i den nye kultur Forandringen ikke forankret i kulturen 
Kilde: Artikel fra 1995 af John P. Kotter,” Leading Change: Why Transformation Efforts Fail ”, samt ”I spidsen 
af forandringer, 1999. 
 
Modellen er lineær i sin tilgang og skal følges slavisk trin for trin for ikke at miste fokus, ko-
ordinering og præcision, samt den overvejende risiko for at forandringen ikke bliver gennem-
ført. Der er altid stor risiko for, at man springer trin over. Det advarer Kotter dybt imod, da 
han mener at hemmeligheden til succes til en positiv forandring, netop sikres via trin-forløbet. 
 
En pointe med hop i trinforløbet ses med begrænset målopfyldelse, dokumenteret via Evert 
Vedung. Af Kotter’s model kan konstateres, at bl.a. kommunikation på medarbejderplan er 
mangelfuld, især i forbindelse med implementering af ”en styrket kultur”. Uden troværdig 
kommunikation vil ansattes følelser og forstand aldrig bliver fanget af ideen om forandring.45  
Endelig er en pointe også, at der ikke er etableret tilstrækkelig stærk nødvendighed hos øvrige 
ledere og medarbejdere til designet af den nye organisationsstruktur.  
 
Disse spring eller hop ses også i paradigmeskriftet fra der fagprofessionelle til NPM. Man kan 
sige, at forandringen ikke er forankret i den eksisterende kultur. Topledelsens fremmer struk-
turperspektivet i forhold til kulturperspektivet. 
 
Jeg har reflekteret over, hvorfor medarbejderne virker meget passive i forhold til at søge in-
formationer om baggrunden og indholdet i ”en styrket kultur”. Det kunne være et alternativt 
forklarende element og perspektiv på, hvorfor der kun er opnået en begrænset målopfyldelse.  
 
Jeg kan efterlyse en mere aktiv tilgang fra medarbejderside til at søge informationer og have 
lyst og incitament til at holde sig orienteret om den strukturelle og kulturelle udvikling, i lyset 
af den gennemførte organisationsændring.  
 
Når Kommunaldirektøren på sine 2 nytårstaler nævner ”en styrket kultur” op til flere gange, 
bør man måske reagere, og stille sin undren til rådighed hos egen centerchef og herigennem 
høre mere om fænomenet.  
Det kunne måske have givet et lidt andet perspektiv på struktur, kultur og ledelse i Egedal 
Kommune, her et år efter iværksættelse af den nye organisationsstruktur. 
 
Imidlertid er jeg overbevidst om i dette resume og konklusioner, at jeg har observeret nogle 
væsentlige bidrag til forklaringskraft til opfyldelse af problemformuleringen og dens 3 de-
lelementer, hvor trianglen i struktur, kultur og ledelse fortsat er betydeligt udfordret. 

                                                           
44 John P. Kotter, 1999, I spidsen af forandringer, kap. 1, side 3-39 
45 Ibid.: side 10 
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10.0  Perspektivering, læring og refleksion i egen ledel-
sespraksis 

Som en del af egen ledelsesmæssige læring vil jeg fremlægge mulige og begrundede strategi-
er for ledelse inden for organisationsændring, hvor en ledelsesmæssig sammentænkning af 
struktur og kultur giver synergi og konsistens i forhold til at realisere nogle af målene med 
organisationsændringen. Både generelt og med et perspektiv på, hvad næste skridt kan være. 
 
Som udgangspunkt reflektere jeg over, hvilken gavn har jeg ved at anvende Leon Lerborgs 
styringsparadigmer, Evert Vedung’s målopfyldelsesmodel, Kjell Arne Røvik’s styringsteori 
og karakteristik af de tendenser og trends, som italesættes i det 21. århundrede og endelig 
Kurt Klaudi Klausen’s arenateori. 
 
Jeg ser tydeligt sammenhæng mellem de 3 af teorierne, idet Evert Vedung’s, som den 4. teori 
i sin målopfyldelsesmodel spiller stor rolle med forklaringskraft og bekræftelse i sammen-
hæng med de øvrige teorier. Både karakteristikken af Egedal Kommunes organisationsstruk-
tur er tydeligt analyseret med såvel Leon Lerborgs styringsparadigmer som Røvik’s 5 trends, 
hvilket giver de opnåede resultater robusthed.  
 
Jeg ser også et betydeligt sammenhæng over til arenateorien, hvor der ligesom hos Leon Ler-
borg og Røvik, sættes lup på NPM, som det styrende element i organisationen. I dette per-
spektiv ses i strategifelterne for den politiske arena og produktionsarenaen klart, idet begge 
arenaer får deres energi fra NPM-paradigmet.  
Det jeg synes, jeg er blevet særlig opmærksom på ved anvendelse af teorierne med de analy-
ser, der er gennemført, er de mulighedsbetingelser, som bliver centrale for den videre udvik-
ling i loyalt sammenspil med den nye organisationsstruktur med de præisser, den stiller. 
 
Jeg ser mulighed for at få sat strategisk forandringsledelse på landkortet, hvor relationerne 
mellem de 3 begreber struktur, kultur og ledelse er centrale. Jeg mener, der skal sættes fokus 
på, hvilke mulige ledelsesmæssige strategier, vi kan handle eller agere på. Ifølge John P. Kot-
ter 8 trins model, har jeg konstateret med nogle pointer, hvor modellen ikke er fulgt slavisk.  
 
Det betyder mangel på kommunikation i topledelsens kommunikation gennem systemet, 
hvorfor strukturændringen ikke i fuldt omfang er implementeret. 

Hvis vi iagttager elementerne i trianglen enkeltvis, er struktur en konstruktion en form eller 
opbygning, en grafisk fremstilling i et organisationsdiagram. Vigtige begreber i kulturper-
spektivet er værdier, normer, sprog, symboler, relationer, traditioner, fortolkninger, erfarin-
ger, skueværdier, grundlæggende antagelser, motivation og ledelsestraditioner.46 

Går vi på opdagelse i ledelsesperspektivet ser vi, at her er der muligheder for handling, set i 
forhold til de 2 øvrige perspektiver, idet såvel struktur som kultur er statiske eller forandre sig 
relativt langsomt.  

Derfor kan der alene sættes ind med strategiske ledelsesinitiativer, hvor organisationens ev-
ner, at gå fra tanke til handling bliver afgørende vigtig. Det bliver her vores ledelsesenergi 
bliver fundamentet for forandring.  

                                                           
46 Jørgen F. Bakka og Egil Fivelsdal, 2010, Organisationsteori, struktur, kultur og processer, side 142-144 
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For at imødekomme organisationsstrukturen med dennes målsætninger, ser jeg en justeret 
ledelsesstrategi, der sætter organisationen i stand til i langt højere grad at arbejde projektori-
enteret og på tværs at centrene. Herved reduceres silotænkning, det humanistiske perspektiv 
aktiveres, hvor individet prioriteres, organisationens medarbejderressourcer bliver synlige etc.  

Det helt store issue er imidlertid, at der skal bruges strategiske ledelseskræfter på at udarbejde 
en nødvendig kommunikationsstrategi for implementeringen af justerede strategiske ledelses-
tiltag. Dvs. de kommunikative evner skal betydeligt udfordres og skal mere up front.  

Konkret ser jeg nogle muligheder med at understøtte strategisk nye samarbejdsmåder, idet jeg 
er sikker på, at vi hele tiden skal ”ryste posen” for at finde nye veje og muligheder for den 
fremtidige opgaveløsning og evne at lede og turde føre an i forandringerne.  

Som Kotter nævner, skal management fylde 10-30 % og leadership 70-90 %. Denne vægtning 
er en stor udfordring at opnå i den nuværende situation. Topledelsen skal have sin opmærk-
som hed på, at sikre en passende dosering. 
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BILAG 1 
I forbindelse med masterafhandling her i foråret 2013, har jeg som et led i empirien udfær-

diget et mindre spørgeskema på ialt 16 spørgsmål. 

Det vil tage under 5 minutter at svare på alle spørgsmålene, og jeg vil understrege, at sva-

rerne forbliver anonyme. 

 

Spørgsmålene vil kredse om, i hvor høj grad indfrielse af de strukturelle tiltag er sket i vo-

res nye organisation inden for perspektivet og formålet med "en styrket kultur". 

 

Spørgeskemaet er bygget i 2 sekvenser: 

1. Baggrundsvariabler med i alt 4 spørgsmål. 

 

2. Efterfølgende er 12 spørsmål der har fokus og afsæt i den ny organisation. I hvor høj 

grad du mener, vi har klaret os på forskellige parametre her 1 år efter iværksættelsen. 

 

Rigtig god fornøjelse og på forhånd tak for hjælpen. Er duEr duEr duEr du    (1) � Mand (2) � Kvinde Er duEr duEr duEr du    (1) � Direktør (2) � Centerchef Har du været ansat i den tidligere organisation? (fra før 1/2 2012)Har du været ansat i den tidligere organisation? (fra før 1/2 2012)Har du været ansat i den tidligere organisation? (fra før 1/2 2012)Har du været ansat i den tidligere organisation? (fra før 1/2 2012)    (1) � Ja (2) � Nej Hvilke alderskategori tilhører du?Hvilke alderskategori tilhører du?Hvilke alderskategori tilhører du?Hvilke alderskategori tilhører du?    (1) � 30 - 39 (2) � 40 - 49 (3) � 50 - 54 (4) � 55 - 59 (5) � 60 - 64 (6) � 65 - 69 
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IIII    hvor høj grad mener du, de strukturelle ændringer har formået at løse de kommunale uhvor høj grad mener du, de strukturelle ændringer har formået at løse de kommunale uhvor høj grad mener du, de strukturelle ændringer har formået at løse de kommunale uhvor høj grad mener du, de strukturelle ændringer har formået at løse de kommunale ud-d-d-d-fordringer, "den nye normal"?fordringer, "den nye normal"?fordringer, "den nye normal"?fordringer, "den nye normal"?    0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10 I meget 10 I meget 10 I meget 10 I meget høj gradhøj gradhøj gradhøj grad    (0) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � I hvor høj grad menerI hvor høj grad menerI hvor høj grad menerI hvor høj grad mener    du, organisationen lever op til ideen om større sammenhængskraft?du, organisationen lever op til ideen om større sammenhængskraft?du, organisationen lever op til ideen om større sammenhængskraft?du, organisationen lever op til ideen om større sammenhængskraft?    0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10 I meget 10 I meget 10 I meget 10 I meget høj gradhøj gradhøj gradhøj grad    (0) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � I hvor høj grad mener du, vi har bevæget os fra snitflader til I hvor høj grad mener du, vi har bevæget os fra snitflader til I hvor høj grad mener du, vi har bevæget os fra snitflader til I hvor høj grad mener du, vi har bevæget os fra snitflader til samarbejde?samarbejde?samarbejde?samarbejde?    0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10 I meget 10 I meget 10 I meget 10 I meget høj gradhøj gradhøj gradhøj grad    (0) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � I hvor høj grad mener du, det tværfaglige samarbejde er blevet styrket?I hvor høj grad mener du, det tværfaglige samarbejde er blevet styrket?I hvor høj grad mener du, det tværfaglige samarbejde er blevet styrket?I hvor høj grad mener du, det tværfaglige samarbejde er blevet styrket?    0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10 I meget 10 I meget 10 I meget 10 I meget høj gradhøj gradhøj gradhøj grad    (0) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � I hvor høj grad mener du, der er blevet mindre "silotænkning"?I hvor høj grad mener du, der er blevet mindre "silotænkning"?I hvor høj grad mener du, der er blevet mindre "silotænkning"?I hvor høj grad mener du, der er blevet mindre "silotænkning"?    0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10 I meget 10 I meget 10 I meget 10 I meget høj gradhøj gradhøj gradhøj grad    (0) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � I hvorI hvorI hvorI hvor    høj grad mener du, ledere og medarbejdere er blevet mere engagerede?høj grad mener du, ledere og medarbejdere er blevet mere engagerede?høj grad mener du, ledere og medarbejdere er blevet mere engagerede?høj grad mener du, ledere og medarbejdere er blevet mere engagerede?    0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10 I meget 10 I meget 10 I meget 10 I meget høj gradhøj gradhøj gradhøj grad    (0) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � I hvor høj grad mener du, der er skabt mere innovation på tværs af I hvor høj grad mener du, der er skabt mere innovation på tværs af I hvor høj grad mener du, der er skabt mere innovation på tværs af I hvor høj grad mener du, der er skabt mere innovation på tværs af den nye centerstruktur?den nye centerstruktur?den nye centerstruktur?den nye centerstruktur?    0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10 I meget 10 I meget 10 I meget 10 I meget høj gradhøj gradhøj gradhøj grad    



Struktur, kultur og ledelse i Egedal Kommune 

 

Peter Rugholm Side 57 
 

0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10 I meget 10 I meget 10 I meget 10 I meget høj gradhøj gradhøj gradhøj grad    (0) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � I hvor høj grad mener du, relationerne på tværs af organisationen er blevet styrket?I hvor høj grad mener du, relationerne på tværs af organisationen er blevet styrket?I hvor høj grad mener du, relationerne på tværs af organisationen er blevet styrket?I hvor høj grad mener du, relationerne på tværs af organisationen er blevet styrket?    0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10 I meget 10 I meget 10 I meget 10 I meget høj gradhøj gradhøj gradhøj grad    (0) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � I hvor høj grad mener du, anerkendelse er blevet styrket?I hvor høj grad mener du, anerkendelse er blevet styrket?I hvor høj grad mener du, anerkendelse er blevet styrket?I hvor høj grad mener du, anerkendelse er blevet styrket?    0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10 I meget 10 I meget 10 I meget 10 I meget høj gradhøj gradhøj gradhøj grad    (0) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � I hvor høj grad mener du, tillid er praktiseret?I hvor høj grad mener du, tillid er praktiseret?I hvor høj grad mener du, tillid er praktiseret?I hvor høj grad mener du, tillid er praktiseret?    0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10 I meget 10 I meget 10 I meget 10 I meget høj gradhøj gradhøj gradhøj grad    (0) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) � 
 
I hvor høj grad mener du, organisationen generelt har indfriet formålene om "en styrket kultur"?    0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke0 Slet ikke    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10 I meget 10 I meget 10 I meget 10 I meget høj gradhøj gradhøj gradhøj grad    (0) � (1) � (2) � (3) � (4) � (5) � (6) � (7) � (8) � (9) � (10) �  
Jeg er meget glad for, at du tog dig tid til at besvare spørgeskemaet. Tusind tak for hjæl-

pen. 

 

Peter Rugholm 
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BILAG 2 

 
EVALUERING AF  

 
 

Værdisætning 
 
Hvor vigtigt er det, 
at…….? 
 

 Evaluering 
 
Er det sådan nu? 

Meget  vigtig    >               
Slet  
                                           
ikke                                                                                     
                                       
Vigtigt              

Udsagn eller spørgsmål  I høj  grad         >              
Slet           
                                           
ikke               

1     2 3 4 der er skabt større sammen-
hængskraft i organisationen 

1 2 3 4 

    organisationen har bevæget sig 
fra snitflader til samarbejdsfla-
der 

    

    organisationen har styrket rela-
tionerne og anerkendelse 

    

    der er blevet mindre ”silotænk-
ning” 

    

    ledere og medarbejdere er blevet 
mere engagerede 
 

    

    organisationen her indfriet for-
målet om en styrket kultur 
 

    

    de strukturelle ændringer har 
formået at løse de kommunale 
udfordringer ”den nye normal” 
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BILAG 3 

Interviewguide til kvalitativ undersøgelse hos 2 centerchefer. 
 
Forventet varighed 45 minutter til 1 time pr. interview. 
Starter med at undersøge eller spørge ind til følgende: 
Mona – har både afgivet og modtaget enheder 
Ingela – har ikke ændret opgaver eller enheder 
 
Åbne spørgsmål: 

• Hvad synes du har været det bedste ved organisationsændringen, generelt 
for organisationen? Og i dit center? 

• Hvad synes du har fungeret mindre godt ved organisationsændringen, ge-
nerelt for organisationen? Og i dit center? 

 
• Kan du sige noget om, hvorvidt de strukturelle ændringer har formået 

at løse de kommunale udfordringer, ”den nye normal”? 
• Kan du sige noget om, hvorvidt samarbejdet mellem centrene fungerer 

og er det blevet bedre med den nye organisation? 
• Hvordan synes du, den nye organisation understøtter den tværgående 

koordinering og udvikling af kommunen som helhed? 
• Der er i den nye organisation sat fokus på innovation og effektiviserin-

ger ved organisationsændringen? Hvad tænker du? 
• Hvordan ser du anerkendelse blevet styrket? 
• Hvordan ser du relationerne blevet styrket? 
• Kan du sige noget om ledere og medarbejdere er blevet mere engagere-

de? 
• Kan du sige noget om, hvorvidt organisationen generelt har indfriet for-

målene om ”en styrket kultur”? 
 

Fremtidsorienterede spørgsmål: 
•  Har du evt. forbedringsforslag? 

 
Du nævnte udfordring med ”Den indre Fabrik”. Kan du sige lidt mere om det? 
 
Hvordan ser du de strukturelle tiltage spiller sammen med de kulturelle tiltag? 
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BILAG 4 

Interviewguide til fokusgruppeinterveiw 

mandag den 15/4 2013, kl. 11-12, lokale 263. 
 
Varighed præcis 1 time, og jeg forventer at bruge maks. 10 min. på hver diskussion af udvalg-
te emner. 
 
Emnerne er bl.a. udvalgt efter Jeres besvarelse af spørgeskema, og præcis der, hvor jeg ser der 
kan skabes nogle spændende dialoger. Desuden krydrer jeg med 2 yderligere spørgsmål, som 
I som gruppe for lov at diskutere.  
 
Jeg laver spørsmålene i stor format, så de ligger på bordet, når I kommer. Jeg sender alligevel 
denne appetitvækker til Jer, så I kan nå at tænke lidt over Jeres holdninger på forhånd. På den 
måde tror jeg vi kan blive skarpe på tid og indhold. Nu får vi se. Vi skal alle være lidt ”tilba-
gelænet” og tale ud fra der.  Så jeg håber vi får en afslappet atmosfære. 

Menuen for fokusgruppen er: 
 

Diskuter udfordringen om at organisationen har styrket relatio-
nerne og anerkendelse 
 (Gerne med eksempler for dagligdagen). 
 
Diskuter om der er blevet mindre ”silotænkning” med den nye or-
ganisation 
 (Tænk også på om en evt. forandring var sket alligevel) 
 
Diskuter om organisationen har indfriet formålet om en styrket 
kultur 
 (Det er her i scorer lavt om det ser sådan ud i dag) 
 
Diskuter om de strukturelle ændringer har formået at løse de 
kommunale udfordringer ”den nye normal” 
 (her er den dårligste score) 
 
Diskuter om der er kommet mere innovation på tværs 
 
 
Diskuter om den nye organisation har skabt mere effektivitet 
 

Jeg glæder mig til at se Jer kl. 11, mandag 15/4. 

 

De hyggeligste hilsner 

 

Peter R. 
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Bilag 5 
 
 
Mål for oganisationen: 
 

• At skabe rammerne for værdiudviklings-, og kompetenceorienteret organi-
sation, der har fokus på borgenes behov 

• At sikre rekrutteringsgrundlaget og fastholdelse gennem etablering af fag-
lige miljøer, der fremmer faglig udvikling, god kvalitet, fleksibilitet og at-
traktive arbejdspladser 

• At sikre helhedstænkning, således at borgeren oplever sammenhæng i op-
gaveløsningen  

• At skabe rammer for tværfaglighed og helhed i opgaveløsningen 
• At sikre transparente styringsredskaber og synlige mål 
• At sikre rammerne for god ledelse og sammensmeltning af forskellige kul-

turer 
• At skabe miljøer, der sikrer et godt beslutningsgrundlag for den politiske 

ledelse 
• At skabe en fleksibel opgaveløsning, hvor alle arbejder for fællesskabet 
• At der er en effektiv opgaveløsning, der understøttes af digitaliseringen i 

så høj grad som muligt 
 
Principper for organisationen: 
 

• At den kan sikre ”hel” ledelse, dvs. strategisk ledelse, økonomisk ledelse, 
personaleledelse og faglig ledelse samles i den enkelte lederrolle 

• At den kan sikre et naturligt samarbejde på tværs af de organisatoriske 
enheder (afhængighedsprincip). Det kan sikres gennem igangsættelse af 
tværgående projekter og tværgående opgaveløsning 

• At den kan etablere samarbejdsformer, der giver gode relationer mellem 
ledere og medarbejdere 

• At den sikre videndeling mellem faggrupper 
• At den kan sikre grundlag for løbende effektivisering og omstilling 
• At den kan skaber kompetencemiljøer – faglige miljøer 
• At den kan skabe balance mellem sikker drift og udvikling 
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Bilag 6 
 
 

Strategikort over strategiske arenaer, som er i spil fra efterår 2011-forår 2013. 

  2011 2012 2012  2012 2013 

  efterår forår sommer efterår  forår 

Arena for produktion ============================================= 

Den politiske arena ====-------------------------------------------------=========------  

Den sociale arena --------------------------------  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --  -- 

Den kulturelle arena =========--  --  --  --  --  --  --  --  --  ------------  --  --  --  --  --   

Markedet  --  --  --  --  --  --  --  --   --   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 

Arena for bevidsthedsdan. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Arena for visioner og tro   ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Arena for akt. og æstetik   oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

===== tillagt central betydning og afgørende vigtigt fokus. 

--------- tillagt stor betydning og vigtigt fokus. 

--  --  -- tillagt sporadisk, periodevis betydning. 

oooooo Ikke i anvendelse 

Kilde: Strategisk ledelse, de mange arenaer, side 262, KKK, samt egne analytiske vurderinger. 

 


