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2 Abstract 

In 2014, the top management of Gladsaxe Municipality decided to introduce a new management concept 

"strategically agreement management concept" – in everyday language named “guideposts”. As middle level 

managers in the municipality’s day care services it is our assignment to communicate the concept and get it 

implemented in the outer part of the organization. As middle level managers we are part of a hierarchically 

translation chain that starts with the Municipal Director over the Child - and Cultural Director to the Head of 

Daycare and finally down to us, whom are on the fourth level. 

In this thesis we study which management paradigms the new contract form is an expression of; what kind 

of management is needed from the middle managers acting in the complexity of management paradigms; 

how should the concept be communicated down through the organization and finally; what is the significance 

of the way it is communicated? The thesis comes with suggestions on how we as middle managers can help 

Gladsaxe Municipality to implement the new management concept, "guideposts", in a practical way. 

Our theoretical basis is Kjell Arne Røvik´s theory of translation that describes how ideas in one context are 

translated into practice in another. This translation will be successful to at greater or lesser degree, 

dependent on the decontextualization and contextualization of ideas. 

Røvik defines translator competency as a set of four virtues: knowledge, courage/creativity, patience and 

strength. 

Another theoretical basis is Lerborg’s theory of management paradigms. Lerborg describes six different 

paradigms that are at stake in the public sector. He divides these into two categories; on the one hand, the 

soft HR paradigm that focuses on people; and on the other hand, the hard NPM inspired paradigms that focus 

on systems. The two categories are often in contradiction with each other but at the same time each other's 

prerequisite. 

The empiricism consists of an analysis of the new management concept, and interviews with management 

level 1, 2 and 3 in the organization. 

Our conclusion is that the translation has a great bearing down through the hierarchy, and that it is important 

that there is a direct linkage and consistency from the top management’s idea and into the outer part of the 

organization. For us to be able to translate the story about “guideposts” to those working in the field 

profession, we need to know the greater story, and not just a reduced version. 

As middle level managers we must have the courage to perform a bottom-up management approach, and 

thereby influence the story. We shall have the strength to balance between tight management and to create 

room. We must also have the strength to rewriting the story, so it makes sense in our part of the organization. 

We must know about “the big story”, knowledge about the field profession as well as knowledge of the part 

of the organization in which we are middle managers. This knowledge we need to use in our translation. Field 
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profession development requires patience. We must plant seeds, and respect that it takes time before they 

take root. Organizational we need to create platforms and space so that we on a strategic management level 

have the opportunity for creative and innovative talks across silos and hierarchies. 
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3 Indledning 

3.1 Emnebeskrivelse og motivation 

Temaet for denne afhandling er mellemlederes rolle i forbindelse med implementering af et nyt 

kontraktstyringsredskab i Gladsaxe Kommune. 

Vi er ansat som områdeledere (= mellemledere - niveau 4) på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune og 

har været i vores stillinger siden områdeledelse blev indført i kommunen.  Som områdeledere er vi hver især 

ledere for 6 – 8 børnehusledere og ca. 100 medarbejdere. 

Som ledere i en organisation i den offentlige sektor oplever vi i disse år et øget pres i forhold til en strammere 

og mere central styring.  Vi oplever samtidig at være i en organisation, hvor forandringer er et grundvilkår. 

Det kommer i Gladsaxe Kommune til udtryk ved, at der dels er en fælles besluttet ramme og metode for 

kvalitet i det pædagogiske arbejde og dels, at der er kommet større fokus på økonomistyring og effektivitet. 

Som en del af den øgede styring og for at skabe ledelse tæt på den enkelte børnehusleder har Gladsaxe 

Kommune i 2009 indført områdeledelse på dagtilbudsområdet. 

Gladsaxe Kommune har gennem flere år arbejdet ud fra kontraktstyring – dvs. en skriftlig aftale mellem 

forvaltning og de enkelte institutioner om en række konkrete mål, der skulle opfyldes inden for en aftalt 

tidshorisont – som regel et år. Dette koncept er for nylig blevet erstattet af et nyt koncept kaldet ”Strategisk 

aftalestyring"; i daglig tale ”Pejlemærker”.  Strategisk aftalestyring er et koncept, som består af 2 dele; en 

involverende proces og et aftale dokument. Den involverende proces finder sted før, under og efter 

indgåelsen af aftalen og skal sikre at aftalen kendes, efterleves og findes meningsfuld i alle dele af 

organisationen. Aftale dokumentet skitserer den enkelte organisatoriske enheds (i vores tilfælde vores 

områdeinstitution) strategiske fokus og konkrete mål. 

Intensionen fra kommunaldirektørens og direktørkredsens side er, at konceptet skal være et vigtigt 

ledelsesredskab for alle kommunens ledere og et centralt redskab for medarbejderne i hele organisationen 

til brug for at skabe dialog om kommunens strategi og prioriteringer. 

Vi afdækker i denne afhandling, hvilken betydning oversættelsen og fortolkningen af de strategiske mål og 

kommunikationen omkring konceptet har ned igennem organisationen. Her tænker vi på bevægelsen fra 

kommunaldirektøren/direktørkredsen igennem dagtilbudschefen og ned til områdelederne. 

Det har gennem hele vores studie været vigtigt for os, at fagene på MPG og eksamensopgaverne har relateret 

sig til vores arbejdsmæssige kontekst. Det har været en rejse fra at beskæftige sig med eget personlige 

lederskab til at fokusere på, hvordan vi, som områdeledere, kan understøtte børnehuslederne i deres ledelse 

og derved skabe de mest optimale ledelsesmæssige betingelser for kvalitet i det pædagogiske arbejde.  

I foråret 2015 havde vi begge faget ”Offentlig styring” og i den forbindelse blev vi præsenteret for henholdsvis 

Leon Lerborg’s teori om styringsparadigmer og Kjell Arne Røvik’s teori om oversættelsens betydning for 
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ideers rejse ind i organisationer. Vi fik gennem dette fag mulighed for at arbejde med styring på et mere 

teoretisk strategisk niveau og det var en øjenåbner i forhold til at se på vores egen rolle som en del af den 

overordnede strategiske ledelse på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune. 

Som områdeledere oplever vi, at mængden og kompleksiteten af centrale styringstiltag ofte medfører 

frustrationer hos børnehuslederne, da det opleves som en indsnævring af den enkelte børnehusleders 

råderum. Styringstiltagene opleves modstridende i forhold til den ledelse børnehuslederne ønsker at 

anvende, idet de oplever, at de i højere grad skal lede ud fra de hårdere NPM inspirerede ledelsesformer og 

i mindre grad ud fra de, for deres fagprofession, mere traditionelle og blødere HR inspirerede ledelsesformer. 

Vi tager i dette masterprojekt udgangspunkt i den kompleksitet, der præger ledelsesopgaven for os som 

områdeledere. En kompleksitet der udspringer af, at forskellige og modsatrettede styringstiltag er et vilkår i 

ledelsesopgaven. 

Vi vil ved hjælp af teori om styringsparadigmer skabe en forståelse hos os selv, for den kontekst vi befinder 

os i. Denne nye forståelse vil vi bruge til, gennem vores ledelse, at skabe motivation og gejst hos 

børnehuslederne samtidig med, at de skal leve op til de ledelsesmæssige krav og forventninger. 

 

3.2 Problemfelt 

Udviklingen af ledelse på dagtilbudsområdet har gennemgået store forandringer gennem årene. Tidligere var 

ledelse på dagtilbudsområdet præget af et stærkt fagprofessionelt paradigme. Det var ofte den enkelte 

pædagog der rammesatte, hvad god pædagogisk kvalitet var og på hvilken måde den skulle udmøntes. 

Ledelsesstrukturen var flad- det var fagligheden der skabte legitimitet. 

Hele NPM bølgen har dog efterfølgende holdt sit indtog på området. Gladsaxe Kommune har håndteret dette 

ved hjælp af en fælles faglig ramme med læreplaner, fælles faglige metoder og dokumentation. Effektivitet 

og målkrav har også holdt sit indtog og det har betydet, at ledelse har fået en ny betydning. Lederne skal i 

højere grad udøve ledelse ud fra de ”hårdere styringsparadigmer”. Der er fokus på en mere resultatorienteret 

håndtering af f.eks. sygefravær og økonomistyring. Kodeordene har været dokumentation – evidens – 

effektivitet. 

Pædagogiske ledere henter dog stadigvæk primært deres ledelsesgrundlag i de mere HR prægede 

styringsparadigmer og særligt det fagprofessionelle paradigme. De har dermed fokus på det 

mellemmenneskelige så som kultur, trivsel, motivation, innovation, udvikling og læring. 

Ud fra Lerborg’s syn på styring, kræver ledelse af et børnehus i dag, at man som leder erkender at 

modsatrettede tanker om styring er et vilkår og at det er nødvendigt at hente styringsværktøjer fra flere 

forskellige værktøjskasser. 
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På den ene side er vi underlagt et NPM styringsparadigme, som tager udgangspunkt i, at brugerne frit kan 

vælge institution og at økonomien i det enkelte børnehus er afhængigt af antal børn. Hvert barn udløser 

økonomi.  Det betyder, at hvert enkelt børnehus skal konkurrere med de øvrige børnehuse om at tiltrække 

”kunder”. Børnehuslederne skal håndtere økonomisk rammestyring på f. eks. personaleområdet, som 

angiver, at de skal tilstræbe en fordeling med ca. 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere. Lederne 

skal ligeledes dokumentere en nedgang i sygefraværet til et niveau, der af forvaltningen betragtes som 

rimeligt. 

På den anden side skal børnehuset levere en høj faglig kvalitet for at tiltrække børn. Det betyder, at 

børnehuslederne skal have fokus på at skabe trivsel og gode arbejdspladser for på den måde at tiltrække og 

motivere fagligt kompetent personale. 

I dette masterprojekt afdækker vi, hvilke styringsparadigmer der er i spil i forbindelse med implementering 

af det nye styringskoncept, ”Strategisk aftalestyring”, og hvordan det oversættes ned gennem 

ledelsessystemet i Gladsaxe Kommune. 

Vi laver endvidere et casestudie, arbejder med aktionsforskning i egen organisation og undersøger og 

genererer ny viden om de tanker om styring, der ligger til grund for indførslen af ”Strategisk aftalestyring ” i 

Gladsaxe Kommune. Den nye viden som genereres, vil vi bruge dels i vores egen ledelsespraksis, men også 

formidle videre i mere generelle termer til vores ledelseskollegaer og derved gøre den almenkendt for vores 

del af organisationen. 

Vi prøver at afdække, hvordan der søges skabt mening med det nye koncept i forhold til vores position som 

områdeledere for børnehusledere og følger styringstiltaget fra det sættes i værk, til det, ned gennem 

organisationen, implementeres/oversættes.  

Vi vil gerne opnå viden om, hvordan vi som mellemledere, med vores placering i hierarkiet, kan understøtte 

implementeringen af det nye styringskoncept. Vi fokuserer i vores opgave på, hvilke ledelsesmæssige evner 

og dyder vi dels forventer, men også ser hensigtsmæssige at have i spil.  

Det teoretiske perspektiv i denne masterafhandling er Leon Lerborg’s teori om styringsparadigmer. Lerborg 

beskriver seks forskellige styringsparadigmer, som er på spil i den offentlige sektor og han deler disse op i to 

kategorier. På den ene side er der de bløde HR inspirerede paradigmer, som fokuserer på mennesker, og på 

den anden side de hårdere NPM inspirerede paradigmer, som fokuserer på systemer. De to kategorier, som 

har hver deres styringsværktøjskasser, er ofte i modstrid med hinanden, men er samtidig hinandens 

forudsætninger. Ifølge Lerborg er alle seks paradigmer på spil i ledelse i den offentlige sektor. Vi vil bruge 

Lerborg’s teori til at analysere det nye koncept, ” Strategisk aftalestyring”, og på den måde generere viden 

om, hvilke tanker om styring, der er på spil i det nye koncept. 

Vi vil også inddrage Kjell Arne Røvik’s teori om nye ideers/ tiltags rejser ind i organisationer.  
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Røvik’s oversættelsesteori fokuserer på betydningen og vigtigheden af den måde, hvorpå ideen/tiltaget 

oversættes fra en kontekst til en anden - i vores case fra et ledelsesniveau til et andet. 

Røvik beskriver i forbindelse med oversættelsesteorien fire ledelsesdyder, som understøtter oversættelse 

ind i en organisation. Vi vil bruge teorien om ledelsesdyderne til dels at undersøge, hvilke forventninger der 

er til os som områdeledere i forbindelse med implementeringen af konceptet, men også bruge den i et mere 

fremadrettet perspektiv i forbindelse med vores egen rolle som ”oversættere”. 

 

De fire dyder er: 

• Viden/kendskab: både til den kontekst tiltaget kommer fra og til den kontekst tiltaget skal 

implementeres i. 

• Mod: modet til at gendigte et tiltag så det skaber mening i den modtagende kontekst. 

• Tålmodighed: ideer/tiltag har en inkubationstid. Oversætteren som viruspasser. 

• Styrke: myndigheden til at oversætte. 
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4 Problemformulering 

På baggrund af problemfeltet ønsker vi at sætte fokus på vores egen rolle og ansvar i forbindelse med 

implementeringen af det nye styringskoncept. Hvordan kan vi som mellemledere understøtte, at konceptets 

intentioner når ud i det yderste led i organisationen? Hvad kalder det på af ledelse fra vores side og hvad 

kræver det af den organisatoriske ramme? Dette sammenfatter vi i følgende problemformulering: 

”Hvordan bliver vi som områdeledere i stand til at omsætte Gladsaxe Kommunes nye form for 

kontraktstyringsredskab, ”Pejlemærker”, til praksis? ” 

 

4.1 Underspørgsmål 

 

1. Hvilke styringsparadigmer er den nye kontraktform et udtryk for? 

 

2. Hvad kalder det på af ledelse, fra mellemledere/områdeledere, når de skal agere i kompleksiteten af 

styringsparadigmer? 

 

3. Hvordan oversættes konceptet ned gennem organisationen og hvilken betydning har oversættelsen? 

 

4. Hvordan kan vi som områdeledere, med udgangspunkt i Røvik’s fire dyder, oversætte konceptet? 

 

Problemformuleringen bliver understøttet af de fire underspørgsmål, som knytter sig til de teoretiske 

perspektiver, vi har valgt at inddrage i opgaven. Spørgsmål 1 og 2 lægger sig op ad Lerborg’s teori om 

styringsparadigmer og den kompleksitet de afføder i ledelse. 

Spørgsmål 3 henviser til Røvik’s teori om de oversættelsesmæssige konsekvenser, det har for råderummet, 

når en ide tager sit afsæt i en beslutning øverst i hierarkiet og oversættes ned gennem organisationen.  

Spørgsmål 4 sætter fokus på vores opgave og rolle som områdeledere. Hvilke dyder skal vi have i spil, hvad 

er forventningerne til vores oversættelsesopgave og hvad er vores mandat? 

Ved hjælp af processen med besvarelse af problemformulering og underspørgsmål, ønsker vi at opnå ny 

indsigt og nye fremadrettede handlemuligheder, som vi kan bruge i forbindelse med implementeringen af 

det nye styringskoncept på vores ledelsesniveau. 

5 Metode 

5.1 Metodologi 
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Vores metodiske tilgang er at lave en dokumentanalyse samt interviews. Dette bliver holdt op mod teorien 

og vores eget arbejde med pejlemærker. Som forskningsramme er vi optaget af den forstående 

forskningstype. Her handler det om at skulle fortolke og forstå sig selv, andre (empiri) og det der sker. 

Vi har valgt at interviewe kommunaldirektør, børne- og kulturdirektør og dagtilbudschef - disse tre interviews 

er grundlaget for vores teoribaserede analyse. Vi afdækker deres meninger, vurderinger, motiver og 

intentioner i forhold til styringen af Gladsaxe Kommune på dagtilbudsområdet. Empirien har sproget og 

dialogen som medium. Den anden forskningsramme er den handlingsrettede forskningstype, som har fokus 

på handling med praksis som medium. Her er vores fokus på, i hvilket omfang forskningen fører til dybere 

indsigt og forbedrede handlemuligheder for os som områdeledere.  

Som casestudie design studerer vi implementeringen af pejlemærkerne fra de forskellige ledelsesniveauer 

og ser på forskelle og ligheder.  Casestudier gør det muligt at tale om både beskrivende, forstående og 

forklarende forskningstyper; vi har dog hovedvægten på den forstående. I konklusionen på analysen 

beskriver vi: "Hvad viser analysen? Hvordan kan analysen bruges som led i opgaven?" I dokumentanalysen 

analyserer vi notat om pejlemærker og projektbeskrivelsen, som lå til grund for ændringen af 

styringsredskabet. 

 

5.2 Undersøgelse i egen organisation 

Vi har som undersøgere i egen organisation brugt bogen ”Doing action research in your own Organization” 

af Coghlan og Brannick. I det efterfølgende beskriver vi nogle opmærksomhedspunkter, som vi finder 

relevante for vores undersøgelse. 

At vi laver undersøgelsen i egen organisation kan være en udfordring. Dels fordi vi skal veksle mellem vores 

sædvanlige rolle i organisationen og forskerrollen. Udfordringen er, hvordan vi bygger oven på det kendskab 

og den ”insider” viden vi har og samtidig fastholder en distance. 

Vi har som områdeledere en forforståelse af den organisation vi er en del af. Vi har en forhåndsviden, som 

ligger op ad den organisatoriske viden, men vi har også en forhåndsviden, som springer ud af egne erfaringer 

og oplevelser. Det at arbejde med vores forforståelse har skabt en skærpet opmærksomhed på, hvilken 

betydning den har, men også på, hvordan den ændrer sig i processen. En ekstern konsulent vil interviewe os 

før og lige efter vore interviews/empiri for netop at dokumentere den umiddelbare ændring i vores 

forståelse, inden vi går i gang med en større analyse af materialet. Vi har en forventning om, at vores 

forforståelse vil ændre sig ved at komme i dialog med kommunaldirektør, børne- og kulturdirektør og 

dagtilbudschef vedrørende deres intentioner i forbindelse med implementeringen af pejlemærkerne. 

Den eksterne konsulent skal hjælpe os med at være det skarpe blik på, hvad vores forforståelse betyder for 

vores proces, analyse og læring. 
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At vi sammen med en ekstern konsulent reflekterer over vores forforståelse, inden vi samler empiri gennem 

interviews, betyder, at vi kan tilrette og justere spørgsmålene, så de er åbne og ikke lægger op til et forventet 

svar. 

Vi vil som undersøgere i egen organisation skabe en passende distance på flere måder. En måde er ved at 

analysere vores empiri med vores valgte teoretiske perspektiver, Lerborg og Røvik. En anden måde er, at vi 

efter datagenerering, sammen med en ekstern konsulent, reflekterer over vores empiriske udbytte. 

Da vi i vores undersøgelser vælger at samle empiri i forbindelse med tre interviews, kommer vi ikke ud i den 

usikkerhed, der kan opstå, hvis man i forbindelse med sin egen rolle i organisationen samler empiri, f.eks. på 

møder e.l.  

I og med at vores masterprojekt har det formål at fokusere på vores egen rolle og handlemuligheder som 

områdeledere, behøver projektet ikke blive en trussel mod organisationen. Vi bliver klogere på egen 

organisation og dermed egne ledelses mugligheder fremover. 

 Ifølge Coghlan og Brannick er der altid magt forbundet med at forske i egen organisation. De mennesker, 

som stiller sig til rådighed og synliggør deres tanker og praksis, skal behandles etisk ordentligt. Man skal som 

forsker være bevidst om ikke at udstille nogen og sikre sig, at såfremt forskningsresultatet har politiske 

konsekvenser, så rammer man ikke informanterne. Det er derfor vigtigt at give informanterne mulighed for 

at gennemlæse materialet inden det offentliggøres og at vi som forskere overvejer hvilke dele af materialet, 

der skal offentliggøres. 

Ifølge Coghlan og Brannick er der altid politisk dynamik, når man forsker i egen organisation. Magt og 

ansvarlighed er vigtige begreber at have sig for øje. Magtrelationer i forhold til de personer, der indgår i 

forskningen og ansvarlighed i forhold til et etisk ansvar.  

Som forsker kan ens aktioner opleves som undergravende virksomhed - der stilles spørgsmålstegn ved 

organisationens eksisterende praksis og normer.   

I den anledning er det relevant at have opmærksomhed på, at vi interviewer det hierarki, som er over os og 

som er vores egen ledelse.  

Coghlan og Brannick taler om ti forskellige magtrelationer, som er gode at have med i sine overvejelser, når 

man forsker i egen organisation.  

Dem der er relevante for dette masterprojekt er: 

a) Relationen til sponsor. Her er det vores direkte chef, som i og med at hun godkender vores deltagelse 

på masteruddannelsen, også må forvente, at nye tanker og ideer kommer ind i organisationen. 

Relationen er dog stadigvæk en chef/medarbejderrelation. Vi orienterer dog løbende i processen 

vores ledelse om, hvordan projektet skrider frem. Vi har en hel legal adgang til at arbejde med 

forskningen. 
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b) Relationen mellem de tre ledere vi interviewer. De tre ledere befinder sig fra niveau 1 til 3 i hierarkiet 

i organisationen og på den måde har de en leder/medarbejderrelation til hinanden. Den enkelte 

leders praksis og tankerbliver gennem dette projekt synliggjort - ikke bare for os, men også for deres 

chef. 

c) Relationen mellem os og informanter. Alle tre informanter befinder sig på ledelsesniveauer over os 

og en af dem er vores nærmeste leder. Den magtrelation vil være til stede og vil afspejle sig i vores 

tilgang til informanterne i forhold til den kritiske tilgang. 

d) Relationen til topledelsen: Kommunaldirektøren er en af vores informanter og en del af topledelsen. 

At få ham i tale og vække hans interesse vil være gavnligt for at bringe resultater, konklusion og 

perspektivering af dette masterprojekt i spil i organisationen. 

 

5.3 Data – indsamling og intervention. 

At vi har valgt at interviewe tre personer i organisationen, som befinder sig over os i hierarkiet, er ifølge 

Coghlan og Brannick at betragte som en intervention i organisationen. Når vi i vores indsamling af empiri 

benytter os af semistrukturerede interviews med en åben dialog, vil vore spørgsmål og de interviewedes 

refleksioner og svar kunne få betydning for det videre arbejde med implementeringen af ”Pejlemærker” i 

Gladsaxe Kommune.   

 

5.4 Semistrukturerede interview 

Vi har valgt at arbejde med semistrukturerede Interviews og derved søge oplysninger i en åben dialog / 

samtale; en tovejs kommunikation med de interviewede. Vi ønsker gennem interview spørgsmålene at give 

stemme til de udforskede og indfange, hvordan de tre interviewpersoner beskriver, opfatter, konstruerer 

mening og udtrykker deres forståelse af ”Pejlemærker”. 

"Kernen af det kvalitative forskningsinterview, som en metode er at indfange verdener fra 

interviewpersonernes synspunkter, udfolde meningen i folks oplevelser og erfaringer og afdække de rammer, 

der betinger folks forståelser og handlinger."1 

 

Det kvalitative interview er en erfaringsdannelse - både for den der bliver interviewet og for intervieweren. 

Vi tager udgangspunkt i de interviewedes perspektiv / kontekst. Da udgangspunktet er vores egen 

organisation, bliver det virkelighedsnært for os. 

                                                           
1 Launsø, Olsen og Rieper 2015:135 



Masterafhandling     Master of Public Governance 

 
 

14 
 

Ifølge Kvale (1994;41) er formålet med det kvalitative forskningsinterview at indhente beskrivelser af den 

interviewedes livsverden med henblik på fortolkninger af meningen med de beskrevne fænomener. 

Vore interviews skal gøre det muligt at lave en teoribaseret analyse ud fra de teoretiske antagelser, vi bygger 

projektet på; Lerborg’s paradigmer og Røvik’s forståelse af oversættelse og de fire dyder. Empirien skal være 

et fundament for det analytiske arbejde, hvor interviewene skal bidrage med de tre interviewedes opfattelse 

og holdninger i forbindelse med pejlemærker og styring. 

 

5.5 Valg af interviewpersoner 

Vi har valgt at interviewe tre personer, som befinder sig på disse tre forskellige hierarkiske niveauer: 

Niveau 1: Kommunaldirektør (KD) 

Niveau 2: Børne- og kulturdirektør (BKD) 

Niveau 3: Chef for dagtilbud og sundhed (DC)  



Masterafhandling     Master of Public Governance 

 
 

15 
 

5.6 Udarbejdelse af interviewguide 

Forud for interviewene har vi udarbejdet spørgeguide. 

Den eksterne konsulents to interviews med os som områdeledere tager udgangspunkt i den samme 

spørgeramme som informanternes. 

1. Det første interview skulle få os til at reflektere over de svar, vi forventede fra de tre informanter. 

Det havde det formål at skabe større bevidsthed om vores forforståelse og hvad den udsprang af. 

Her skete den sidste korrektion af spørgerammen. 

2. Det andet interview var en refleksion over forskelle og ligheder mellem informanternes forventede 

svar og de faktiske svar. Hvad overraskede og hvad gav det anledning til af refleksioner? 

De tre interviews med vore udvalgte informanter tog udgangspunkt i nedenstående spørgeramme: 

 Spørgsmål 

1. Hvordan vil du som……… ……. beskrive intentionen med det nye koncept ”Strategisk aftalestyring? 

 

2. Hvad er den største forandring i forhold til kontrakter? 

 

3. Hvilke tanker gør du dig, når du medvirker til at omsætte mål fra politisk side til ”retning for indsatsen” 

på de underliggende ledelsesniveauer? 

 

4. Hvori ser du forskellen på implementeringen af konceptet på dit og vores niveau? 

 

5. Hvilke overordnede tanker om styring oplever du der er på spil i det nye koncept? 

 

6. Oplever du, at der er modstridende tanker om styring på spil? 

 

7. Når vi som områdeledere skal have det nye koncept helt ud i yderste led – hvilken historie skal vi så 

fortælle? 

 

8. Hvad kan du gøre for at det bliver muligt for os? 

 

 

Spørgsmålene udspringer af problemformuleringen og de 4 underspørgsmål. Herudover hænger 

spørgsmålene sammen med vores teoretiske perspektiver på følgende måde: 
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1. Interview af områdeledere med ekstern konsulent før interviews med informanter. 

Det første interview med os som områdeledere har til formål, at komme dybere ned i vores forforståelse. 

Spørgerammen gennemgås i forhold til forventede svar og spørgerammen tilrettes og suppleres med nye 

opmærksomhedspunkter efter interviewet. 

 

2. Interview med kommunaldirektør. 

I interviewet med kommunaldirektøren har vi særligt fokus på intentionerne bag det nye koncept, da det 

udspringer fra kommunens øverste ledelseslag. Formålet er her at komme tættere på de styringstanker, 

der ligger bag og hvilke forventninger og tanker kommunaldirektøren har gjort sig i forbindelse med 

implementeringen af konceptet ned gennem organisationen.  

 

3. Interview med børne- og kulturdirektør. 

I dette interview er fokus på oversættelsen fra direktørniveau til den fagprofessionelle del af 

organisationen. Dels hvilke tanker om styring der er på spil fra direktørens side, men også hvilke 

oversættelsesgreb han bruger og hvilke han forventer vi skal bruge 

 

4. Interview med dagtilbudschef 

I interviewet med dagtilbudschefen er fokus på, hvordan det nye koncept oversættes ude i det yderste 

led og direkte ind i fagprofessionen. Fokus er også på, hvilke dyder der er på spil i oversættelsesrollen og 

opgaven, både for dagtilbudschefen, men også hendes forventninger til, hvordan vi som områdeledere 

løser opgaven. 

 

5. Interview med områdeledere med ekstern konsulent efter interviews med informanter. 

Det sidste interview foregår umiddelbart efter de tre hovedinterviews og er en refleksion over det 

umiddelbare empiriske udbytte i hovedinterviewene. 

 

Trods en i forvejen udarbejdet spørgeguide med refleksions rettede spørgsmål, ønskede vi friheden til at gå 

i dybden med specielle spørgsmål, som under interviewet viste sig at være relevante. Vi var opmærksomme 

på at møde den interviewede åbent og fordomsfrit og derved ikke lade vores egen forforståelse stå i vejen 

for den interviewedes udsagn. Vi var indstillede på at være aktivt lyttende og på den måde give plads til den 

interviewedes fortælling.   
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Vi undersøgte om vore interviewpersoner ønskede anonymisering af deres svar. Det vanskeliggøres af, at der 

kun er tre informanter og på tre forskellige ledelsesniveauer. Hvis det ikke var praktisk muligt at anonymisere, 

kunne vi overveje at gøre projektet fortroligt. 

Vi valgte at lydoptage interviewene og derefter få dem transskriberet. Dette blev et vigtigt materiale i vores 

efterfølgende analyse. I analysen indgik de forventede svar / vores forforståelse og de faktiske svar, hvorefter 

det blev holdt op i mod hinanden. 

 

5.7 Refleksioner over interviewenes gennemførelse 

Alle tre interviews blev gennemført på informanternes kontorer. Alle tre udviste interesse for at deltage i 

interviewene, som var præget af en åben dialog. Der udspandt sig fælles refleksioner og vi gik derfra med en 

oplevelse af, at være blevet taget alvorligt. Alle tre udviste engagement i forhold til at arbejde med det nye 

koncept.  

Interviewene blev udført i tilfældig rækkefølge alt efter hvad der kunne lade sig gøre kalendermæssigt. Vi 

startede med børne- og kulturdirektøren, herefter kom dagtilbudschefen og til sidst kommunaldirektøren. 

Alle tre interviews blev lydoptaget på telefon, hvilket for os betød en frihed og et større nærvær under 

interviewet. Vi havde fordelt spørgsmålene imellem os, så vi skiftevis havde ansvaret for at stille spørgsmål. 

Det betød, at en havde hovedansvaret for at stille spørgsmålet; den anden stillede så uddybende spørgsmål 

og forberedte overgangen til næste spørgsmål. Det skabte et godt flow og gav os mulighed for at være 

koncentrerede og opmærksomme gennem hele interviewet. 

Som interviewene skred frem opdagede vi hurtigt, at vi havde med garvede kommunikatører at gøre, som 

gerne selv ville sætte dagsordenen og have indflydelse på, hvilken måde deres budskab blev formidlet. I vore 

refleksioner efter interviewenes gennemførelse blev vi opmærksomme på, at vi selv kunne have været 

skarpere i forhold til at holde fokus og få mere klare og konkrete svar på de spørgsmål vi stillede. Her er det 

vores vurdering, at magtrelationen mellem os og informanterne har en betydning; de tre informanter 

befinder sig på chefniveauer over os og en af dem er vores nærmeste chef!     

 

5.8 Dokumenter 

Da vi undersøger i egen organisation, har vi let adgang til de dokumenter, som beskæftiger sig med det nye 

kontraktstyringskoncept - det meste af materialet er tilgængeligt på den interne digitale platform. 

Vi har valgt at inddrage og analysere dokumentet” Strategisk aftalestyring i Gladsaxe Kommune”, der er 

udarbejdet af kommunens HR afdeling som en introduktion til det nye styringskoncept. 
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6 Teori 

6.1 Teori Leon Lerborg 

6.1.1 Styringsparadigmer  

Vi har valgt at inddrage Lerborg’s teori om styringsparadigmer i denne masterafhandling af følgende årsager: 

• Han beskriver styringsparadigmers udvikling både i et tidsperspektiv, men også i forhold til deres 

gensidige afhængighed og modsætningsfyldte forhold. Det paradoks, at styringsparadigmer er 

modsætningsfyldte og på samme tid hinandens forudsætninger, giver et teoretisk perspektiv og en 

forståelse for den kompleksitet, der præger vores ledelsesrum. 

• Lerborg sætter et særligt fokus på mødet mellem de NPM prægede styringsparadigmer og de mere 

bløde HR inspirerede paradigmer. Vi skal som områdeledere balancere i feltet mellem at lede en 

fagprofession, der i høj grad læner sig op af de HR relaterede paradigmer, i en organisation, der i 

højere og højere grad læner sig op af de mere NPM prægede paradigmer. 

• Han bruger metaforen ”værktøjskasser” om styringsparadigmer. Med det mener han, at enhver 

håndværker har sin særlige værktøjskasse med redskaber, der passer til håndværket. For at bygge et 

hus må man nødvendigvis bruge flere håndværk og dermed flere forskellige værkstøjskasser. 

På denne måde pointeres det, at det er nødvendigt med flere paradigmer i spil i en organisation. 

Lerborg’s teoretiske tilgang til styring er relevant, da vi som mellemledere i den offentlige sektor arbejder i 

et styringsmiks, hvor forskellige paradigmer kan være i spil. Det er ikke altid gennemskueligt, hvilket 

paradigme der i praksis er i spil.  

Lerborg skriver, at ved at se på paradigmer undersøger man baggrunden for et styringskoncept. En 

undersøgelse af det skjulte! 

Et andet vigtigt perspektiv er, at styringsparadigmer skal forstås ud fra hinanden, da de er reaktioner på 

hinanden. Vi vil i dette masterprojekt bruge Lerborg’s teori som grundlag til at se på, hvilke paradigmer der 

er i spil i det nye styringskoncept i Gladsaxe Kommune og bruge teorien til at forstå og forklare deres 

modsætningsforhold, når de på samme tid er hinandens forudsætninger. 

Vi vil også bruge teorien til at se på, hvilke udfordringer det giver for os som mellemledere, når flere 

paradigmer er i spil på samme tid: 

"Paradigmer udgør grundlæggende mønstre eller logikker bag videnskabelig praksis og er den struktur, der 

forener et videnskabeligt felt til en relativt homogen enhed. Paradigmer  tages for det meste for givet og 

fungerer derfor som en implicit ramme for den videnskabelig praksis.  
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"Paradigmer konstituerer (eller: konstruerer) således et eget univers af mulige spørgsmål, svar, forklaringer, 

entiteter m.v.”2 

 

Lerborg taler om seks forskellige styringsparadigmer, som har hver sine værktøjer/metoder og hver sin 

ledelsesform. 

Det bureaukratiske styringsparadigme og det professionelle styringsparadigme er de to grundlæggende og 

traditionelle styringsparadigmer, som udgør rygraden i den offentlige sektor. Hertil kommer NPM-marked 

og NPM-kontrakt, samt det humanistiske og det relationelle paradigme. Der er her tale om henholdsvis 

”hårde” styringsparadigmer med fokus på systemer og ”bløde” styringsparadigmer med fokus på mennesker. 

 

 
Figur 1. Lerborgs paradigmer (kopi fra PowerPointpræsentation) 

  

                                                           
2 Lerborg, 2013: 34 
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Figur 1 kan være med til at synliggøre, hvordan styringsparadigmerne er modsætninger og på samme tid 

hinandens forudsætninger. Den forståelse for paradigmers opståen kan medvirke til at acceptere og at kunne 

agere ledelsesmæssigt i de paradokser styringsmiks efterlader. 

 

Lerborg’s forklaring på styringsparadigmers opståen på baggrund af hinanden vil vi her sætte ind i en konkret 

kontekst for denne opgave. Det betyder, at vi i vores kronologiske gennemgang af paradigmerne vil gøre 

mere ud af beskrivelsen af det professionelle paradigme. Vi vil herefter fokusere på de to 

fornyelsesparadigmer - på den ene side de hårde NPM inspirerede paradigmer og på den anden side de mere 

bløde HR inspirerede paradigmer. Denne prioritering er relevant for denne masterafhandling, da vi er ledere 

for fagprofessionelle, som hovedsagligt tager deres udgangspunkt i det fagprofessionelle paradigme og som 

i deres ledelse fortrinsvis bevæger sig i de HR inspirerede styringsparadigmer. Vi er på samme tid også en del 

af en politisk styret organisation, som gennem de senere år har introduceret de mere NPM inspirerede 

styringsparadigmer. Vi kan som områdeledere genkende oplevelsen af at stå i et paradoks skabt af mødet 

mellem to eller flere styringsparadigmer. Dette gælder også for det nye styringskoncept i Gladsaxe 

Kommune, som indeholder elementer fra både NPM og HR paradigmerne. 

 

6.1.2 Det bureaukratiske paradigme 

Gennemgangen af paradigmerne starter med det Det bureaukratiske paradigme. Dette paradigme fokuserer 

på regler, orden og styring og er stort set repræsenteret i højere eller lavere grad i alle organisationer. Det 

fungerer effektivt som en maskine. Kritikken af dette paradigme er, at det i sin rene form bliver stift og 

ufleksibelt. Mennesket bliver reduceret til en anonym rolle. Paradigmets svar på ledelse er hierarki, 

koordination, overreference. Ledelsesværktøjer er regler, organisationsstruktur, arbejdsdeling, organisering 

og planlægning3. 

 

6.1.3 Det professionelle paradigme 

Som modreaktion på det bureaukratiske paradigme opstår Det professionelle paradigme. 

I Det professionelle paradigme er kernebegreberne faglighed og autonomi. Pligt og værdier er væsentlige i 

forbindelse med faglighed og udøves gennem kompetence, vurderinger og skøn. Det findes hos faglige 

specialister, som arbejder med at undervise, passe børn, forske, helbrede osv.. De professionelle er loyale 

over for deres fag og kolleger og reagerer, når de møder kritik på deres fags vegne, eller hvis der er 

nedskæringer, som forringer kvaliteten af deres arbejde. 

                                                           
3 Lerborg 2013:218 
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Der er modstand mod regelstyring, da det er et udtryk for centralisme og med til at fastlåse situationen og 

udelukke brugen af det faglige skøn. 

Fagprofessionelle vil kun styres af faglighed og forandring og udvikling skal være fagligt funderet. Det gør det 

stift og konservativt.  

Det professionelle paradigme er i modsætning til andre paradigmer ikke homogent, da det består af mange 

forskellige fagligheder, som kæmper for hver deres fag.   De faglige miljøer er i stigende grad udsat for styring 

inden for NPM-paradigmet (djøfísering) i forhold til nøgletal, kontrakter osv. 

Kritik af paradigmet går på faglighedens forfald; at det er blevet et lønarbejde for mange og ikke et kald. Der 

er en fare for, at professionerne taber det store perspektiv og blive snæversynet i forhold til den 

kerneopgave, de er sat i verden for at betjene. Fagligheden bliver et mål i sig selv frem for et middel. Den 

professionelle gruppe er kendt for at komme i konflikt internt og i forhold til andre professioner = 

silotænkning. 

Professionsparadigmet og ledelse: Faglig ledelse, supervision, kollektiv ledelse. 

De perspektiver der er i spil: fagligheden er kerneperspektivet, men der lægges også vægt på 

medarbejderdimensionen. Brugerne står centralt, så længe fagligheden kan sikres. 

Styring er i høj grad baseret på værdier/ethos, kompetenceudvikling, læring og supervision4. 

Der har gennem årene været en stigende politisk interesse i forhold til krav om målbarhed i det pædagogiske 

arbejde. Der er kommet en øget fokus på læring frem for pasning  

Gladsaxe Kommune har, for at imødekomme de ændrede krav på dagtilbudsområdet, besluttet, at arbejdet 

i børnehusene skal tage udgangspunkt i en fælles faglig ramme og et fælles metodesæt. Det fælles faglige 

koncept, DAP (Didaktisk Anvendt Pædagogik), indeholder, ud over de fælles metoder, også et fælles 

formuleret barne-læringssyn. 

 

6.1.4 De NPM inspirerede paradigmer 

De NPM inspirerede paradigmer har fokus på styring. I første omgang med NPM-marked, som henter 

inspiration fra det private marked. Inden for vores fag betyder det konkurrence. Borgerne får frit valg mellem 

daginstitutionerne; borgerne bliver til brugere og der kommer brugerbestyrelser med reel indflydelse i 

børnehusene. Der kommer også nye økonomiske styringsmodeller, der i højere grad baserer sig på 

indskrevne børn og ikke en fast rammestyring. NPM-marked får aldrig det store gennembrud inden for den 

pædagogiske fagprofession. 

                                                           
4 Lerborg, 2013: 49-50 
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NPM kontrakt får derimod stor indflydelse på den pædagogiske fagprofession. Der kommer nye krav om 

dokumentation. Vi skal nu levere målbare resultater og vi bliver målt internt i forhold til læreplaner og 

faglighed. Samtidig bliver brugertilfredshedsundersøgelser introduceret, hvor vi bliver målt på borgerens 

oplevelse af den ydelse de får leveret. Der er til tider divergens mellem det de fagprofessionelle, 

forvaltningen og brugerne oplever som god kvalitet.  

Det er under dette paradigme, at vi som områdeledere indgår kontrakterne.  

Kontrakterne følges op af handleplaner, dokumentation, benchmarking (Inden for vores fagprofession 

sammenlignes kvalitetsrapporter på landsplan) og best practice. 

Best practice har medført behov for at undersøge, hvilken evidens der er for, at de anvendte metoder skaber 

resultater. Det medfører, at de professionelle tvinges til at skulle redegøre for deres metoder og til at skrotte 

det, der ikke er tilstrækkelig evidens for samt overtage metoder fra andre professionelle. Metodefriheden og 

fagligheden kommer i spil.  

Der har været kritik af en øget centralisme, bureaukrati og meningsløs dokumentation. Kontrakterne er 

blevet mere omfangsrige og der er stigende krav om dokumentation. 

 

6.1.5 De HR inspirerede paradigmer 

Det humanistiske styringsparadigme har fokus på de udfordringer, der relaterer sig til mellemmenneskeligt 

samvær i organisationen. Paradigmet arbejder med motivation, etik, selvstyrende grupper, værdier, 

kommunikation m.v. Paradigmet kom i spil samtidig med NPM-marked og med den personalepolitiske 

dimension (HRM) og de fleste i den offentlige sektor bruger elementer fra dette styringsparadigme. 

Paradigmet er et forsøg på at supplere de andre styringsparadigmer og er som udgangspunkt ikke kritisk over 

for disse. 

Det humanistiske styringsparadigme bruger bl.a. værdier, kultur og konfliktløsning i sin styring. 

Paradigmets grundprincipper er, at organisationsstrukturer skal være flade og decentraliserede, moderat 

hierarkiske og beslutninger skal ikke kun foregå top-down, men også bottom-up. Ledelsesprincipperne går 

på uddelegering og at forholdet mellem ledere og medarbejdere skal være præget af dialog og sparring.  

Det humanistiske styringsparadigme har også et særskilt fokus på, at ledelsen skal inddrage medarbejderne 

i forandringsprocesser og derved sikre ejerskab, engagement og motivation. Paradigmet kan ses som en 

naturlig modvægt til de mere system- og effektivitets orienterede paradigmer. 

Humanisme-styringsparadigme og ledelse: Menneskeledelse, motivation, grupper, værdier, kultur5  

 

                                                           
5 (Lerborg 2013:49-50) 



Masterafhandling     Master of Public Governance 

 
 

23 
 

Det relationelle paradigme (DRP) Betegnes som et blødt paradigme med et snævert fokus på de 

menneskelige relationer. Paradigmet har udviklet sig ud fra det humanistiske paradigme, men har et endnu 

højere fokus på medarbejderne. 

Paradigmet har fokus på erkendelse og relationer set i et systemisk perspektiv.  

I det offentlige er udbredelsen af det relationelle paradigme stor på institutionsniveau. 

Ifølge Lerborg er relationsbegrebet væsentligt og sproget afgørende, da det er gennem sproget at verden og 

fremtiden konstrueres. Alting skal ses i en større sammenhæng, hvis man vil nå til en dybere forståelse. 

Centrale begreber er anerkendelse, nysgerrighed, dialog, undersøge, ligeværdighed 

Ledelse skal skabe en tryg kontekst for medarbejderne, skabe muligheder for refleksion gennem passende 

forstyrrelser, se nye hypoteser og forståelser, og have en faciliterende og støttende rolle i forhold til det 

personale, der ledes. 

Den komplekse verden vi lever i, gør det interessant at se på forskellige former for cirkulære forståelser i 

stedet for den lineære tankegang og det at tillade mange forskellige perspektiver for at skabe større 

forståelse. Her spiller det relationelle paradigme en vigtig rolle.  

Det relationelle paradigme og ledelse: selvledelse, refleksiv ledelse, coaching6. 

De perspektiver, der er i fokus: der er kun et perspektiv i højsæde og det er medarbejderne og deres 

relationer til hinanden. 

De styringsværktøjer, som paradigmet anvender, er bl.a. inddragelse, refleksiv ledelse, selvstyrende teams 

og coaching.7 

Det er med udgangspunkt i de HR inspirerede paradigmer, børnehuslederne henter deres ledelsesværktøjer. 

I børnehusene arbejder de med teams, hvor det menneskelige samspil er i fokus. De lægger vægt på bottom-

up processer, hvor medarbejderne byder ind med deres viden og erfaringer. Da lederne i børnehusene i 

højere grad arbejder med ledelse og ikke pædagogfaglighed som profession, er de dybt afhængige af, at 

kunne inddrage medarbejderne i udviklingen af kvalitet i kerneopgaven. Lederne står tillige i en situation, 

hvor de skal balancere mellem at skulle levere målbare resultater og samtidig skabe trivsel og motivation for 

medarbejderne. 

Ifølge Leon Lerborg er alle paradigmer i spil i det offentlige og vi bruger ofte styringsværktøjer fra alle seks 

paradigmer. 

Som det fremgår af ovenstående, så opstår styringsparadigmer som reaktion på hinanden og ingen af dem 

forsvinder, men placerer sig blot ovenpå og i forlængelse hinanden. De er alle seks i spil, men tager deres 

                                                           
6 Lerborg 2013:218 
7 Lerborg, 2013: 49-50 
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udgangspunkt i forskellige baggrunde, har forskellige værktøjskasser og retter sig mod noget forskelligt. Det 

skaber styringsmiks og paradokser i ledelse. 

"Som tidligere nævnt er både det bureaukratiske, humanistiske og professionelle styringsparadigme også 

yderst virksomme i den offentlige praksis, men det er NPM-kontrakt og DRP, der først og fremmest har gjort 

krav på at være de fornyende styringsparadigmer det sidste tiår. NPM kom først, og som nævnt forholder det 

sig ikke eksplicit til andre styringsparadigmer. DRP forholder sig heller ikke eksplicit til NPM. Det er ikke desto 

mindre klart, at der er tale om to styringsparadigmer, der er hinandens modpoler, og den kritik DRP udøver 

mod alternative paradigmer, kan let overføres på NPM-kontrakt."8 

 

Lerborg’s teori om styringsparadigmer vil understøtte besvarelsen af underspørgsmål 1 og 2 i vores 

problemformulering. 

1. Hvilke styringsparadigmer er den nye kontraktform et udtryk for? 

2. Hvad kalder det på af ledelse, fra mellemledere/områdeledere, når de skal agere i kompleksiteten af 

styringsparadigmer? 

 

6.2 Teori Kjell Arne Røvik 

6.2.1 Translations teori  

Vi har valgt at inddrage Kjell Arne Røvik’s translationsteori fra bogen ”Trender og Translationer – ideer som 

former det 21. århundrets organisasjon” fra 2007. 

 

Røvik taler om translationskompetencer eller oversættelseskompetencer, med den hensigt at skabe en 

sammenhængende oversættelsesteori om overførsel og spredning af ideer i organisationer. 

”Det handler altså om alle tilfeller der ideer skal ut av noen organisasjoner og sammenhenger og inn i andre. 

Overføring omfatter derfor som nevnt dels dekontekstualisering, dvs. at ”noe” bliver forsøkt tatt ut av en 

sammenheng, og dels kontekstualisering, dvs, at ”noe” bliver forsøkt satt inn i en ny sammenheng.”9. 

 

Røvik gør op med tesen om, at ideer og viden direkte kan overføres fra en organisation til en anden på trods 

af en stor systemlighed mellem den afgivende og den modtagene organisation. 

                                                           
8 Lerborg 2013:173 

 
9 Røvik 2007 s. 247 
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Røvik mener, at den direkte overførsel er udtryk for en rationel tankegang, hvor succesopskrifter fra en 

organisation kan overføres og implementeres i en anden. 

Røvik’s budskab er, at oversættelse af ideer ind i organisationer handler om meget mere end blot om 

oversættelse af tekster - det handler i højere grad om at oversætte fra en kultur ind i en anden kultur, med 

fokus på, at det, der skal oversættes, skal forstås og fungere i den kultur, det oversættes ind i. 

Ovenstående leder hen til kernen i denne opgave - at det nye styringskoncept i Gladsaxe Kommune skal 

oversættes fra direktør niveau ned gennem organisationen til det yderste led. Vi er en del af denne 

oversættelseskæde og dette masterprojekt har fokus på, hvordan konceptet oversættes og hvilken betydning 

oversættelsen har.  

 

6.2.2 Oversættelsens bevæggrunde  

Røvik arbejder med tre forklaringer: 

1. At lave en lokal tilpasset version af en ide, der vil øge effektiviteten og skabe et bedre resultat. 

2. Når implementering sker i en kontekst af modstridende interesser, omformes ideen, så den 

udfordrer bestemte interesser mindre. 

3. Oversættelse af ideer kan medføre symbolske eller statusmæssige virkninger. Formålet er at øge 

oversætterens anseelse i organisationen. 

Ofte er oversættelsen ubevidst, men bærer præg af, at man som oversætter er farvet af den kontekst ideen 

skal ind i - f.eks. en bestemt fagprofession. 

Vi undersøger i vores masterprojekt, om de øvrige oversættere i kæden har gjort sig tanker om deres 

oversættelsesopgave. Bevæggrunden for at arbejde med oversættelsen vil i vores tilfælde være, at jo bedre 

det nye styringskoncept bliver oversat, jo større betydning vil det få i det yderste led i organisationen. Da en 

af intentionerne med det nye koncept er, at det skal være meningsfuldt for alle medarbejdere i 

organisationen, betyder det, at oversættelsen for vores vedkommende skal skabe mening for 

fagprofessionen af pædagoger. 

 

Røvik taler om oversætterens to positioner: 

1. Oversætteren som usynlig. Reproducerer så nøjagtigt som muligt. 

2. Oversætteren som meget betydningsfuld. 

I forhold til implementeringen af styringskonceptet i Gladsaxe Kommune vil oversætteren være meget 

betydningsfuld og derfor vil det være interessant at se på: 

- Hvem oversætter? 



Masterafhandling     Master of Public Governance 

 
 

26 
 

- Hvor kommer oversætterne fra? 

- Hvor foregår oversættelserne? 

- Hvad er oversætternes translatørkompetencer? 

- Hvordan foregår oversættelsesprocesserne? 

6.2.2.1 Oversættelsesregler: 

Når ideer flytter mellem organisationer, kan man sige, at de hentes ud af en sammenhæng og sættes ind i en 

anden. 10 

Processen med at identificere og ”hente ideer ud” kaldes dekontekstualisering, mens processen med at ideer 

bliver forsøgt oversat til praksis i en konkret organisation kaldes kontekstualisering11.  

Dekontekstualisering og kontekstualisering behandles separat, da dekontekstualisering ofte foregår uden øje 

for, hvilke kontekster ideen efterfølgende skal oversættes til og på samme måde foregår kontekstualisering 

ofte uden et fokus på, hvilken kontekst ideen stammer fra. 

 

6.2.2.2 Dekontekstualisering 

Dekontekstualiseringen foregår i to hovedfaser. 

Første fase kalder Røvik for ”løsrivelsen”. Det, at en ide tages ud af en organisation og sprogliggøres. 

Anden fase kalder Røvik for ”pakking”, hvilket betyder, at ideen tages ud af sin kontekst og omformes, så den 

fremstår mere kontekstuafhængigt og dermed mere overførbar til andre kontekster. 

Røvik taler om tre udfordringer i dekontekstualiseringsprocessen: 

  

                                                           
10 Røvik 2009 s 267 
11 Røvik 2009 s. 257 
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Udfordringer  Uddybning I Gladsaxe kommune 

Ideens/praksissens eksplicitet 

 

Er praksissen kodificeret og 

sprogliggjort og dermed 

synliggjort og 

kommunikerbar? 

 

Det nye styringskoncept i Gladsaxe 

Kommune er sprogliggjort og derved 

kommunikerbart og tilgængeligt for alle. 

Praksissens kompleksitet 

 

 

Er der en klar 

årsag/virkning relation i 

ideen? 

Mængden af mennesker og 

teknologi har også 

indflydelse på 

kompleksiteten 

Det nye koncept udspringer af en evaluering 

af kontrakterne. Det betyder at det nye 

koncept erstatter noget andet. Virkningen af 

konceptet er, at alle skal arbejde med 

pejlemærker. En del af vores opgave 

undersøger om årsag og virkning af 

konceptet er tydeligt gennem 

oversættelseskæden. 

Implementeringen af konceptet er 

kompleks, da det omfatter en hel 

organisation og mange ledelseslag. 

 

Praksissens indvævethed 

 

Hvor stærkt er praksissen 

indvævet i organisationen? 

Det nye koncept kræver nye praksisser og 

nye dialogplatforme som ikke på forhånd er 

defineret. 

 

6.2.2.3 Kontekstualisering 

”At ideer, som i varierende grad er repræsentationer af praksisser fra bestemte kontekster, forsøges 

introduceret i en ny organisatorisk kontekst”12. 

Kontekstualiseringen er den proces, hvor en ide bevæger sig fra en kontekst til en anden. Det kan både være 

mellem to organisationer, men det kan også være fra ét organisatorisk niveau i organisationen til et 

underliggende. Røvik er optaget af, hvordan processen kan betragtes mere dynamisk. 

                                                           
12 Røvik 2009 s. 293 
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” Vi er optatt av å bidra med teoriutvikling rundt spørgsmålene om i hvilken grad og hvordan ideer som 

introduceres i slike kontekster kan komme til at prege – og selv blive preget af – den konteksten eller de 

kontekstene de kommer inn i. ”13. 

 

I forhold til kontekstualisering opridser Røvik tre problemstillinger: 

1. Kontekstualiseringens aktører og arenaer: Hvor foregår kontekstualiseringen (Arenaer) og hvem 

foretager den(Aktørerne)? 

2. Kontekstualiseringensregler: Hvordan foregår transformationen fra ide til den konkrete praksis? 

3. Hvor mange frihedsgrader har og tager aktørerne, når de omformer/oversætter fra ide til praksis? 

6.2.2.4 Kontekstualiseringens aktører og arenaer: 

Hvor foregår kontekstualiseringen (Arenaer) og hvem foretager den(Aktørerne)? 

 

6.2.2.5 Den hierarkiske oversættelseskæde 

Røvik taler om en hierarkisk oversættelseskæde, som har stor lighed med beskrivelser af rationelle 

implementeringsprocesser. Denne oversættelseskæde er med til at give en forståelse for processen i 

kontekstualiseringen. Kendetegn og antagelser i den hierarkiske oversættelseskæde er samlet i bilag 1.114: 

Røvik taler om fem kendetegn ved den hierarkiske kæde: 

• Top down orientering,  

• Problembetinget - søgning efter løsninger. 

• Begrænset frihed til oversættelse. 

• Stimulus responsbaseret sekvensialitet. 

• Fra det abstrakte til det konkrete. 

De fem kendetegn kommer i Gladsaxe Kommune til udtryk som beskrevet i det følgende:  

• Ideen om indførelse af et nyt styringskoncept udspringer fra kommunaldirektøren og 

direktørkredsen. Konceptet er på den måde et top-down orienteret koncept. 

• Det nye styringskoncept ønskes indført på baggrund af en evaluering af det tidligere 

kontraktstyringskoncept. Kontrakterne betød, at ledere først og fremmest fokuserede på at løse de 

mål, der var i kontrakten og alle opfyldte deres kontrakter. Med det nye koncept ønskes mere 

udvikling, innovation og tværgående løsninger i forhold til at arbejde mod en fælles vision. På den 

                                                           
13 Røvik 2009 s. 293 
14 Røvik 2009. Side 294-295 
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måde er det nye koncept et problembetinget koncept, da det ønsker at løse de udfordringer der var 

med kontrakterne. 

• Vi vil i vores projekt undersøge, hvilke tanker direktørkredsen har gjort sig i forbindelse med 

kontekstualiseringen af konceptet. Hvad er frihedsgraderne og mandatet for os som oversættere? 

• I Gladsaxe forløber kontekstualiseringen sekvensielt. Direktørkredsen formulerer pejlemærker - ud 

fra disse pejlemærker formulerer forvaltningsniveauet deres pejlemærker og ud fra disse laver hver 

områdeinstitution deres.  

•  Pejlemærkerne tager udgangspunkt i de overordnede strategier for kommunen. Disse politikker og 

strategier udgør det strategiske landskab for pejlemærkerne på de underliggende niveauer. 

Processen foregår som en tragt ned igennem organisationen og pejlemærkerne bliver mere og mere 

konkrete. 

Røvik mener dog ikke, at den hierarkiske styringskæde indeholder alle facetter af 

kontekstualiseringsperspektivet. 

Røvik inddrager også mere uformelle udviklingsarenaer, som også indgår i kontekstualiseringsprocessen. 

Disse arenaer er ynglepladser for populære organisationsideer, f.eks. kurser, konferencer og 

videreuddannelser. Det har den konsekvens, at den hierarkiske oversættelseskæde har blinde vinkler i 

forhold til at antage, at ideer kommer fra topledelsen og arbejder sig ned gennem organisationen. Med det 

nye perspektiv kommer ideer ind mange steder i organisationen - både fra udefrakommende arenaer, men 

også fra mere uformelle aktører uden myndighed i organisationen. 

Røvik peger også på betydningen af, at uddannelsesniveauet er steget i forhold til teoretiske og analytiske 

færdigheder. Det betyder, at ledere på alle niveauer bliver præsenteret for og inspireret af nye populære 

organisationsideer. Det sidste perspektiv Røvik trækker frem er, at nye organisationsideer og tiltag er svære 

at kontrollere. Det er svært for topledelsen at kontrollere, hvilke ideer og tiltag ledere tager med sig fra 

uddannelse og konferencer og efterfølgende afprøver i deres lokale del af organisationen. 

På baggrund af ovenstående er der en evig risiko for, at den masterversion af ideen, som er opstået i 

topledelsen, ændrer sig på sin rejse gennem organisationen og at der på den måde opstår flere versioner af 

masterplanen. 

Dette perspektiv er relevant for dette masterprojekt, da vi er ni områdeledere i Gladsaxe Kommune, der 

næsten alle har gennemført en masteruddannelse og derfor selvfølgelig inddrager den viden, vi har fået i den 

forbindelse. Med store frihedsgrader ved oversættelsen vil det oprindelige styringskoncept kunne ændre 

form og indhold gennem vores oversættelse. 

Som et alternativ til den hierarkiske oversættelseskæde foreslår Røvik et mere spirallignende forløb. En 

oversættelseskæde, hvor abstrakte ideer over tid bliver til materialiseret praksis. Det betyder, at en ide kan 
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cirkulere inden for et felt i en vekselvirkning mellem abstrakte ideer og mere materialiserede former. Dette 

til forskel fra den uafvendelige retlinjede transformation. 

Samtidig er der en skæringsflade med eksterne udviklingsarenaer og hermed er perspektivet om 

udefrakommende arenaer inddraget. 

Implementeringen af det nye koncept har i første omgang haft en meget stram tidsramme, men på længere 

sigt vil Røvik’s spiralmodel kunne inddrages i næste pejlemærkeproces.  

 

6.2.2.6 Kontekstualiseringsregler: 

Her skelner Røvik mellem generelle regler og specifikke oversættelsesregler. 

De generelle regler handler om, hvordan generelle idemæssige repræsentationer transformeres til at få et 

mere lokalt præg. Røvik kalder det ”indskrivning”. Det betyder at en ide gennem sociale fortolkninger og 

meningsdannelsesprocesser udstyres med markører, som knytter den til og gør den genkendelig i en lokal 

kontekst. 

 

Regler for lokalisering:  

Beskæftiger sig med den situation, hvor en generel organisationside sættes ind i en lokal kontekst. Ideen 

bliver så gradvist udviklet lokalt, hvilket kan betyde, at referencen til den generelle ide fortoner sig. 

 

Regler for tidsmarkering:  

Beskæftiger sig med den situation hvor en ide indskrives i et historisk perspektiv. F.eks. en fortælling om 

udvikling af NPM styringsværktøjer fra kontrakter til pejlemærker. Det refererer til, at der i tiden ligger en 

bevægelse fra et koncept til et nyt. Det historiske rids kan være med til at skabe mening; f.eks. at der for 

tiden er fokus på at kontrakter er blevet for omfattende og tunge og at pejlemærker er et mere dynamisk 

styringsværktøj. 

Vi beskæftiger os i denne masterafhandling med de specifikke oversættelsesregler. 

De specifikke regler handler om oversætterens frihedsgrader. Både dem oversætteren har og dem han/hun 

tager, når ideer oversættes fra en kontekst til en anden. 

 

6.2.2.7 Hvor mange frihedsgrader har og tager aktørerne, når de omformer/oversætter fra ide til praksis? 

Med disse regler sætter Røvik fokus på, hvad der kan ske med indholdet i ideer, når man forsøger at overføre 

dem mellem to uens organisatoriske kontekster. 

Røvik skelner mellem fire grundlæggende oversættelsesregler: 

Kopiering, addering, fratrækning og forvandling. 
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Han inddeler dem i tre omformningsmodus: det reproducerende modus, det modificerende modus og det 

radikale modus, hvilket er illustreret i bilag 1.2. 

Det reproducerende modus, hvor ideen kopieres fra en kontekst til en anden uden de store ændringer og 

tilpasninger. 

Det modificerende modus, hvor der lægges lidt til eller trækkes lidt fra den oprindelige ide med det formål 

at gøre det mere spiseligt ved hjælp af en lokal tilpasning. 

Og til sidst det radikale modus, hvor ideen bliver gendigtet med inspiration fra den originale ide. 

Vi vil inddrage de tre oversættelsesmodus og Røvik’s oversættelsesregler i forbindelse med analyse af vore 

tre interviews.  

Røvik’s teori om oversættelseskompetencer er relevant, da vi ønsker at sætte fokus på, hvilken betydning 

oversættelsen af det nye kontraktstyringskoncept i Gladsaxe Kommune har for implementeringen og for os 

som områdeledere? Hvilke frihedsgrader har vi i oversættelsesopgaven og hvad betyder det for vores 

ledelsesmæssige råderum? 

Vi tager udgangspunkt i det nye kontraktstyringskoncept og med vores muligheder og begrænsninger 

transformerer konceptet til en ide, som vi kan overføre til vores børnehusledere uden at væsentlige 

elementer i konceptet forsvinder. 

Røvik’s oversættelsesteori er relevant for besvarelsen af underspørgsmål 2 i vores problemformulering. 

”Hvordan oversættes konceptet ned gennem organisationen og hvilken betydning har oversættelsen”? 

 

6.2.3 De fire dyder: 

Røvik taler om, at man som succesfyldt oversætter skal være i besiddelse af og være i stand til at kombinere 

og jonglere med fire typer af oversættelseskompetencer /dyder: Viden, mod og kreativitet, tålmodighed 

samt styrke. 

Røvik’s pointe er, at mislykkede implementeringer ofte skyldes et dårligt oversættelsesarbejde.  

De 4 dyder beskrives nærmere i bilag 1.3, men her er en kort opridsning af dydernes indhold: 

Viden:  At oversætteren har viden både om den organisation han oversætter til og fra. 

Mod og kreativitet: Modet til at redigere i det, der skal implementeres - trække fra, lægge til og gendigte. 

Tålmodighed: Implementering tager tid. 

Styrke: oversætteren skal have styrke til at indgå i magtspil og interessemodsætninger. 

 

Røvik’s teori om de fire oversættelsesdyder er relevant for denne masterafhandling, da teorien sætter fokus 

på, hvilke dyder vi som områdeledere skal besidde og hvordan vi skal ”jonglere” med dem i forhold til vore 
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børnehusledere. Vi vil også kunne bruge teorien til at få et fremtidsrettet perspektiv på, hvilke 

handlemuligheder vi har. 

Denne del af teorien vil understøtte besvarelsen af underspørgsmål 3 i vores problemformulering: 

”Hvordan kan vi som områdeledere, med udgangspunkt i Røvik’s fire dyder, oversætte konceptet til 

børnehuslederne, så de oplever et ejerskab til konceptet og samtidig et ledelsesmæssigt råderum? ”; 

 og 4: 

”Hvad kalder det på af ledelse, fra mellemledere/områdeledere, når de skal agere i kompleksiteten af 

styringsparadigmer, hvor både ledelsesværktøjer fra de bløde HR paradigmer og de mere hårde NPM 

ledelsesværktøjer er i spil? ”. 
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7 Analyse 

7.1 Analyse af dokument: Introduktion til strategisk aftalestyring (bilag 2) 

Kommunaldirektøren og den øvrige direktørkreds i Gladsaxe Kommune har besluttet at indføre et nyt 

styringskoncept, ”Strategisk aftalestyring”. Som introduktion til det nye styringskoncept har kommunens HR- 

og Strategiafdeling udarbejdet en introduktion til konceptet. Vi har i forbindelse med vores masterprojekt 

analyseret dette dokument for at identificere de styringsparadigmer, der er på spil i konceptet. 

Vi har analyseret beskrivelsen af konceptet med Lerborg’s ”briller” på og har fokuseret på udsagn, der lægger 

sig op af henholdsvis de NPM prægede paradigmer og de mere HR prægede paradigmer. 

De NPM prægede paradigmer er fremhævet ved, at det nye koncept pointerer, at det er udtryk for en 

målrettet styring. Det nævnes, at det er vigtigt, at alle i organisationen har øje for de overordnede 

strategiske mål og at de efterleves i alle hjørner af organisationen. 

Et andet NPM perspektiv i det nye koncept er resultatstyring. Konceptet skal understøtte en prioritering og 

fokusering af organisationens kræfter. Der er indlagt en struktur, som sikrer opfølgning og evaluering af den 

enkelte enheds resultat og arbejde med de overordnede strategiske mål. 

Endnu et NPM præget element er effektivitet. Der lægges vægt på, at den samlede organisation bidrager 

mest effektivt til de overordnede mål, både som enkelt enhed, men også med fokus på tværgående løsninger 

af opgaver i organisationen. 

Vi har valgt at medtage nedenstående citat fra dokumentet, der understreger at NPM paradigmerne er på 

spil i det nye koncept:  

 

”Med konceptet for strategisk aftalestyring ønsker Gladsaxe Kommune først og fremmest at sikre, at den 

kommunale organisation altid har kommunens overordnede mål for øje – i alle hjørner af organisationen, og 

blandt ledere såvel som medarbejdere. Styringen skal gøre det nemt at overskue, hvordan de enkelte dele af 

organisationen vil bidrage til kommunens samlede mål – og give svaret på, om der er leveret som aftalt. 

Dermed skal styringen medvirke til øget kvalitet og effektivitet på tværs af administrationen.” 15 

 

At konceptet også indeholder elementer fra de mere HR inspirerede paradigmer kommer til udtryk ved, at 

der skrives, at den enkelte enheds udviklingsbehov skal være med til at forme konceptet – et udtryk for et 

ønske om en ”bottom up” proces. 

                                                           
15 Bilag 2, side 4 
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Konceptet skal også opleves som meningsfuldt af alle medarbejdere i organisationen og skal give den enkelte 

leder og medarbejder grundlag for at fokusere deres energi hvor det giver bedst mening og gør den største 

forskel. 

Konceptet lægger op til, at enhedens medarbejdere og leder samles i en forpligtende dialog om, hvordan 

enheden kan bidrage til de overordnede mål og om, hvordan enheden skal prioritere. Der forventes således 

en høj grad af medarbejder inddragelse i processen. En strategiproces, som skal ses som en bred 

involveringsproces. 

Vi har valgt at medtage nedenstående citat fra introduktionen til konceptet, for at underbygge, at de mere 

HR orienterede paradigmer er på spil:  

Det er en væsentlig pointe ved konceptet, at aftaledokumentets tilblivelse og opfølgning skal gå hånd i hånd 

med en proces, der i hver enhed involverer både leder, medarbejdere og leders leder. Det er medarbejderne, 

der skal levere resultaterne, og uden deres bidrag og ejerskab, er det svært at nå i mål16.  

I introduktionen er der en illustration, som anskueliggør, at det nye koncept både indeholder elementer fra 

NPM paradigmerne og de mere HR relaterede. Figuren viser i højre side, hvordan måldannelsen foregår i en 

hierarkisk bevægelse, oppefra og ned gennem organisationen (top down), og i venstre side, hvordan 

opfølgning og læring opsamles nedefra og op i organisationen (bottom up). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Pejlemærkernes vej igennem organisationen17 

                                                           
16 Bilag 2, side 4 
17 Bilag 2 
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Resultatet af vores analyse viser, at der i det nye koncept er styringsparadigmer på spil fra både de hårde 

NPM paradigmer og de mere bløde paradigmer. Ifølge Lerborg er tilstedeværelsen af de to modsatrettede 

paradigmer med til at skabe et komplekst og dilemmafyldt ledelsesrum. De to styringsparadigmer skaber et 

styringsmiks, som kalder på en særlig opmærksomhed, når det nye koncept skal oversættes ned gennem 

organisationen. 

Vi forsøger gennem vores interviews at afdække, om der fra ledelsesniveau 1,2 og 3 er en opmærksomhed 

på, dels hvilke styringsparadigmer der på spil, men også om informanterne har gjort sig tanker om, hvad det 

betyder for oversættelsesopgaven og rollen.  

 

7.2 Analyse af interview  

Analysen er bygget op af flere faser. 

• I fase 1 har vi set på, hvad de tre informanter hver især har svaret på vore spørgsmål og vi har 

sammenholdt forventede og faktiske svar.  

• I fase 2 har vi opsummeret hvad de tre informanter siger i forhold til vore teoretiske temaer - 

Lerborg’s styringsparadigmer og Røvik’s oversættelsesteori og teori om de fire dyder.  

• De 2 første faser er opsamlet i journalistiske referater fra interviewene inkluderet udvalgte citater. 

Afslutningsvis har vi kort reflekteret efter hvert interview med ekstern konsulent.  

• I fase 3 har vi sidestillet de tre informanters svar (se bilag 4), fundet forskelle og ligheder og på den 

baggrund konkluderet og perspektiveret.  

7.3 Journalistisk referat med udvalgte citater af interview med kommunaldirektøren 

7.3.1 Spørgsmål 1: 

”Hvordan vil du som kommunaldirektør beskrive intentionen med det nye koncept, strategisk aftalestyring”? 

 

7.3.1.1 Forventede svar: 

Vi forventede, at kommunaldirektøren (KD) ser det nye styringstiltag som et ”fyrtårn”, der skal skabe retning 

for organisationen. En fælles vision for kommunen.  

Vi forventede, at KD reelt ønsker at medarbejderne skal inddrages i processen; og at det nye koncept giver 

mulighed for lokal tilpasning for på den måde at være meningsskabende for den enkelte medarbejder. 

At det nye koncept vil bidrage til flere tværgående løsninger og bryde op med siloerne i organisationen og 

samtidig skabe effektivitet og kvalitet.  
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7.3.1.2 Journalistisk referat med citater: 

For KD er det essentielt at det nye styringskoncept giver mening og skaber udvikling i kommunen: 

"Så det var intentionen at udvikle et værktøj, der kunne leve op til noget, som gav mening. Det var i 

virkeligheden kodeordet - det her giver mening i forhold til det at drive en kommune." 18 

I KD´s univers er der forskellige intentioner med at lave et nyt styringsredskab. Der var kritik af 

kontraktstyringen; det flyttede ikke organisationen! Når parterne indgik kontrakterne var det på forhånd 

givet, at kontraktens mål ville blive opfyldt! Desuden ønskede KD at gøre op med, koblingen til løndelen:  

 

"Så var der en kobling til løndelen, som jeg ikke synes er specielt sund i forhold til, når man kikker ud på det, 

man laver som direktør - det er jo mere end bare kontraktmålene, der er noget - det er sådan en lille del af 

lagkagen. Så er der alt det andet, driften, så er der personaleledelse, men det havde udviklet sig til, at det 

beløb, der var i kontrakten, resultatløn, det lagde sig meget op af, om nu målet var nået eller ej. "19  

 

KD har en intention om at styre Gladsaxe Kommune i en bestemt retning.   

For KD har det også været vigtigt at få implementeret et koncept, som bragte direktørkredsen tættere på 

hinanden og som var med til at skabe en fælles fortælling i Gladsaxe Kommune. 

7.3.1.3 Vores refleksioner 

KD svarer i overensstemmelse med vores forventede svar. 

 

7.3.2 Spørgsmål 2 

”Hvad er den største forandring i forhold til kontrakter”? 

 

7.3.2.1 Forventede svar: 

At det nye koncept i højere grad giver plads til lokal tilpasning og bygger på involverende processer 

Vi forventer at KD lægger vægt på at være i dialog med medarbejderne, at skabe ejerskab og skabe mening. 

Han er bevidst om, at det er et styringsredskab som er med til at styre alle medarbejdere og sikre at alle i 

kommunen trækker på samme læst. 

 

                                                           
18 Bilag 3.1, side 23, linje 34-36 
 
19 Bilag 3.1, side 23, linje 15-19 
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7.3.2.2 Journalistisk referat med citater: 

"For mig er den største forandring, at det giver mening, eller nu er vi år et, og så må vi håbe, at det holder 

ved, men den største forandring er, at vi som organisation taler ind i det her, og siger, at det her er (et) 

fornuftigt værktøj. Fra at komme fra en situation, hvor det her ikke var et fornuftigt værktøj, og fornuften for 

mig kommer ind på det at fokusere på nogle områder, hvor vi reelt gerne vil så på stå og gøre en forskel for 

at skabe noget andet, og det er det, vi er sat i verden for som ledere, at det synes jeg, er et stort interessant 

dokument det her." 20 

Den samme fokusering har der ifølge KD også været i kommunestrategisammenhæng. Der var tidligere 

mange mål, som nu er skåret ned til 8 hovedoverskrifter. KD har en intention om, at det nye koncept skal 

være med til at skabe overskuelighed og en fokuseret styring. 

KD bringer direktørkredsens strategiske mål i spil hvert kvartal - det er muligt når hver direktør kun har 3 til 

4 mål - på den måde, beskriver han, bliver de levende og dynamiske. 

 

7.3.2.3 Vores refleksioner 

Der er overensstemmelse mellem vores forventede svar og DK`s besvarelse i interviewet. 

 

7.3.3 Spørgsmål 3 

”Hvilke tanker gør du dig, når du medvirker til at omsætte mål fra politisk side til ”retning for indsatsen” på 

de underliggende ledelsesniveauer”? 

 

7.3.3.1 Forventede svar: 

 At KD er bevidst om sin oversættelsesopgave fra en kontekst til en anden og at hans intention med det nye 

koncept er at skabe medejerskab i yderste led. 

 

7.3.3.2 Journalistisk referat med citater: 

KD er opmærksom på ikke at overloade ud i systemet. Han synes i virkeligheden, at det er svært at få den 

stærke kobling fra det yderste led, hvor man møder borgeren og så op til hans niveau, hvor han sidder med 

borgmesteren.  

KD taler om at ramme medarbejderne på en måde, så de bevarer gejsten og motivationen samtidig med 

ønsket om at gøre en forskel.  

                                                           
20 Bilag 3.1, side 24, linje 69-75 
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"Så tankerne det er, kan man få skabt en proces, hvor den del af organisationen, der er tættest på borgerne, 

kan mærke, at det projekt der kører, projekt Gladsaxe, politikerprojekt, er det en del af deres projekt. Det 

bliver ved at være en udfordring, synes jeg." 21 

7.3.3.3 Vores refleksioner: 

Vi blev i interviewet bekræftet i at KD er bevidst om sin rolle i oversættelsen og at han ved at der er langt fra 

ham til borgeren.  

 

7.3.4 Spørgsmål 4 

”Hvori ser du forskellen på implementeringen af konceptet på dit og vores niveau”? 

 

7.3.4.1 Forventede svar:  

At KD er bevidst om sin egen og de øvrige niveauers oversættelsesopgave. Han er optaget af at forandre og 

gøre Gladsaxe til en mere moderne kommunikerende kommune med dialog både med borgere og 

medarbejdere. 

 

7.3.4.2 Journalistiske referat med citater 

Den vigtigste forskel ser KD i, at der hvor han implementerer, over for sine direktører, er der ikke en borger i 

nærheden. Han er tættere på politikerne, og direktørkredsen skal være rigtig god til at forstå den politiske 

rationalitet, som nogle gange kolliderer voldsomt med embedsmandslogikrationalitet. Hos borgeren er der 

en tredje rationalitet. Så for KD er de store forskelle; 

"At når man står face to face, hvis du er helt ude i kæden, hvor den ender, der er du der, hvor tingene sker, og 

få det omsat i en aftale, det er ikke den nemmeste løsning." 22 

"Men der ser jeg en stor forskel, fordi det betyder, at du skal vende nogle af problemstillingerne om i 

virkeligheden, og måske også have nogle andre metoder til at lægge det ind i en dialog. Hvem er det, du har 

dialogen med, og hvordan er det, du fører dialogen.” 23 

 

7.3.4.3 Vores refleksioner: 

Vi bliver bekræftet i at KD er bevidst om egen og andres oversættelsesopgave.  

 

                                                           
21 Bilag 3.1, side 25, linje 109-111 
22 Bilag 3.1, side 25, linje 135-137 
23 Bilag 3.1, side 25, linje 136-139 
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7.3.5 Spørgsmål 5. 

”Hvilke overordnede tanker om styring oplever du der er på spil i det nye koncept”? 

7.3.5.1 Forventede svar 

KD vil nævne new public governance i forhold til samskabelse og tværgående løsninger. Han vil være bevidst 

om at der er flere paradigmer på spil. 

KD ønsker at ændre kulturen, ved at samle organisationen i en bevægelse mod fælles mål og reelt ønsker 

medinddragelse. 

 

7.3.5.2 Journalistiske referat med citater 

Dagen efter et fyraftensmøde i Gladsaxe Kommune med Klaus Majgaard (ekstern ledelseskonsulent) 

omhandlende evaluering af kommunens nye styringsredskab, siger kommunaldirektøren: 

"Da jeg hørte Klaus i går, der tænkte jeg, at det var et meget pænt portræt af det, som jeg er eksponent for. 

Styringen på den ene side og dialog på den anden side - og tillid på den ene side, noget fasthed på den anden 

side" 24 

"Og det tænker jeg, det her projekt, det er en del af den rejse, som vi er på, og det synes jeg, det kører. Jeg 

kommer aldrig helt over i den anden del af det, det kommer man ikke så længe, jeg er direktør her i hvert fald. 

Men det kan godt være, at nogle andre ville gøre det på en anden måde. Men jeg har behov for at ligge der 

imellem og så være i de der dilemmaer, og så prøve at arbejde i dem. " 25 

KD giver udtryk for, at han har behov for både den hårde styring og den mere bløde styring. Men at han har 

nemt ved at give mere råderum til den enkelte på ledelsesplan og at man derigennem kan få en endnu bedre 

kommune og lave noget, der er endnu mere innovativt og interessant. At det er en måde at flytte 

organisationen fra public management styringen. 

"Så det greb som man kunne sige, hvis man nu bliver i kontraktuniverset, det kunne jeg godt forestille mig, 

kunne blive lidt stramt, når man nåede ud i en praksis, som var fem led fra mit skrivebord, og det optager 

mig, at dem der arbejder derude, har et råderum til at kunne lave en forskel; men det optager mig lige så 

meget, at de også godt ved, hvor kommunen som helhed er på vej hen, så man føler, at man er en del af det 

samlede, jeg kan godt se mig selv som en del af Gladsaxe Kommune, som nu er det vækst og velfærd, der er 

meget sådan tykke overskrifter, der kan jeg godt genkende mig selv i." 26 

I forhold til medindflydelse og medejerskab udtrykker kommunaldirektøren at han er optaget af MED 

organisationen, som han gerne vil have til at fungere. De skal styrkes  

                                                           
24 Bilag 3.1, side 25, linje 146-149 
25 Bilag 3.1, side 26, linje 164-168 
26 Bilag 3.1, side 26, linje 180-185 
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"Som udgangspunkt så har jeg i virkeligheden den tanke, at der bør ikke være de store modsætninger i en 

kommune mellem medarbejdere og ledelse i den helt ideelle skala, fordi det vi lever af, det er ikke af at tjene 

penge, vi lever af at lave service over for borgerne." 27 

KD vil supplere med, at han gerne vil inddrage medarbejdernes synspunkter i processerne med de 

”strategiske pejlemærker”, men ved også, at det stiller ekstremt store krav til, at ledelsen kan skabe fora og 

dialoger, så det bliver legitimt og ikke bare skinprocesser. 

 

7.3.5.3 Vores refleksioner 

Det overrasker os, at KD italesætter dilemaet med at bevare et råderum på vores niveau og samtidig styre 

kommunen i en bestemt retning. Vi blev på den måde bekræftet i, at KD ser og oplever modstridende 

paradigmer på spil. Han er opmærksom på de vilkår, der er for medarbejderne i organisationen.  

Det overrasker os, at KD i sine tanker om styring ikke ser de store modsætninger mellem medarbejdere og 

ledelse. Det bliver tydeligt for os, at KD ønsker MED organisationen inddraget 

 

7.3.6 Spørgsmål 6 

”Oplever du, at der er modstridende tanker om styring på spil”? 

 

7.3.6.1 Forventet svar: 

At kommunaldirektøren ikke oplever det som modstridende, men som komplementerende.  

 

7.3.6.2 Journalistisk referat med citater 

For KD er der modstridende tanker om styring på spil i det nye koncept - det ligger i at balancere mellem det 

at styre og så det at kunne udfolde et råderum, hvor den enkelte kan sætte sit præg og skabe mening. 

"Der vil blive ved at være dilemmaer, og jeg tror, at man vil blive ved med at opleve den der karikerede 

kommune, dem oppe i kommunen bestemmer, og så er der os, der levet livet, kunne vi ikke bare leve 

uforstyrret, så skulle vi nok levere en god ydelse. Der ved jeg, at der er nogle modstridende ting. Men jeg 

oplever også, at det flytter sig, altså i forhold til at man godt kan mærke, at man bliver en del af noget 

større."28 

 

                                                           
27 Bilag 3.1, side 27, linje 222-225 
28 Bilag 3.1, side 28, linje 289-293 
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7.3.6.3 Vores refleksioner 

Mod vores forventninger erkender KD, at der er modstridende tanker om styring på spil. 

 

7.3.7 Spørgsmål 7 

”Når vi som områdeledere skal have det nye koncept helt ud i yderste led – hvilken historie skal vi så fortælle”? 

 

7.3.7.1 Forventede svar 

At han ønsker, at vi taler det ind i den kontekst vi befinder os i med en loyalitet i forhold til de overordnede 

strategiske mål og at vi skal skabe mening i fagprofessionen. 

 

7.3.7.2 Journalistisk referat med citater 

KD siger, at vi skal fortælle en historie om, at hvis man skal gøre en forskel, så skal man fokusere sine 

ressourcer. Når vi på vores niveau arbejder med pejlemærker og afdækning af vores strategiske landskab, så 

skal vi invitere børnehuslederne ind til en dialog og sammen med dem afdække vores strategiske landskab 

og skabe den fortælling, som skal ind i børnehusene 

"Måske skulle man bruge nogle andre ord, det ved jeg ikke? Men hvad er det for et landskab, du ser, du 

befinder dig i denne her sammenhæng. Hvor de med garanti vil sige forældre og børn, og så måske ikke tale 

så meget om politik, men den åbning til at gå ind og være i dialog med hinanden om de her ting, det tænker 

jeg, at det vil jeg bruge som en af fortællingerne." 29 

 

7.3.7.3 Vores refleksioner 

Vi bliver bekræftet i, at vi i vores fortælling skal lægge vægt på at vi er en del af noget større og afdække det 

strategiske landskab for vores fagprofession. 

 

7.3.8 Spørgsmål 8 

”Hvad kan du gøre for at det bliver muligt for os”? 

 

7.3.8.1 Forventede svar: 

Vi tænker, at han har øje for at facilitere en ramme, hvor han som kommunaldirektør kan få en fornemmelse 

af, hvad der rører sig ude i organisationen. At han arbejder på direktørniveau og vil tale om strategier. 

                                                           
29 Bilag 3.1, side 29, linje 310-313 
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7.3.8.2 Journalistisk referat med citater 

KD udtrykker et ønske om dialog op og ned i organisationen for at sikre, at vi er på rette kurs. Det arbejder 

han selv med ved at være i kontinuerlig dialog med chef niveauet. KD supplerer under interviewet med:  

"Jeg tror, at en del af det der er vigtigt, det er at have sådan nogle samtaler, som vi har her om det for at give 

den meningsdannelse, der er så vigtigt, fordi den er ikke monopoliseret, den skaber vi med hinanden, og hvis 

vi ikke skaber den, så er det ligegyldigt." 30 

KD refererer til, at han tidligt i processen med implementeringen af pejlemærkerne har hørt fra 

dagtilbudschefen, at de som direktørgruppe skal have en opmærksomhed på ikke at have for mange mål.  

I forbindelse med oversættelse af det nye koncept, pointerer KD: 

” Der er nogle chefer, direktører, der synes, at man skal passe på med ikke at gå for langt ind i de fagfelter, 

man er chef for, fordi man kan alligevel ikke tilføre noget værdi. Der er jeg lidt anderledes, jeg tænker, at så 

kan man tilføre en anden værdi”31. KD mener, at han kan bidrage med fortællingen om, hvor det er vi vil hen 

som ledelse og at han kan oversætte politikernes visioner. Han har et ønske om at skabe flere tværgående 

løsninger på tværs af forvaltninger, hvor vi kan berige hinanden og være en del af det samme fællesskab. 

KD taler om, at skolelederne er ved at opbygge et sprog og han er optaget af, hvordan vi skaber et sprog på 

tværs af faggrupper. Han er optaget af, hvordan man får transformeret sig ind i hinandens måde at tale på. 

Han taler om, at vi på den måde kan befri og befrugte hinanden. 

 

7.3.8.3 Vores refleksioner 

Vi bliver bekræftet i, at KD kan facilitere fora, hvor vi mødes med ham og andre ledere på tværs af 

forvaltninger og på den måde skaber et fælles strategisk lederforum.  

Vi bliver optaget af, hvordan han inddrager viden fra de underliggende chefniveauer i den overordnede 

strategiske ledelse og på den måde er lydhør overfor hvad der rører sig i organisationen.  Vi oplever, at han 

understeger de ledelsesmæssige dilemmaer når han taler om at tænde bål men samtidig tæmme 

fagprofessionen. 

 

 

                                                           
30 Bilag 3.1, side 29, linje 336-338 
31 Bilag 3.1, side 31, linje 446-448 
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7.3.9 Analyse ud fra Lerborg’s styringsparadigmer 

KD refererer i sit interview ind i tre paradigmer. Det fagprofessionelle, de NPM orienterede paradigmer og 

de HR orienterede paradigmer. 

I forhold til det fagprofessionelle siger han: 

”Og jeg tænker, at hvis man skal ramme de grupper, som I er en del af, så skal I kunne tale ind i deres faglighed, 

og I skal kunne tæmme dem i forhold til, hvad er det for en faglighed, der er på spil, når vi laver de her dialoger 

omkring, hvad er det for veje, vi skal gå. ”32 

KD’s kommunikation taler ind i HR paradigmerne med fokus på de mennesker, der er i organisationen. 

Gennem brug af ord som medinddragelse, fælleskab, samskabelse, motivation, dialog, at gøre en forskel 

og det skal give mening. 

”Og det er der, hvor jeg hele tiden satser på den bløde del, altså jeg tænker, alt det guld der ligger i sådan en 

organisation, det må vi da evne at få samlet op, og hvordan får man samlet det op, det gør man jo ved at 

være sammen med hinanden og lytte til det og blive inspireret.”33 

KD har tidligere nævnt at han er imod kontrakter, som er koblet op på løndelen og med mål, som man bare 

kan hakke af ud for. Samtidig siger han: 

”Det er sådan det er for mig, så bliver det for blødt, så jeg har også et styringsbehov for at sige, at Gladsaxe 

Kommune skal i en bestemt retning”.34 

Det er et af flere eksempler på, at KD gennem hele interviewet duellerer mellem HR paradigmet og NPM 

paradigmerne, vel vidende at begge paradigmer er i spil og er vigtige at have i spil. KD er bevidst om, hvilke 

dilemmaer han står med og skal arbejde i.  

”Da jeg hørte Klaus (Majgaard) i går, der tænkte jeg, at det var meget pænt portræt af det, som jeg er 

eksponent for. Styringen på den ene side og dialog på den anden side, og tillid på den ene side, noget fasthed 

på den anden side”35. 

Om dilemmaerne siger han:  

”Men jeg har behov for at ligge der imellem og så være i de der dilemmaer, og så prøve at arbejde i dem”. 36 

Måden at arbejde med dilemmaerne kommer han også med et bud på: 

”Der er vel de modstridende tanker, der ligger mellem sådan to, hvis man nu er på, det er to skarpe 

paradigmer, der er forholdet mellem det at styre og så det at have udfoldet råderummet og gøre, hvad man 

selv synes, er bedst i situationen. Der tror jeg hele tiden, at der vil være nogle dilemmaer i at få det til at…. 

                                                           
32 Bilag 3.1, side 30, linje 398-400, samt side 31 linje 401 
33 Bilag 3.1, side 32, linje 477-480 
34 Bilag 3.1, side 23, linje 30-31 
35 Bilag 3.1, side 25, linje 146-148 
36 Bilag 3.1, side 26, linje 167-168 
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Når jeg siger, ja, jeg vil gerne have et stort råderum, fordi jeg tror, at de gør noget rigtigt, samtidig siger ja, 

jeg vil gerne have, at man er en del af Gladsaxe-projektet, der bevæger sig i retning af de her otte overordnede 

spor. Der vil blive ved at være dilemmaer……,”37. 

 

7.3.10 Analyse ud fra Røvik’s oversættelse 

KD taler om, at konceptet er en del af en større fælles fortælling og, at vi som organisation taler ind i noget 

fælles  

”Og så kan I selvfølgelig også begynde at mærke, at nåh, det er derfor, de siger sådan, det er fordi, der er en 

politisk overbygning, som er så tæt på dem, at den politiske rationalitet, som man kan ind i mellem støde sig 

på, men den er der jo. Og den skal omsættes og forklares, og bringes ind i hovedet på de mennesker, vi nu en 

gang er”38. 

KD giver også udtryk for, at det er rigtig svært at få den stærke kobling fra det yderste led, der hvor vi møder 

borgeren og op til der hvor han arbejder med borgmesteren.  

KD fremhæver vigtigheden af oversættelsen. Han er opmærksom på, at der er forskellige kontekster som 

styringskonceptet skal tales ind i på de forskellige niveauer: 

”Og vi er tæt på politikerne, så vi skal være rigtig gode til at forstå den politiske rationalitet, den kolliderer 

voldsomt nogle gange med sådan en embedsmandslogikrationalitet, og når jeg så går ud og ser, der hvor 

borgere færdes, det er en tredje rationalitet, så for mig er de store forskelle, at når man står face to face, hvis 

du er helt ude i kæden, hvor den ender, der er du der, hvor tingene sker, og få det omsat i en aftale, det er 

ikke den nemmeste løsning. Men der ser jeg en stor forskel, fordi det betyder, at du skal vende nogle af 

problemstillingerne om i virkeligheden, og måske også have nogle andre metoder til at lægge det ind i en 

dialog. Hvem er det, du har dialogen med, og hvordan er det, du fører dialogen”39.  

KD pointerer, at det at være ude i yderste led af organisationen, som han benytter sig af, også har det formål 

at medarbejderne føler sig, som en del af noget større og samlet. ”Der er nogle chefer, direktører, der synes, 

at man skal passe på med ikke at gå for langt ind i de fagfelter, man er chef for, fordi man kan alligevel ikke 

tilføre noget værdi. Der er jeg lidt anderledes, jeg tænker, at så kan man tilføre en anden værdi. Jeg er 

udmærket klar over, at jeg kan ikke (?) tilføre dem, der går derude og arbejder, men jeg kan tilføre nogle 

fortællinger om, hvor er det, vi vil hen som ledelse, og jeg kan tilføre fortællinger om, hvor er det, vores 

                                                           
37 Bilag 3.1, side 28, linje 284-289 
38 Bilag 3.1, side 34, linje 576-579 
39 Bilag 3.1, side 25, linje 132-139 
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politikere tænker, kommunen skal hen. Så hvis man kan få nogle af de rum eller de steder at mødes, det tror 

jeg, er sundt for alle parter”40.  

KD udtrykker klare forventninger til vores opgave: 

”Jeg tænker, at I skal fortælle en historie, der handler om, at hvis man skal gøre nogle forskelle, der er vigtige, 

så skal man fokusere sine ressourcer”41. 

” så bruge det som en fortælling om, at det her, vi lytter, vi er en del af det samme, men det kræver jo også, 

at du som daginstitutionsleder er med på at afdække, hvad er de strategiske landskaber. Måske skulle man 

bruge nogle andre ord, det ved jeg ikke. Men hvad er det for et landskab, du ser, du befinder dig i i denne her 

sammenhæng. Hvor de med garanti vil sige forældre og børn, og så måske ikke tale så meget om politik”. 42 

KD supplerer at det har stor betydning, at vi kan den fagkode som hører til vores fag, at vi skal kunne noget 

kodespecifik. Vi skal tale ind i pædagogernes faglighed for at kunne styre og forandre.  

” At I skal sgu have noget faglighed i jer, fordi ellers er I ikke i stand til, tror jeg, at tænde det bål under, det 

er sgu ikke nok, at de tænder deres egne bål”43. 

KD mener at det er vores opgave at transformere, buzzwords, der kommer oppefra. Vi skal, gendigte dem 

ind i den faglige kontekst vi er en del af. 

KD tilføjer, at der i en organisation skal etableres fora og platforme for dialoger på tværs af siloer og 

hierarkier: 

”Jeg tror, at en del af det der er vigtigt, det er at have sådan nogle samtaler, som vi har her om det for at give 

den meningsdannelse, der er så vigtigt, fordi den er ikke monopoliseret, den skaber vi med hinanden, og hvis 

vi ikke skaber den, så er det ligegyldigt”44. 

KD taler gennem interviewet dels om dekontekstualisering fra det politiske niveau og dels 

kontekstualiseringen ind i fagprofessionen.  Han taler om store frihedsgrader for oversætteren i det radikale 

modus - gendigtning.  

Han taler også om, at det nye koncept kalder på nye dialogarenaer på ledelsesplan. Hvor vi sammen kan 

skabe et fælles sprog og arbejde innovativt og kreativt. 

 

7.3.11 Analyse ud fra Røvik’s fire dyder 

KD taler om alle fire dyder. 

KD taler om mod i forhold til at give råderum. KD tror på at det skaber rum for innovation og kreativitet. 

                                                           
40 Bilag 3.1, side 31, linje 446-449, samt side 32, linje 450-452 
41 Bilag 3.1, side 29, linje 301-302 
42 Bilag 3.1, side 29, linje 308-312 
43 Bilag 3.1, side 31, linje 401-402 
44 Bilag 3.1, side 29, linje 336-338 



Masterafhandling     Master of Public Governance 

 
 

46 
 

"Men jeg har ekstremt nemt ved at give mere råderum til den enkelte - nu taler vi ledelse - at man så kan få 

en endnu bedre kommune og lave noget endnu mere innovativt og interessant."45 

KD berører også mod i forbindelse med sårbarhed: 

”Vi spurgte jo gud og hver mand om, hvordan vi var. Og det gav så en åbenhed, og i virkeligheden var det det, 

jeg gik efter der, det var den sårbarhed, mon vi lykkedes med, altså mon Klaus han synes, at det er sjovt at 

blive præsenteret i et forum af andre, eller går vi i forsvar hele banden”46.  

KD mener at fagkoden/viden er en forudsætning for at lede og oversætte pejlemærkerne.  For ellers kan vi 

ikke tale ind i den verden vi er en del af.   

Vi skal samtidig kende til det store strategiske landskab og kunne tegne det lokale ind i det. 

”Og derfor så fokuserer vi på de her ting, og når vi udvikler vores måldannelser eller vores visioner, eller går 

ind i det strategiske landskab, så er det en åbning i forhold til daginstitutionslederne at sige, jamen, lad os nu 

prøve i fællesskab at afdække, hvad er det for et strategisk landskab, vi arbejder i, hvad er det, du ser med dit 

blik, både ude fra kommende og alt det der nu står i vejledningen, og hvad er det, man ser, som 

daginstitutionsleder, så bruge det som en fortælling om, at det her, vi lytter, vi er en del af det samme, men 

det kræver jo også, at du som daginstitutionsleder er med på at afdække, hvad er de strategiske landskab, vi 

arbejder i, hvad er det, du ser med dit blik, både ude fra kommende og alt det der nu står i vejledningen, og 

hvad er det, man ser, som daginstitutionsleder, så bruge det som en fortælling om, at det her, vi lytter, vi er 

en del af det samme, men det kræver jo også, at du som daginstitutionsleder er med på at afdække, hvad er 

de strategiske landskaber”47. 

Af ovenstående citat fremgår det, at KD har en forventning om, at den enkelte medarbejder og leder er parate 

til at sætte sig selv i spil og på den måde udvise mod og styrke. 

Gennem hele interviewet taler KD om processer, og gør opmærksom på, at implementeringen af det nye 

koncept tager tid. Der er mange niveauer og medarbejdere i organisationen og han er startet med 

direktørkredsen. De skal have kendskab til hinandens ledelse og turde sætte deres egen til skue og debat og 

på den måde vise sårbarhed. En sådan proces med kulturændring som konsekvens, ønsker KD på sigt skal 

sive ned gennem organisationen. 

Ud fra KD`S udtalelser om dyderne, konkluderer vi, at han fokuserer på 2 dyder: Han taler om den viden vi 

skal have, både om den kontekst vi skal oversætte fra, den store fortælling, og om den fagprofessionelle 

kontekst vi skal tale ind i (Fagkoden). Han kombinerer viden med mod, vi skal bruge modet til at gendigte og 

ikke trække fra og lægge til. På den måde giver han store frihedsgrader til os som oversættere.  

                                                           
45 Bilag 3.1, side 26, linje 178-180  
46 Bilag 3.1, side 33, linje 526-528 
47 Bilag 3.1, side 29, linje 304-310 
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7.4 Journalistisk referat med udvalgte citater af interview med Børne- og Kulturdirektøren (BKD) 

7.4.1 Spørgsmål 1 

”Hvordan vil du som direktør beskrive intentionen med det nye koncept ”Strategisk aftalestyring”? 

 

7.4.1.1 Forventede svar 

Det nye koncept er et fyrtårn, der skal skabe retning for organisationen og med det perspektiv vil BKD lægge 

sig tæt op ad KD`s svar. 

 

7.4.1.2 Journalistisk referat med citater 

Med det nye koncept mener BKD, at direktørkredsen har valgt at lægge sig op ad kommunestrategien, som 

udpeger nogle sigtepunkter. Direktørkredsen udpeger nogle områder som organisationen samlet arbejder 

ud fra. BKD mener ikke, at det handler så meget om den traditionelle styring, men mere at det handler om 

at pege på udfordringer. På den måde kalder det nye koncept på en kulturforandring. BKD ser det som en 

svær opgave at rokke ved professionskulturen og den selvopfattelse der følger med den.  

"Men grundideen i min optik det handler om kulturforandring og påvirkninger af mennesker til, at kunne have 

den samme vision eller det fælles billede for, hvordan man gerne vil trække et bestemt fagområde hen i 

samarbejde med andre"48. 

Det nye koncept, udtrykker BKD, handler primært om kulturforandringer, det at have et fælles billede af, 

hvordan vi med den brede pensel vil trække den samlede organisation. Med det nye koncept arbejder vi med 

nogle bredere emner, som er sværere at måle på, det vil sige at hakke af. 

 

7.4.1.3 Vores refleksion: 

At BKD taler om det nye koncept som en måde at skabe en kulturforandring på er et nyt perspektiv for os. Vi 

forventede at BKD lagde sig tæt op ad KD, her ser vi en forskel. BKD taler om at påvirke medarbejdere til at 

ændre retning hvor KD taler om inddragelse og medejerskab.  

 

7.4.2 Spørgsmål 2 

”Hvad er den største forandring i forhold til kontrakter”? 

 

                                                           
48 Bilag 3.2, side 36, linje 50, samt side 37, linje 51-54 
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7.4.2.1 Forventede svar 

At det nye koncept giver plads til lokal tilpasning og at det appellerer til tværgående innovative løsninger. 

 

7.4.2.2 Journalistisk referat med citater 

BKD præciserer, at logikken i det gamle kontraktsystem er en klar new public management logik, der handler 

om at sikre styring – en mere traditionel lineær styring, med det hovedformål at optimere nogle bestemte 

områder. 

BKD udtrykker at det er naivt at forestille sig ud fra hans optik, at man kan lave et lineært styringsparadigme, 

hvor mennesker i fem hierarkier arbejder ud fra den samme logik. Det er meget vigtigere som det er med 

pejlemærkerne, at ledelsen samlet set har et fælles billede af, hvordan man gerne vil udvikle organisationen.  

"Men det at skabe den fælles vision om, hvordan man gerne vil udvikle organisationen inde fra den politiske 

og økonomiske ledelsesmæssige ramme, der er givet, og at man samlet påvirker og forhandler det outcome, 

der skal være. Det tænker jeg, er langt mere givtigt."49 

"Jeg skal skabe et rum, hvor du kan se dig selv inde i, hvis vi skal gøre det personligt, hvor du får skabt en gejst 

og et engagement og tænker, at jeg kan se min egen faglighed og min egen etik og min egen 

ledelsesopfattelse og filosofi ind i det her. Og vil gerne være med til at løfte den samlede organisation den 

vej."50 

 

7.4.2.3 Vores refleksion: 

I mod vores forventning så taler BKD ikke om tværgående innovative løsninger og på den måde adskiller han 

sig fra kommunaldirektøren. 

 

7.4.3 Spørgsmål 3 

”Hvilke tanker gør du dig når du medvirker til at omsætte mål fra kommunaldirektøren til ”retning for 

indsatsen” på de underliggende ledelsesniveauer”? 

7.4.3.1 Forventede svar 

At han som direktør, skal gå foran og italesætte visionen. 

 

                                                           
49 Bilag 3.2, side 38, linje 120-122 
50 Bilag 3.2, side 38, linje 130-133 
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7.4.3.2 Journalistisk referat med citater 

BKD giver udtryk for, at den kultur og måde medarbejderne opfatter sig på er forskellig fra om man sidder på 

et rådhus eller arbejder ude i en institution. Derfor er dialogen væsentlig for det handler om professionskultur 

og identiteten.  

"og min rolle er i vid udstrækning at sikre, at det der er i den virkelige verden, at man har en forståelse og en 

viden om, hvordan de mennesker tænker og arbejder og opfatter deres profession og deres job. Det tænker 

jeg, er sindssygt afgørende" 51 

"Jeg prøver at deltage i nogle af jeres ledermøder for at høre lidt til, hvad der sker, og tilsvarende på alle de 

andre områder. Og sikre mig eller understøtte i hvert fald, at der er dialogen frem og tilbage, og at der bliver 

skabt fælles billeder, og en fælles vision, begejstring, for hvordan man gerne vil flytte de enkelte områder. Det 

tænker jeg, er en vigtig opgave for mig. Dels at få skabt en mere formel struktur, der både taler ind i og giver 

mening i forhold til de mennesker, der sidder her på rådhuset og i forhold til politiske niveau, og i forhold til 

det institutionelle niveau, der ligger ved siden af"52. 

 

7.4.3.3 Vores refleksioner 

Der er sammenfald mellem vores forventede svar og direktørens svar. Vi reflekterer efterfølgende over, hvor 

stor en betydning det har haft for os at få hans fortælling.   

 

7.4.4 Spørgsmål 4 

”Hvori ser du forskellen på implementeringen af konceptet på dit og vores niveau”? 

 

7.4.4.1 Forventede svar 

At det er mere overordnet på direktørens niveau end på vores niveau. 

 

7.4.4.2 Journalistisk referat med citater 

BKD beskriver i interviewet forskellen mellem hans niveau og vores. Han arbejder med ledelse af ledere. Det 

gør vi også i en vis udstrækning, men vi arbejder også med ledelse af medarbejdere uden ledelsesmæssige 

beføjelser.  

                                                           
51 Bilag 3.2, side 38, linje 147-150 
52 Bilag 3.2, side 39, linje 51-58 
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"Og det betyder, at konkretiseringsniveauet skal være et andet, og der foregår en oversættelse eller en eller 

anden form for transskription i alle niveau eller i alle led, og I er nødt til at have et sådan nogenlunde fælles 

billede af, hvad det her styringsparadigme går ud på, og hvad det egentlig er, man gerne vil." 53  

BKD tilkendegiver, at det ikke giver mening, at børnehuslederne, pædagogerne og medhjælperne skal kende 

den store strategiske fortælling. Hele vejen igennem oversættelseskæden skal der foregå en form for 

udvælgelse eller fokusering.  For at skabe mening ind den profession man skal oversætte ind i. Derved kan vi 

tegne et relevantfælles billede af, hvad ideen går ud på og hvilken vej vi skal.  

Som eksempel giver han pejlemærket ”alle børn skal lære mere”. Det er for ham begrundet i et økonomisk 

perspektiv, fordi det er vigtigt for samfundsøkonomien, at alle kan bidrage til den. For os som områdeledere, 

siger han, handler det mere om at skabe nogle ordentlige udviklings- og læringsmiljøer for børn og for den 

enkelte pædagog handler det om, at få skabt og understøttet / tage særlig hånd om f. eks. de tre børn med 

særlige udfordringer. 

Det der er bærende, understreger BKD, er mødet med mennesker og fortællingen. I vid udtrækning er det 

dagtilbudschefen der repræsenterer det på vores område. 

"Det er dialogen, der er det bærende, det er mødes mellem mennesker, det at jeg kan ikke løse jeres opgaver 

eller styre jeres opgaver. Jeg håber, at jeg kan være med til indirekte at påvirke jer sådan, så I selv synes, at 

det her giver rigtig god mening. Og at I føler en personlig tilfredsstillelse ved at være, det er formentligt derfor, 

at I er på det her område, at være med til at løfte det her område på en bestemt måde og skabe en samklang 

imellem det, som en 25 lægfolk i byrådet ønsker, og så kæde det sammen med, at I er med til at sikre, at de 

kommende generationer kan mestre deres liv." 54 

 

7.4.4.3 Vores refleksioner 

Der er her overensstemmelse mellem vores forventede svar og de faktiske svar. 

 

7.4.5 Spørgsmål 5 

”Oplever du, at der er modstridende tanker om styring på spil”? 

7.4.5.1 Forventet svar 

Vi forventer ikke at BKD oplever at der er modstridende paradigmer. 

 

                                                           
53 Bilag 3.2, side 39, linje 173-176 
54 Bilag 3.2, side 40, linje 220-225 
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7.4.5.2 Journalistisk referat af interview med citater 

BKD giver i interviewet udtryk for at han ikke oplever, at der er modstridende tanker i det nye 

styringsredskab:  

"Og derfor tænker jeg faktisk, at det her giver rigtig god mening, og god mening at man koordinere og 

samordner og samskaber og samtænker og videndeler, giver rigtig, rigtig god mening. Ikke bare på tværs, 

men også op og nedad i systemet”."55 

Ifølge BKD var direktørkredsen tidligere optaget af at lave et kædesystem mellem det borgmesteren tænkte 

og så det medhjælperen lavede ude idet enkelte børnehus. Det giver ikke mening i dag. Perspektivet er i dag 

anderledes, udtrykker BKD. Det betyder ikke, at den politiske vision ikke kan give mening i det yderste led af 

organisationen. BKD, mener at der skal sorteres i forhold til, hvad der er relevant i vores område. 

Dagtilbudschefen sorterer igen, områdelederne sorterer og det gør pædagogen også. Det giver mening og 

mulighed for den enkelte for at udvikle sig og se sig selv i konceptet. Det er en dialogisk proces i en 

tragtbevægelse ned gennem organisationen.  

Forudsætningen for at være ansat i Gladsaxe Kommune er, siger BKD, at vi arbejder efter de politiske mål og 

udmønter det på en måde, som vi fagligt kan stå inde for. Det er en rammeforudsætning for at være i dette 

system. Så hvis det er der, man leder efter modsætninger, så ser han dem ikke. 

 

7.4.5.3 Vores refleksioner 

Som vi forventede oplever BKD ikke at det nye koncept indeholder modstridende tanker om styring og har 

derfor ikke øje for kompleksiteten. 

 

7.4.6 Spørgsmål 6 

”Hvilke overordnede tanker om styring oplever du der er på spil i det nye koncept”? 

 

7.4.6.1 Forventede svar 

At BKD vil have øje for at NPM er det dominerende paradigme 

 

 

 

                                                           
55 Bilag 3.2, side 40, linje 244-247 
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7.4.6.2 Journalistisk referat med citater 

BKD taler om, at det nye koncept flytter sig ud af den traditionelle new public management styring og en 

principal agent opfattelse af, at man kan styre kontraktligt det niveau, der ligger under og at man prøver at 

få fjernet elementer, der gør den underliggende agent i stand til at snyde. Det tror BKD ikke på - det er dog 

ikke det samme som at mene, siger han, at der ikke skal være styring og rammesætning.  

"Men det skal gå på, at man på alle niveauer accepterer, at der er en ramme, man kan arbejde indenfor, at 

man godt kan påvirke og skubbe til rammen, men at man skal være loyal over for den ramme, der er"56. 

BKD konkluderer under interviewet at kontraktstyringen var mere smal og at det nye koncept er mere 

visionært. 

"Men det her handler jo om meget mere at påvirke en kultur eller en arbejdsform, og en loyalitetsopfattelse 

i forhold til at arbejde inden for en given ramme eller koncept eller paradigme, eller hvad man nu vil kalde 

det"57.  

BKD giver udtryk for, at pejlemærkerne giver nogle langt bredere indsatser, som ikke er til at måle på. Det 

der stod i kontrakterne var mere målbart, men ansporede ikke til udvikling af medarbejdere og organisation.  

 

7.4.6.3 Vores refleksioner 

BKD taler om NPM i forbindelse med det gamle kontrakstyrings koncept men taler også om at det nye 

koncept er udtryk for at ville ændre en kultur og skabe udvikling af medarbejdere og organisation.  Det 

ændrer vores position i forhold til implementeringen af pejlemærkerne fra at vi oplevede det som et koncept 

vi blev pålagt oppefra til at vi nu er medskabere af en kulturforandring.   

 

7.4.7 Spørgsmål 7 

”Når vi som områdeledere skal have det nye koncept helt ud i yderste led – hvilken historie skal vi så fortælle”? 

7.4.7.1 Forventede svar 

At vi skal have fokus på kvalitet i opgaveløsningen og at pejlemærkerne skal bygge på evidens. 

 

7.4.7.2 Journalistisk referat med citater: 

BKD giver udtryk for, at vi skal have et indblik i den store fortælling og de overordnede strategier. Han 

medvirker her til ved, at han er rundt de fleste steder for at fortælle den store historie om visionen for 

Gladsaxe Kommune.  

                                                           
56 Bilag 3.2, side 42, linje 339-341 
57 Bilag 3.2, side 43, linje 371-373 



Masterafhandling     Master of Public Governance 

 
 

53 
 

"Den tænker jeg, I skal forstå eller kende, og så give dem en tilskåret udgave i forhold til jeres børnehusledere 

eller i forhold til jeres medarbejdere. Og så arbejde med, hvordan man skærer bidder ud af det store billede, 

og gør dem nærværende og gør dem operative sådan så man som pædagogmedhjælper et eller andet sted 

kan se sig selv ind i det her og fatter hvad det er for en opgave, synlig læring, hvis vi nu er ude i det, at man 

selv forstår, hvad det egentlig er, der forventes af en, og at man kan forbinde det med sin fagprofession og 

sit billede af, hvordan man bør arbejde med det her. "58 

 

7.4.7.3 Vores refleksioner 

Vi udleder af BKD`s svar at vi som områdeledere har mandat til at tilskære den store fortælling og samtidig   

tydeliggøre, hvad der forventes af den enkelte medarbejder. 

 

7.4.8 Spørgsmål 8 

”Hvad kan du gøre for at det bliver muligt for os”? 

 

7.4.8.1 Forventede svar 

At BKD vil henvise til dagtilbudschefen At han vil være lydhør over for hendes input men at det er hende der 

skal skabe muligheder for os. 

 

7.4.8.2 Journalistisk referat af interview med citater 

"Jeg kan også gøre det, at jeg snakker med DC, sikrer, at hun kender den store fortælling, og sikrer at hun får 

det rigtige ind, og fortæller om det rigtige. Det kan også være hende selv. Og være med til at tegne det her 

billede, og være med til at give jer en forståelsesramme for, hvad der er jeres placering og rolle inde i det her. 

Og hvad forventningen er til jer."59 

 

7.4.8.3 Vores refleksioner 

BKD`s svar er i overensstemmelse med det vi forventede. 

 

7.4.9 Analyse i forhold til Lerborg og styringsparadigmer 

BKD lægger vægt på fag og evidens og det at styre en fag profession. Han taler om styring som en 

nødvendighed i forhold til kvalitet og outcome. Han taler om den enkeltes forpligtelse til at koble sig på ideen 
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og rammen i Gladsaxe Kommune og mindre om medarbejdernes motivation Han lægger sig op ad de NPM 

relaterede paradigmer, men når det er sagt taler han om styring som en kulturændring. 

 

BKD taler om, at vi er i bevægelse væk fra New Public management og på vej til noget nyt: 

BKD trækker også på elementer fra de mere HR orienterede paradigmer: 

”Det er dialogen, der er det bærende, det er mødes mellem mennesker, det at jeg kan ikke løse jeres opgaver 

eller styre jeres opgaver. Jeg håber, at jeg kan være med til indirekte at påvirke jer sådan, så I selv synes, at 

det her giver rigtig god mening. Og at I føler en personlig tilfredsstillelse ved at være, det er formentligt derfor, 

at I er på det her område, at være med til at løfte det her område på en bestemt måde og skabe en samklang 

imellem det, som en 25 lægfolk i byrådet ønsker, og så kæde det sammen med, at I er med til at sikre, at de 

kommende generationer kan mestre deres liv. Det bliver lidt højstemt, men altså… nej, men for mig er det 

det, der er det rigtige. Og det er noget andet, når man er medhjælper og skal skifte lortebleer, det ved jeg 

godt. Men det er en forudsætning for, at det andet kan hænge sammen”60.  

BKD taler i interviewet meget ind i det fag professionelle og det at arbejde evidensbaseret: 

”For jeg vil godt rykke på fag professionen og selvbilledet af, hvad der er det rigtige, fordi det rigtige er jo ikke 

en konstant størrelse eller en fast størrelse”61. (I.BKD: side 7, linje 15-16) 

BKD medgiver i følgende citat at både den hårde og bløde side er i spil: 

 ”Man kan altid diskutere, om det er mere visionært, men det bilder vi os ind, at det er. Men det her handler 

jo om meget mere at påvirke en kultur eller en arbejdsform, og en loyalitetsopfattelse i forhold til at arbejde 

inden for en given ramme eller koncept eller paradigme, eller hvad man nu vil kalde det”62.  

”Strammere er rammerne jo ikke. Eller at vi alle sammen retter lyset i en periode mod en bestemt opgave og 

putter ressourcer ind og får skabt et fælles sprog og en fælles metodik omkring det, sådan så vi kan udvikle 

et område”63. 

 

7.4.10 Analyse i forhold til Røvik’s oversættelse  

BKD taler om, at der skal være et fælles billede af, hvordan vi med den brede pensel vil trække den samlede 

organisation. Hans logik er ikke, at man skal kopierer og lægge til hver gang en ide / fortælling skal gå fra et 

niveau til det næste. BKD vægter, at det er de samme hovedtemaer fra kommunestrategien ned gennem 

organisationen. Ordet ”oversættelse” nævner BKD i den øvelse det er at fortælle fra et niveau til det næste: 
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"Jamen forskellen ser jeg jo i, at jeg arbejder med ledelse af ledere, det gør I også i en vis udstrækning, men 

at I også arbejder med ledelse af medarbejdere. Og det betyder, at konkretiseringsniveauet skal være et 

andet, og der foregår en oversættelse eller en anden form for transskription i alle niveau eller i alle led, og I 

er nødt til at have et sådan nogenlunde fælles billede af, hvad det her styringsparadigme går ud på og hvad 

det egentlig er man gerne vil. Det er ikke sikkert, at alle jeres børnehusledere behøver, eller det giver mening, 

at de har et samlet billede på alle områder, det er heller ikke sikkert, at alle pædagogerne og slet ikke alle 

medhjælperne, at de har et samlet billede. Og hele vejen igennem denne her kæde, der skal jo foregå en eller 

anden form for udvælgelse eller fokusering, hvad I nu vil kalde det, som giver mening ind i den funktion, man 

har." 64  

BKD nævner også, at det er vores fælles opgave at få det sæt af historier eller billeder til at hænge sammen 

og her har vi forskellige roller. Han fremhæver at det er vigtigt, at vi forstår hans rolle og han forstår vores. 

Når vi gør det, så kan vi skabe den samlede fortælling. For ham er det mødet mellem mennesker og 

fortællingen, der er det bærende. Dialogen er bærende. BKD ønsker, at være med til indirekte at påvirke os 

på en måde, så vi selv synes, at det her giver god mening. 

I oversættelsen fra et niveau til det næste taler BKD om en frasortering: 

"At i forhold til kommunestrategien, så sorterer jeg noget af det i forhold til, hvad der giver relevant ind i 

området her, og Margit sorterer igen, og I sorterer, og stuepædagogen sorterer ned igennem systemet."65  

 

7.4.10.1 Vores refleksioner: 

I forhold til vores rolle som oversætter så italesætter BKD at dekontekstualiseringen og kontekstualiseringen 

skal foregå fra det strategiske til det konkrete og i det modificerende modus ved hjælp af fratrækning.  

 

7.4.11 Analyse i forhold til Røvik’s 4 dyder 

BKD er meget optaget af faglighed, viden og evidens; det er dyden viden der oftest kommer i spil. Til forskel 

fra kommunaldirektøren der taler meget om mod, styrke og tålmodighed. 

BKD udtrykker, at forventningerne til os som ledere er bundet op på den fag profession vi er ledere for, og 

vores billede af, hvordan professionen kan udvikles:  

"Det er at man skal forstå og acceptere den grundide, der ligger inde i det. Man skal også påvirke den, og så 

handler det om at bruge sine talenter og sin kreativitet til at få det her til at blomstre mest muligt, kombineret 
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med den faglige eller den professionalisme eller den faglige viden, man selv har. Den mening det outcome det 

kan give for de mennesker, man har ansvaret for." 66 

Her nævner BKD kreativiteten som en dyd, der er i spil, samtidigt med, at fx ved pejlemærket ” tidlig indsats”, 

er baseret på viden og evidens. Det der betyder allermest for barnets tidlige udvikling.  

BKD taler om tålmodighed i forbindelse med, at indførelsen af pejlemærker handler om et kulturskifte over 

tid og om en længere proces. 

 

7.5 Journalistisk referat med udvalgte citater af dagtilbudschefen (DC) 

7.5.1 Spørgsmål 1  

”Hvordan vil du som dagtilbudschef beskrive intentionen med det nye koncept ”Strategisk aftalestyring”? 

 

7.5.1.1 Forventede svar 

At det er et konkret styringsredskab, som sikrer at kommunestrategien føres ud i yderste led af 

organisationen, og derved skaber en rød tråd ned igennem de forskellige niveauer. Konceptet indeholder 

både top down og bottom up processer og skal oversættes så det giver mening lokalt 

 

7.5.1.2 Journalistisk referat med citater 

DC giver udtryk for, at der i kontraktstyring lå en mindre forpligtende dialog på baggrund af en kontrakt for 

områdelederne skrevet af hende. - dog med plads til et enkelt frit kontraktmål.  

DC siger at det nye koncept også er et styringskoncept. Det udspringer fra kommunestrategien og går via 

direktørgruppen gennemforvaltningsaftaler og til os. Der er stadig et styringshierarki, men det lægger mere 

op til ledelsesdialog om, hvad der er strategisk vigtigt, vi fokuserer på /og prioriterer. DC udtrykker, at 

Konceptet er båret af en fælles meningsskabelse i ledelsen i kommunen, men hvordan der bliver arbejdet 

med de enkelte pejlemærker er mere åbent:  

"Så jeg tænker, at det fælles og det der kommer ude fra, styrer, hvor skal vi hen, men hvordan, det er det, der 

har fået et større fokus, og på den måde kan det skabe noget mere mening for den enkelte leder, tænker jeg, 

koblet til det lokale, eller til den decentrale enhed. Det er det, det nye kan. Og jeg tænker, at det var det, der 

var intensionen med det." 67  

DC siger, at styrken i det nye koncept ligger i, at man skal forbinde sig og få det til at leve og give mening. Det 

kræver nogle andre processer, som skal sættes i værk af lederne, i modsætning til kontrakterne  
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"Altså komme væk fra det at sige, at hvis vi fælles skal vælge nogle retninger, nogle fokuseringer, så handler 

det også om, at man skal kunne forbinde til det, og man skal kunne forstå det, og man skal være medskaber 

af det, tænker jeg. Og det betyder, at man skal være i dialog omkring det, så man får skabt betydningen 

sammen. Og det betyder også, at det interessante bliver de dialogiske opfølgninger, altså processer, man skal 

have med hinanden om, hvordan gik det så."68  

DC understreger, at konceptet udspringer fra topledelsen, men skal præges nedefra i organisationen. 

 

7.5.1.3 Vores refleksioner: 

DC svar er i overensstemmelse med vores forventede svar. 

 

7.5.2 Spørgsmål 2 

”Hvad er den største forandring i forhold til kontrakter”? 

 

7.5.2.1 Forventede svar: 

Forskellen er, at det før var en aftale mellem DC og områdelederen, hvorimod det nye også inddrager 

børnehuslederne.  

At der er mere plads til bottom up processer og på den måde er mere dynamisk. 

At det er målrettet på en anden måde. Der er få nedslag i stedet for omfattende kontraktmål med tjek liste 

mulighed. 

 

7.5.2.2 Journalistisk referat med citater 

Det nye koncept kalder på en anden slags opfølgning. Kontrakterne kunne følges op skriftligt, man behøvede 

ikke at lave en dialog om dem; man kunne hakke af på, om målene var opfyldt det nye foregår opfølgningen 

i dialog: 

DC udtrykker at de nu etårige aftaler kan blive en udfordring, især nu, hvor der kun er arbejdet med konceptet 

i ni måneder for så at skulle i gang med at lave nye aftaler. 

"Det tænker jeg godt, kan blive en udfordring. Det ved jeg ikke, om man nødvendigvis på sigt vil holde fast i. 

Og særligt nu her hvor det kun er, at man har haft nogle 9-måneders aftaler, så det bliver altså noget 

udfordret af, at hvis man skal flytte hele organisationer med pejlemærker og på fælles fokuserede indsatser, 

sådan meget lange strategiske løft, så tænker jeg etårige, altså hvad kalder det så på. Det kalder i hvert fald 
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på, at man har is i maven og mod til at holde fast i, at der er noget, der tager tid. Og så må man arbejde med 

at forandre delmålene eller de udfordringer, som man har på målet skal forandre sig."69  

Det nye koncept, siger DC, er udtryk for en forenkling og en fokusering. Lederne skal ikke forsøge at beskrive 

alting, som kontraktmodellen foreskrev med indhold direktørgruppen, kommunestrategi og fra direktørernes 

årsplaner. Sådan er det ikke med det nye koncept. 

 

7.5.2.3 Vores refleksioner: 

DC taler om en udfordring i forbindelse med at lave nogle strategiske lange løft når pejlemærkerne er etårige. 

Det var kontrakterne også, men målene var til at hakke af og kom oppefra. I det nye koncept er målene mere 

visionære og DC/ og vores råderum ligger i at prioritere en fokusering inden for en ramme.  Det får os til at 

reflektere over, at processen med at gå fra et styringskoncept til et andet kræver et opgør med tidligere 

styringskoncepter og styringstanker specielt når det handler en kulturændring og et paradigmeskift.  

 

7.5.3 Spørgsmål 3  

”Hvilke tanker gør du dig, når du medvirker til at omsætte mål fra direktøren til ”retning for indsatsen” på de 

underliggende ledelsesniveauer”? 

 

7.5.3.1 Forventede svar:  

At evidens bliver et stærkt argument i forhold til pejlemærkerne jo tættere på kerneopgaven vi kommer. At 

der ledelsesmæssigt bliver arbejdet på at bygge oven på det vi allerede er i gang med. 

At alle har fokus på at skabe mening og gøre konceptet nærværende på det underliggende niveau. 

At DC er afskærmende i sin ledelsesstil i forhold til konceptet. 

 

7.5.3.2 Journalistisk referat med citater 

DC beskriver, hvordan hun forsøger at påvirke op igennem systemet; fra områdeledergruppen til Børne- og 

Kulturforvaltningens aftaler frem, til direktørernes årsplaner. Pejlemærkerne, siger DC, skal tale direkte ind i 

det, der i forvejen arbejdes med og som udfordrer fag såvel som organisation. Intentionen er at bruge eget 

ledelsesrum til at lede opad for at skabe fokus på vores område.   Den overordnede aftale skal også rumme 

området, og skal være genkendelig og give god mening, så alle kan forbinde sig til den. DC forsøger at få 0-6 
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års området placeret ind på det strategiske landkort alle de steder hun kan, fordi området er en stor og vigtig 

del af kommunens opgaveløft. 

DC understreger vigtigheden af at få maksimal indflydelse på det produkt, hun ender op med og som hun 

sammen med os skal stå på mål for. Derfor taler DC om bevidst at være involveret og bruge de fora, hvor hun 

kan få indflydelse:  

"Fordi hvis jeg er rigtig god til det, så bliver det nemt for mig bagefter. Og jeg ved, at det bliver nemt for jer, 

fordi det betyder jo, at det der er vores kød og blod er kommet med. Og at der ikke sker ting der, som vi 

tænker, hvad søren går det her ud, eller hvor kom det fra." 70 

DC udtrykker, at det er hendes opgave at afskærme os og dagtilbudsområdet, så der ikke kommer for mange 

bolde i luften på en gang:  

"Så ja, jeg tænker, at det meningsfulde er her også, at det bliver til, at der er et råderum, vi kan være i 

derude." 71 

 

7.5.3.3 Vores refleksioner: 

Der er overensstemmelse mellem vores forventede svar og DC`s svar. Vi blev opmærksomme på hvor meget 

det betyder for DC at afskærme os. 

 

7.5.4 Spørgsmål 4  

”Hvori ser du forskellen på implementeringen af konceptet på dit og vores niveau”? 

 

7.5.4.1 Forventet svar: 

At det skal være mere konkret på vores niveau. På hendes niveau er det mere en overordnet strategi. 

Journalistisk referat med citater: 

DC tilkendegiver, at hendes opgave skal defineres på den måde, at hun skal finde mening i konceptet sammen 

med ledere. Det omfatter at områdelederne skal både finde mening sammen med ledere og medarbejdere.  

"Jeg tænker, at mit held er, at jeg har nogle ledere, som godt selv tænker strategisk og forbinder sig til det at 

være i en kommunal kontekst, og forbinder sig til det at være i en politisk lederorganisation, og tager alle de 

opgavesæt på sig. Så jeg skal sådan set ind og motivere til at løfte den opgave, det er, at være medskaber af 

en offentlig virksomhed og god økonomistyring og ordentligt personaleledelse og en høj faglighed og 

sådan" 72 
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DC udtrykker, at hendes opgave er nemmere end vores, fordi vi er medskabere af opgaven sammen med 

hende. Hun italesætter, at man måske ikke så nemt forbinder sig til en overordnet strategisk aftale, når man 

er medarbejder i et børnehus. Der skal nogle flere forklaringer til, der skal nogle flere oversættelser til, 

hvorimod det ikke er vanskeligt at få os som områdeledere til at forbinde os til det nye koncept:  

"Det er da i hvert fald mit håb, at I forbinder jer hurtigt til det. Og det ikke er heller…. Det er meget sjældent, 

jeg oplever, at I siger hold da op, skal vi arbejde med det. Altså fordi I er jo selv med til at føde mange af de 

tanker og temaer og pejlemærker, der bliver skabt og vender tilbage til jer. Så på den måde oplever jeg også, 

at I er en del af at få tilvejebragt hele sådan beslutningsgrundlaget for de strategiske punkter, og er med i 

det, og så vender det egentlig stille og roligt tilbage igen"73. 

 

7.5.4.2 Vores refleksioner 

Der er overensstemmelse mellem forventede og faktiske svar. 

 

7.5.5 Spørgsmål 5.   

”Oplever du at der er modstridende tanker om styring på spil”? 

 

7.5.5.1 Forventede svar 

At DC vil have øje for kompleksiteten og derfor vilhun gøre sig umage med at sælge konceptet som både en 

bottom up proces og en top down. 

 

7.5.5.2 Journalistisk referat med citater 

DC siger, at hun oplever, at der er modstridende tanker om styring på spil. Der bliver beskrevet i det nye 

koncept, at det kan skabe rigtig meget fri bevægelse i organisationen i forhold til, hvad man vil prioritere, og 

hvordan man vil arbejde med det. Det nye koncept skaber mere dynamik end det gamle koncept. DC uddyber, 

at hun stadig opfatter det som et styringshierarki og det kan ikke ophæves. Kommunestrategien er 

overlæggeren, som direktørkredsen definerer deres opgaver i forhold til. Derved definerer de også retningen 

for det kommende år. DC udtrykker hendes opfattelse af, at det bliver snævrere og snævrere jo længere ned 

man kommer i den hierarkiske struktur: 

"Jeg ved ikke, om direktionen opfatter det så snævert, som jeg gør, men jeg kan jo  i hvert fald se alle de der 

lag, der falder ned omkring, og som jeg også sagde til jer sidste år, det kan godt være, at man kan vælge, at 

man ikke vil have alle tre pejlemærker, men det er godt nok vanskeligt at forestille sig, at man kan sige, at jeg 
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har ikke noget, der hedder alle børn skal lære mest muligt hos mig, eller lære sig at lære, fordi det giver jo 

ikke mening ikke at have det, når det er det, hele opgaven er defineret for. Så der er ikke fri leg, der er ikke… 

man kan ikke frit definere, hvad det er, jeg sætter mine pejlemærker i forhold til, fordi de strategiske landkort 

er så tydelige nogle steder, at de binder vores organisation. "74 

 "Så kan man da godt sidde og tænke, okay, hvor bliver den valgfrihed så… hvor stor er den egentlig. Men jeg 

tænker, at der er en stor valgfrihed på, hvordan… og måske ikke så meget på, hvad vi skal prioritere. " 75 

DC udtrykker det modstridende, at medarbejdere skal inddrages i et ledelsesstyringsværktøj, som skal styre 

prioriteringer og fokuseringer. Hun kommer i tvivl om, hvornår og hvordan medarbejdere skal inddrages i 

processen.  DC siger, at det giver god mening, at der skabes tilslutning og opbakning i medarbejderkredsen 

og at vi som ledere skal skabe en meningsgivende fortælling, om hvorfor og hvordan vi skal arbejde med 

pejlemærkerne, som medarbejderne kan koble sig på. 

"Men beslutningskompetencer, hvad er det egentlig for en beslutningskompetence, man skal have. Og efter 

min bedste evne, så skal man ikke have nogen, fordi man kan ikke sige nej. Og hvis man ultimativt ikke kan 

sige nej, det giver altså ingen mening, så skal man ikke spørge nogen om, vil du beslutte noget her."76 

 

7.5.5.3 Vores refleksioner. 

Vi får øje på, at der er en usikkerhed på, hvordan og i hvad medarbejdere skal inddrages. Det for os til at 

reflektere over om der, fra direktørkredsen, er skabt en faciliterende ramme for implementeringen af det 

nye koncept og dets intentioner om medinddragelse.  

 

7.5.6 Spørgsmål 6 

”Hvilke overordnede tanker om styring oplever du der er på spil i det nye koncept”? 

 

7.5.6.1 Forventet svar: 

At NPM er i spil, men også det fagprofessionelle paradigme. 

 

7.5.6.2 Journalistisk referat med citater 

Se faktisk svar spørgsmål 5  

 

                                                           
74 Bilag 3.3, side 57, linje 317-324 
75 Bilag 3.3, side 57, linje 328-359 
76 Bilag 3.3, side 58, linje 356-359 
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7.5.7 Spørgsmål 7 

”Når vi som områdeledere skal have det nye koncept helt ud i yderste led – hvilken historie skal vi så fortælle”? 

 

7.5.7.1 Forventede svar: 

At DC vil sige, at vi skal kæde det sammen med det vi gør i forvejen og bygge videre på det. 

Vi skal læne os op ad den nyeste forskning og bringe den i spil – tale ind i det fagprofessionelle. 

At DC vil tale om at vi skal begrænse os og ikke gøre det mere svært end det er. Gøre det overskueligt. Det 

skal give mening. 

 

7.5.7.2 Journalistisk referat med citater 

DC gør det klart under interviewet at vi ikke skal fortælle styringshistorien og tale om kommunestrategien. 

Det er vigtigere at sige noget om, hvorfor disse pejlemærker er interessante, fx hvorfor er” tidlig indsats” og 

”børn skal lære mere” interessant for pædagoger? Vi skal skabe mening i forhold til, hvad der skal komme ud 

af det her. Det skal koble sig på det, man som pædagog er optaget af; at gøre en forskel for børn: 

"Får sagt, at det der med at begrunde og sige, at det er fordi, at du er en del af en politisk organisation, eller 

det er fordi, at din overordnede har besluttet, eller ja, vi gjorde sådan sidste år, så nu er turen kommet til det 

her, derfor gør vi sådan. Jeg tænker, at man skal skabe betydning i forhold til det, folk er optaget af i deres 

nære arbejde." 77. 

"Det er det pædagogfaglige at sige, hvorfor er det, du skal det her, eller hvordan kan det give os mening, eller 

der hvor du står med de opgaver, du har, hvordan kan du så forbinde til tidlig indsats. Og det er vel også lidt 

det, du siger, at hvis man kan få den snak på medudvalget, ikke, så kan man også faktisk få nogle gode ideer, 

og hvis folk allerede begynder at tænke over, hvad kunne jeg egentlig selv gøre her, så er vi begyndt at sige, 

at okay, nu spiller folk så på den bane, der hedder, at alle børn skal lære noget mere." 78. 

 

7.5.7.3 Vores refleksioner: 

Der er stor overensstemmelse mellem forventede og faktiske svar. Vi reflekterer over at vi som oversættere 

skal finde balancen i at få medarbejdere til at føle sig som en del af den store fortælling og samtidig gøre det 

nærværende. 

 

                                                           
77 Bilag 3.3, side 62, linje 507-510 
78 Bilag 3.3, side 62, linje 516-521 
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7.5.8 Spørgsmål 8 

”Hvad kan du gøre for at det bliver muligt for os”? 

 

7.5.8.1 Forventede svar: 

At DC vil bringe os i helikopterperspektiv.  Men også skærme os og gøre det enkelt vil guide os. DC og etablere 

fora for dialog om pejlemærkerne i områdeledergruppen. 

Journalistisk referat med citater 

DC fremhæver, at hun kan forsøge at være med til at skabe nogle pejlemærker, der forbinder sig dybt ind i 

vores område. Det er for DC den allervigtigste opgave som kan understøttes ved f.eks. ved at lave tidsplaner 

og illustrationer, der beskriver processen for at skabe noget lethed i hvordan systemet kan fungere.  

"Så tænker jeg, at når jeg plejer at gennemgå, hvad skal man, og så sørger jeg for at lave sådan nogle 

PowerPoints og overhead, og nogle materialer I kan gå ud og bruge videre ude i verden, sådan så man kan 

støtte jeres formidling."79. 

Hensigten er, siger DC, at den dialog der er lagt op til omkring pejlemærkerne, skal være med til at skabe 

fælles fodslag og klæde os på til vores drøftelser med børnehuslederne.  

 

7.5.8.2 Vores refleksioner 

Vi reflekterer over at DC kan hjælpe os ved at forenkle og bevidst bruge den viden hun får fra os til at lede 

opad. Det betyder at vi som områdeledere skal skærpe vores opmærksomhed på vores egen forpligtigelse til 

at lede opad. 

 

7.5.9 Analyse i forhold til teori: Styringsparadigmer Lerborg 

DC taler om at kontrakterne lå i NPM paradigmet og at det nye koncept i højere grad indbyder til dialog og 

at det har til hensigt at styre kommunen i en bestemt retning, men med mulighed for at den enkelte enhed 

kan prioritere og tilpasse sig lokalt. DC udtrykker at det er af stor betydning at det nye koncept er forenklet 

og at hun via sin position og rolle i høj grad gør det til et koncept som er præget af bottom up processer så 

den enkelte pædagog ude på gulvet kan se mening med pejlemærkerne. 

DC talte, om at kontrakterne styrede helt ned i detaljen og med meget konkrete mål, hvorimod det nye 

koncept i højere grad er retningsangivende med plads til lokal tilpasning: 

”men at det nye koncept lægger meget mere op til ledelsesdialog om, hvad er det strategisk vigtige, og hvorfor 

er det det, og hvordan ser styrings… eller landskaberne ud, og hvad er vigtigst, og hvor skal vi fokusere, og 

                                                           
79 Bilag 3.3, side 63, linje 552-554 
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hvad skal prioritere. Så den er båret meget mere af sådan fælles meningsskabelse i ledelse overfor hele 

kommunen. ” 80. 

DC nævnte også den hardcore styring i det nye koncept, fordi der er udstukket en retning som i en tragt fra 

direktørkredsen, bevæger sig ned gennem organisationen og efterlader et stramt råderum. 

DC læner sig op af de mere HR relaterede styringsparadigmer, når hun taler om muligheden for at præge 

pejlemærkerne og vil arbejde med bottom up processer for at få alle kræfter i organisationen til at spille med 

på den fælles klinge 

”Det var at få nogle flere af de kræfter sat i gang, altså at kommunen fælles udpeger, det er der, vi vil hen, og 

så går lederne i gang efter bedste evne og stort talent til at sige, hvis vi skal det, så tror jeg, at det giver mest 

mening for mig at gøre det sådan her, med de her prioriteringer, eller jeg vil vælge at præcis igangsætte det 

og det. Så man får forbundet sit eget lederskab og sin egen organisation ind i den store bevægelse”81.  

Det bekræftes ydereligere ved en beslutning om at præge pejlemærkerne ved en bevidst ”leden opad”, så 

der drysser et produkt af hendes egen prioritering og ledelses tilbage til området. 

”Jeg gør det den vej op igennem systemet, jeg kan føde altså fra områdeleder til (?) til Børne- og 

kulturforvaltningsaftaler og op til direktørerne og ind i årsplanen, at jeg maksimalt forsøger at få skabt de 

pejlemærker, som jeg kan se, at vi er optaget af”82. 

DC beskriver og forholder sig bevidst til, at der er 2 grupper af styringsparadigmer på spil, på den ene side 

hård styring og på den anden side stor valgfrihed: 

”Så når vi så får sagt til jer, jamen, der er meget mere her, her kan man selv være med til at vælge og udforme, 

og så det får man sagt hele vejen ned, og at det bare løber sådan et styringshierarki, så kan man da godt 

sidde og tænke, okay, hvor bliver den valgfrihed så… hvor stor er den egentlig. Men jeg tænker, at der er en 

stor valgfrihed på, hvordan… og måske ikke så meget på, hvad vi skal prioritere. Men meget stor valgfrihed 

på, hvordan vil jeg så gøre det hos mig. Eller hvor vigtigt er det, eller hvor meget vil jeg lige prioritere det her 

pejlemærke versus et andet, versus et tredje pejlemærke”83.  

DC taler afslutningsvist om dilemmaet om, inddragelse af medarbejderne, for kan de inddrages i et 

ledelsesstyringsværktøj, som handler om en prioritering og tilrettelæggelse af arbejdet: 

DC udtrykker stor nysgerrighed på, hvordan medarbejdere i alle kroge af organisationen skal inddrages i det 

nye styringskoncept. Det skal afklares hvordan, hvor og hvornår de skal inddrages 

Analyse i forhold til teori: Røvik - oversættelse 

                                                           
80 Bilag 3.3, side 49, linje 13-16 
81 Blag 3.3, side 49, linje 28-32 
82 Bilag 3.3, side 53, linje 173-175 
83 Bilag 3.3, side 57, linje 173-175 
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DC taler ind i den hierarkiske oversættelseskæde og at hun er bevidst om, at den er der, men bruger den ved 

at arbejde nedefra og op. 

”Så jeg tænker, at jeg forsøger at få vores udfordringer placeret ind på det strategiske landkort alle de steder, 

jeg kan. Fordi jeg tænker, at selvfølgelig kommunen skal lade sig optage af det, vi er optaget af. Ellers giver 

det ikke mening. Fordi vi er en stor og vigtig del af kommunens opgaveløfte, så det handler selvfølgelig om at 

få skabt mulighed for, at organisationen både økonomisk, politisk og ledelsesmæssigt kan forbinde sig til det, 

som er vigtigt for os eller for det her fagområde”84.  

På den måde hører vi også fra BKD at DC får stor indflydelse på de pejlemærker, der arbejdes med og som 

hun er bekendt med at skulle implementere i egen organisation. 

DC opsummerer at hun i sin oversættelse dels forsøger at afskærme og prioritere, hvad vi på stående fod har 

brug for og hvad der giver mening for os. DC nuancerer den oversættelsesrolle hun har og som vi har. 

”Min opgave er, at jeg skal finde mening i det sammen med ledere. I skal både finde mening i det sammen 

med ledere og medarbejdere, tænker jeg, er jeg meget sikker på. Jeg tænker, at mit held er, at jeg har nogle 

ledere, som godt selv tænker strategisk og forbinder sig til det at være i en kommunal kontekst, og forbinder 

sig til det at være i en politisk lederorganisation, og tager alle de opgavesæt på sig. Så jeg skal sådan set ind 

og motivere til at løfte den opgave, det er, at være medskaber af en offentlig virksomhed og god 

økonomistyring og ordentligt personaleledelse og en høj faglighed og sådan. Og det er nemt. Det er nemmere 

at motivere ledere, fordi man kan tale til den ledelsesforståelse, der ligger i, hvad består det af. Så på den 

måde tænker jeg faktisk, hvis jeg skal sige det sådan lidt hurtigt, min opgave er nemmere end jeres. ”85 . 

I forhold til vores oversættelsesopgave fremhæver DC, at vi har to oversættelsesopgaver. En fortælling i 

forhold til børnehuslederne, som skal indeholde styringsfortællingen for at synliggøre at de er en del af hele 

kommunestrategien. Dels en fortælling ind i det fag professionelle som lægger vægten på kvalitet i 

kerneopgaven: 

”Det er det pædagogfaglige at sige, hvorfor er det, du skal det her, eller hvordan kan det give os mening, eller 

der hvor du står med de opgaver, du har, hvordan kan du så forbinde til tidlig indsats. ”86 

I forbindelse med vores rolle som oversætter, konkluderer vi at DC lægger sig mellem det reproducerende 

og modificerende modus og bruge kopiering, fratrækning og addering.  

 

                                                           
84 Bilag 3.3, side 57, linje 326-331 
85 Bilag 3.3, side 56, linje 282-290 
86 Bilag 3.3, side 62, linje 504-506 
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7.5.10 Analyse i forhold til teori: Røvik’s 4 dyder 

DC berører i sit interview alle 4 dyder med størst vægt på dyden styrke. Det understreger hun ved at bruge 

sig selv som eksempel. Hun har styrke i forbindelse med at lede opad og præge direktørens pejlemærker, 

hvilket gør hendes oversættelse nemmere: 

DC illustrerer også brugen af styrke i forbindelse med den dialog hun havde med direktøren om antal af 

pejlemærker: 

” vi kan da også bare have et femte, så sagde jeg nej, nu skal vi være tro mod konceptet”87 . 

DC`s styrke er afhængig af, at vi også som områdeledere leder opad ved at involvere os i det strategiske 

niveau gennem hende i forhold til det vi arbejder med i områderne. 

DC vægter også viden som en dyd. Dels ved, at vi har kendskab til det strategiske landskab vi er en del af, og 

ved at vi har et lokalt og fagligt kendskab, det gør det muligt for os at dekontekstualisere og kontekstualisere, 

når pejlemærkerne skal oversættes fra ledelseskonteksten ind i den faglige kontekst, udtrykker hun: 

”Det er det pædagogfaglige at sige, hvorfor er det, du skal det her, eller hvordan kan det give os mening, eller 

der hvor du står med de opgaver, du har, hvordan kan du så forbinde til tidlig indsats”88. 

Der skal mod som leder til at fokusere og prioritere hvilke tiltag, der giver mening i vores område, taler hun 

ligeledes om:  

"eller hvorfor er det her vigtigere for mig som leder at sætte lys på end noget andet. Hvor ligger udfordringen, 

eller hvor ligger det, jeg gerne vil strategisk vælge at highlighte”89. 

Det kræver også mod at sætte medskabende processer i gang i vores eget område: 

”og den proces skal man også kunne drible, altså hvad skal man lukke for at være medbestemmende ind, når 

man som leder også har noget, man gerne vil. Altså den balance, ikke, hvordan bliver det. Hvordan kan man 

lykkes bedst med det. Det skal man også kunne drible. ”90. 

Tålmodighed kommer på tale i forhold til at målene i det nye koncept er etårige, men at de pejlemærker, der 

er besluttet på dagtilbudsområdet indeholder langstrakte mål: 

”Det kalder i hvert fald på, at man har is i maven og mod til at holde fast i, at der er noget, der tager tid. Og 

så må man arbejde med at forandre delmålene eller de udfordringer, som man har på målet skal forandre 

sig”91.  

 

7.6 Analyse af forskelle og ligheder (Bilag 4) 

                                                           
87 Bilag 3.3, side 55, linje 262 
88 Bilag 3.3, side 62, linje 516-518 
89 Bilag 3.3, side 53, linje 162-164 
90 Bilag 3.3, side 65, linje 629-631 
91 Bilag 3.3 side 52, linje 127-129 
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Vi har i denne del af analysen lavet en på tværs analyse af de 3 informanters svar i forhold til forskelle og 

ligheder og denne opgaves teoretiske perspektiver. 

 

7.6.1 I forbindelse med Lerborg’s styringsparadigmer: 

KD taler om følgende paradigmer: det fag professionelle, de NPM orienterede og de HR orienterede 

paradigmer. KD´s sprog og menneskesyn lægger sig hovedsagligt op af HR paradigmet med mennesket i 

centrum. KD udtrykker, at, der ikke skal være store modsætninger mellem medarbejdere og ledelse. Balancen 

ligger i at kunne styre og udfolde et råderum samtidig. KD omtaler styring på den ene side og dialog på den 

anden side - tillid kontra fasthed. KD taler om at begge sider er i spil og er opmærksom på, at det medfører 

ledelsesmæssige dilemmaer, som han er bevidst om at arbejde i. Nøgleordene for KD er medindflydelse og 

medejerskab og at alle skal mærke, at man er en del af noget større. KD omtaler medarbejderne som 

organisationens guld og at vi sammen skal evne at lytte, blive inspireret og samle guldet op. 

BKD vægter i interviewet fag og evidens og at styre fag professionen. Han udtaler styring som nødvendig i 

forhold til kvalitet og outcome.  Alle niveauer skal acceptere og være loyale over for rammen, men har 

mulighed for at skubbe og påvirke den. BKD taler om at påvirke en kultur og en fag profession med styring. 

BKD taler om en kulturforandring, der kan lykkes ved at påvirke menneskene i deres måde at arbejde på. BKD 

lægger sig her op af det NPM relaterede paradigme; dog taler han ind i det HR orienterede paradigme i 

forhold til, at dialogen er bærende. BKD ser ikke styringstankerne i det nye koncept som modsætningsfyldt. 

BKD`s sprog lægger sig op af NPM paradigmet. BKD taler om, at styringen kommer oppe fra og at vi skal koble 

os på ideen. For BKD er det vigtigst, at ledelsen samlet set har et fælles billede af, hvordan man vil udvikle 

organisationen. BKD taler mindre om medarbejderne, deres motivation og ejerskab, men mere ud fra en 

formel struktur. BKD taler om en ramme forudsætning og ikke en ramme modsætning. 

DC beskriver sin oplevelse af, at der er modsættende tanker om styring på spil. Det nye er stadig et styrings 

hierarki der ikke ophæves. Hun fortæller om hendes vurdering af, at det bliver snævrere jo længere man 

kommer ned i den hierarkiske struktur. Pejlemærkerne kan ikke frit defineres, understreger hun. Det 

strategiske landkort er så tydeligt nogle steder, at det binder vores organisation. DC beskriver hendes måde 

at møde kompleksiteten på, nemlig, at skærme og forenkle, og at fange det modsætningsfyldte ved at lede 

op ad med bud på, hvad der rører sig i praksis.  

Alle tre informanter taler om, at begge sider af paradigmerne er i spil. Alle tre er opmærksomme på, at der 

er særlige udfordringer i at lede fag professionelle og at evidens og faglige argumenter spiller en vigtig rolle.  

Forskellen på de tre informanter er, hvordan de ser kompleksiteten i styringsmikset mellem HR og NPM. KD 

erkender, at det giver kompleksitet og at det er dilemma fyldt, hvor BKD ikke oplever det som 

modsætningsfyldt og således ikke virker optaget af kompleksiteten. DC bløder op på, hvad hun oplever som 
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et stramt råderum, som konsekvens af kompleksiteten ved at motivere for medinddragelse og bottom up 

processer. På den måde står hun midt i styringsmikset og kompleksiteten.  

KD har fokus på mennesker og motivation, hvor BKD fokuserer på nødvendigheden af den formelle struktur 

og DC skærmer af og leder op ad.  

Forskellen er også, at KD taler om medinddragelse som en grundlæggende præmis i hans styring, hvor BKD 

taler om medinddragelse primært på ledelsesniveau og DC sætter spørgsmål ved, hvordan og hvornår 

medarbejderne skal inddrages.  

De tre forskellige tilgange i forhold til styring ved hjælp af pejlemærker, giver forskellige handlemuligheder 

hvilket får betydning for vores rolle som områdeledere i forbindelse med implementeringen af pejlemærker. 

KD´S Intention og vision med det nye styringskoncept har elementer fra både NPM- og de HR inspirerede 

paradigmer men med en stor vægtning af medinddragelse, dialog og ejerskab. F.eks i forbindelse med 

medinddragelse så fortaber KD`s ide sig gennem den hierakiske oversættelseskæde. Kompleksiteten rammer 

os som mellemledere når vi føler os forpligtet til at arbejde med medinddragelse men hvordan er uklart 

samtidig med at råderummet er indsnævret når det når vores niveau. 

  

7.6.2 I forbindelse med Røvik og oversættelse 

KD udtrykker i interviewet en optagethed af, at vi alle er en del af en større fortælling og alle har en opgave 

i oversættelsen, men opgaven er forskellig. Vi skal som områdeledere gendigte, så oversættelsen bliver 

omskrevet til den fagkode vi oversætter ind i. KD´s opgave er at oversætte fra det politiske niveau. KD mener, 

at der skal være fora og platforme for dialoger på tværs af siloer og hierarkier, for at vi kommunen arbejder 

hen i mod den samme vision. KD taler således om både dekontekstualisering i forhold til at tage den store 

fortælling og gøre den generel for derefter at kontekstualisere den ind i fag professionen. Oversættelsen har 

to formål; en kobling mellem mødet med borgerens og kommunaldirektørens niveau, samt at sikre sig, at 

medarbejderne kan se sig selv som en del af projektet og bevare motivation og gejst.  

BKD er i interviewet optaget af at bruge dialog til at lede og styre en professions kultur. 

Oversættelsesopgaven er at understøtte dialogen frem og tilbage, skabe fælles billeder og en fælles vision 

og begejstring for, hvordan områderne kan udvikles. BKD taler om sin rolle, som det at være et fyrtårn, der 

viser visionen. BKD udtrykte et ønske om indirekte at være med til at påvirke os på en sådan måde, at vi selv 

kan se meningen.  BKD mener ikke, at vi nødvendigvis skal fortælle den store fortælling til børnehuslederne, 

for som han udtrykte: -” Vi skal ikke bare kopiere og lægge til hver gang, men sortere og trække fra”.  

Konkretiseringsniveauet skal være et andet end på hans niveau. BKD taler om oversættelses hierarkiet som 

det at få kædet et sæt af historier / perspektiver sammen og i dette hierarki har vi forskellige roller. Han 

udtrykker et mål om at skabe samklang med byrådets ønsker og at sikre kommende generationers mestring 
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af eget liv– kvalitet i kerneopgaven. BKD kan bidrage til vores oversættelsesopgave ved at sikre, at DC har 

kendskab til det strategiske landskab for herved at blive i stand til at skabe en forståelsesramme for os som 

områdeledere.  

DC taler direkte ind i hierarkisk oversættelseskæde og vigtigheden af at hun leder op ad for herved at præge 

pejlemærkerne. Det gør hendes oversættelse nemmere og også nemmere for os. DC`s udsagn afspejler 

hendes opfattelse af, hvor hun er placeret i den hierarkiske oversættelseskæde og hvad hendes opgave er. 

Hun påvirker pejlemærkerne, så de forbinder sig dybt ind i vores område, og skaber lethed, laver tidsplaner 

og illustrationer til støtte for os. Hun afskærmer og prioriterer, altså trækker fra i sin oversættelse.  

DC fortæller, at vi både skal fortælle styringsfortællingen og den fag professionelle fortælling. Vi skal skabe 

mening i forhold til det, der skal komme ud af pejlemærkerne, så pædagogen kan koble sig til historien. Alle 

skal kunne relatere sig ind i pejlemærkerne og at det har en betydning for det arbejde, man er optaget af at 

lykkes med og finde mening i. Børnehuslederen skal have en mere dybdegående forståelse af at være en del 

af noget større.  

Lighederne er at alle tre er opmærksomme på, at der er en oversættelsesopgave fra det ene niveau til det 

næste. De er også bevidste om, at der er forskel på at oversætte til ledere og til fag professionelle.  

Forskellen i forbindelse med oversættelse kan ses ved, at KD taler om at gendigte og de øvrige to informanter 

taler om at trække fra. KD taler om, at medarbejdere skal kende visionen for at kunne se, hvordan de selv 

bidrager ind i den. KD har en stor forståelse for, at konceptet skal oversættes ned gennem organisationen og 

sætter ord på processen. BKD taler i strategier og politikker; han taler ind i den traditionelle hierarkiske 

oversættelseskæde, når han beskriver, hvordan kommunestrategien skal afspejle sig i pejlemærkerne ned 

gennem organisationen. DC ´s oversættelse handler om konkretisering af det overordnede for at vække 

genkendelighed og give mening hos os.  

KD taler om, at alle i organisationen skal føle sig som en del af en større fortælling. BKD og DC taler mere om 

den store faglige fortælling og at primært ledelsesniveauerne behøver at kunne se sig ind i den strategiske 

fortælling.  

Når vi bruger Røviks teori om oversættelse så bliver vi opmærksomme på at, oversættelsen af det nye 

koncept gennem den hierakiske oversættelseskæde, primært forgår i det modificerende modus og ved at 

der trækkes eller udelades elementer fra den oprindelige ide. Det kan skyldes for det første at der var et stort 

tidspres i forbindelse med implementeringen og at DC ønsker at skærme vores område for pejlemærker der 

er for omfattende og ressourcekrævende. Det betyder, at den fortælling vi som mellemledere får, er 

reduceret og forenklet og dermed ikke tro mod masterideen.  

I forbindelse med Røvik og de fire dyder: 
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KD taler om mod til at give råderum, være sårbar og at sætte sig selv i spil. KD giver udtryk for, at hvis man 

kan det, så kan man skabe et rum for innovation og kreativitet. Man skal have viden om både den store 

fortælling og den fagprofession, man taler ind i. KD taler om styrke og mod til at lede op ad, og derved være 

med til at påvirke den store fortælling. KD er bevidst om, at det tager tid, at det starter i direktørkredsen og 

bevæger sig i gennem organisationen og derfor kræver tålmodighed. 

BKD er optaget af viden og evidens; han giver udtryk for, at man skal bruge sit mod og sin kreativitet i 

oversættelsen for at få det til at give mening i fagprofessionen. BKD taler om tålmodighed, at det tager tid at 

indføre en kulturændring. Det fremgår ikke af interviewet, at BKD fokuserer på styrke som en dyd, men at 

han ser viden som den vigtigste dyd for at, udvikle og forandre en fagprofession. Viden og forskningsbaserede 

argumenter har stor legitimitet.  

DC lægger i interviewet vægt på dyden styrke og bruger den selv til at lede op ad for at præge Børne og 

Kulturdirektørens pejlemærker - og derved matche dem med, hvad der optager dagtilbudsområdet. DC taler 

om viden i forbindelse med det strategiske landskab og i forbindelse med det lokale og faglige kendskab og 

om dekontekstualisering og kontekstualisering. DC skal oversætte ind i fag professionen og vi skal som 

områdeledere oversætte ind i vores lokalområder, hvor vi kender kulturen. DC taler om mod til at fokusere 

og prioritere og til at sætte sig selv i spil ved at arbejde med åbne processer med børnehusledere og 

medarbejdere i vores område. DC taler om tålmodighed i forbindelse med de 1- årige pejlemærker som en 

del af en længere proces. 

Lighederne i besvarelserne i interviewene er, at de alle tre taler om dyderne viden og tålmodighed. Når det 

gælder mod taler de om det på forskellige måder.  

KD taler om det at være sårbar og sætte sig selv i spil. BKD taler om mod til at bruge sin viden i oversættelsen, 

så det giver mening lokalt. DC taler om mod til at prioritere og fokusere, og det mod, der skal til for at være i 

processer, hvor man balancerer mellem styring og medinddragelse.  

I forbindelse med styrke, taler både KD og DC om styrken til at lede op ad og derved påvirke de strategiske 

pejlemærker. DC taler om en ledelsesmæssig styrke i forbindelse med tålmodighed - ting tager tid. BKD taler 

ikke, i interviewet, om dyden styrke. 

Røviks teori om de fire oversættelsesdyder sætter fokus på hvilke dyder vi som områdeledere skal kunne 

jonglere med i forhold til vores ledelse af børnehuslederne.  Den kan være med til at gøre det tydeligt for os, 

hvilke handlemuligheder vi har. Et godt eksempel på at vi skal agere i kompleksiteten af styringsparadigmer, 

hvor der både er ledelsesværktøjer fra de bløde HR paradigmer og de mere hårde NPM ledelsesværktøjer, 

kommer til udtryk i de tre informanters forskellige opfattelser af dyden mod. KD taler om mod i forbindelse 

med sårbarhed og bevæger sig her i de HR inspirerede paradigmer. BKD taler om mod i forbindelse med at 

bruge sin viden og taler hermed ind i det fagprofessionelle. DC taler om mod til at prioritere og fokusere og 
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taler hermed ind i de NPM relaterede paradigmer. Vi skal som mellemledere jonglere med alle tre 

perspektiver. 

8 Konklusion 

8.1 Konklusion på problemformulering:  

Ud fra introduktionen om det ny aftalestyringskoncept og ud fra interviewet med KD udleder vi, at det nye 

styringstiltag indeholder tanker om styring fra både de hårde NPM inspirerede paradigmer og de bløde HR 

relaterede paradigmer. I vores forforståelse beskrev vi, hvordan vi så kompleksiteten i ledelsesopgaven, som 

er affødt af, at der er flere styringsparadigmer på spil.  Det bliver igennem analysen tydeligt, at vi skal 

balancere mellem styring og det at give råderum. KD duellerer mellem HR- og NPM paradigmerne med en 

bevidsthed om, at begge sider af paradigmerne er i spil og vigtige at have i spil. KD giver også udtryk for, at 

han er opmærksom på, at det medfører dilemmaer.  

Når vi som områdeledere skal agere i kompleksiteten af styringsparadigmer, kræver det en særlig 

opmærksomhed og italesættelse af kompleksiteten og dilemmaerne. I vores ledelse af børnehuslederne er 

det vigtigt at bringe viden om kompleksitet i spil. Vi kan sammen med børnehuslederne gå i helikopter 

perspektiv, for på den måde at få mulighed for at se og forstå, hvilken større fortælling vi er en del af. Den 

nye indsigt kan åbne op for nye og flere handlemuligheder. Det bliver ikke et valg mellem at lede ud fra enten 

det ene paradigme eller det andet, men en erkendelse af, at der er brug for begge dele - altså et både og!  

Når konceptet oversættes ned gennem organisationen, kommer det det for hvert niveau gennem et filter. 

Det bliver fortolket og oversat ud fra den styringsopfattelse, den enkelte leder på det pågældende niveau 

tager udgangspunkt i. Vores konklusion er, at såfremt den oprindelige fortælling fra kommunaldirektøren 

blev fortalt for ledere på niveau 2, 3 og 4, så ville udgangspunktet for oversættelsen være den store fælles 

fortælling. Det ville give mellemledere et bedre perspektiv og en større forståelsesramme for at 

implementere pejlemærkerne i det yderste led af organisationen. KD ´s intention med pejlemærkerne vil 

derved komme ud i hele organisationen. At KD`S masterplan er gået gennem flere filtre, vurderer vi har en 

betydning for, at konceptet med pejlemærker har mistet dets sammenhængskraft. Når vi følger tolkningen 

af pejlemærkerne gennem organisationen, har den klarhed der er i KD´s budskab ændret sig og det har for 

vores vedkommende betydet større uklarhed om opgavens indhold og overvejelser om oversættelsen af den. 

Den proces, at oversættelsen sker gennem sortering, forenkling og at der bliver trukket fra, ændrer 

konceptets karakter og budskabet mister sin tydelighed. På den måde opstår der også flere versioner af 

master ideen, hvilket den første implementeringens proces med pejlemærker har vist. Får vi ikke den store 

fortælling med, så bliver det en mangelfuld fortælling, vi skal arbejde ud fra og kan give videre - det gør noget 
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ved vores ledelsesrum! Der skal således være en dialog om oversætterens frihedsgrader til enten at gendigte, 

trække fra eller lægge til. 

Vi er bevidste om, at det giver en udfordring i forhold til de mellemliggende ledelseslag (niveau 2 og 3). Man 

skal som organisation sikre sig, at der ikke er et gab eller hul i formidlingskæden og det kræver særlig 

opmærksomhed ved implementering af nye styringstiltag. 

KD´s intensioner med konceptet i forbindelse med inddragelse af MED, har vi erfaret har fortonet sig i forhold 

til, hvordan og hvornår medarbejderne skal inddrages. 

 

Med udgangspunkt i Røvik’s fire dyder, kan vi bruge vores viden om fagkoderne, viden om vores lokale 

forhold i området og viden om den store fortælling i Gladsaxe Kommune, når vi skal oversætte det nye 

koncept. Vi kan ud fra vores viden skabe en fortælling til vore børnehusledere, som får dem til at føle sig som 

en del af noget større.  Denne viden skal suppleres med vores mod og kreativitet til at sætte processer i gang, 

som giver mulighed for medejerskab og meningsskabelse. Vi skal have tålmodighed og arbejde visionært med 

de strategiske pejlemærker og gøre dem til skridt på vej hen mod noget større. Vi skal have styrke i vores 

ledelse til at prioritere og fokusere og styrke til at sætte os selv i spil med vores nye viden og læring fra dette 

masterprojektet. Samtidig skal vi have styrke og mod til at lede op ad og indgå i ledelsesdialoger på tværs af 

organisationen. 

Når vi som områdeledere skal bidrage til, at Gladsaxes Kommunes nye styringsredskab, "pejlemærker", bliver 

omsat til innovativ og kvalificeret praksis, vil det være en forudsætning, at kender og kobler os på den store 

fortælling. Vi skal tage hovedpointerne ud af KD´s fortælling for at gendigte en fortælling, der skaber mening 

i vores områdeinstitutioner og for de fagprofessionelle medarbejdere. Ved at vi, gennem vores 

empiriindsamling under dette masterprojekt, har fået KD`s fortælling, har vi fået et større ejerskab til den 

oprindelige ide bag det nye styringskoncept og vi kan derved bedre påtage os et medansvar for 

implementeringen.  Det gør en forskel, at der er en lige gennemstrømning fra KD til os som mellemledere. 

Det ændrer vores position i forhold til implementeringen af pejlemærkerne fra, at vi oplevede det som et 

koncept vi blev pålagt oppefra til, at vi nu er medskabere af en kulturforandring.   

Jo mere viden om styringen vi får, jo mere tydelige bliver vi i vores ledelse - og jo bedre mulighed får vi for at 

gå i helikopterperspektiv. Det vil give os styrke til at handle, prioritere og fokusere i vores ledelse. 

 

8.2 Konklusion på hensigtsmæssighed i forhold til teori og metode: 

8.2.1 Teori 

Det har været relevant for dette Masterprojekt at inddrage Leon Lerborg’s teori om styringsparadigmer og 

med denne teori afdække kompleksiteten og de styringsmæssige udfordringer der er i forbindelse med 
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implementeringen af det nye styringskoncept i Gladsaxe Kommune. Det har givet os en større forståelse og 

indsigt i sammenhænge og udfordringer.  

Vi har brugt Kjell Arne Røvik`s oversættelsesteori til at stille skarpt på oversættelsens vej gennem 

organisationen. Vi har haft fokus på, hvor ideen kommer fra, hvor og hvordan foregår 

oversættelsesprocesserne og hvilken betydning får det for os som mellemledere, hvordan transformeringen 

fra en kontekst til en anden foregår. Herudover har vi fundet Røvik’s fire oversættelsesdyder relevante, da 

teorien sætter fokus på, hvilke dyder vi skal besidde og hvordan vi skal jonglere med dem. 

 

8.2.2 Metode 

I forbindelse med at lave undersøgelse i egen organisation, har det været en udfordring at bygge oven på det 

kendskab og den insiderviden vi har og samtidig fastholde en distance. For at arbejde med vores forforståelse 

om organisationen, har vi i processen indlagt dialoger med en ekstern konsulent, som har hjulpet os med at 

have et skærpet blik på, hvad denne forforståelse betød for vores proces, analyse og læring. Vi har løbende 

ført logbog, hvilket har betydet, at vi har kunnet følge udviklingen i vores egen læring. Det betød, at vi hurtigt 

i forløbet skiftede fokus fra børnehusledernes råderum til vores egen rolle og læring. Vi vil dog stille 

spørgsmålstegn ved, om det er muligt at forske i egen organisation uden at være påvirket af sin egen 

forforståelse.  

Det har haft betydning, at vi har valgt at interviewe hierarkiet over os. Det er vores opfattelse at vores rolle 

bar mere præg af ydmyghed under interviewet end hvis vi havde forsket i en anden organisation. Det har 

også haft en betydning, at informanterne alle har en medarbejder-chef relation til hinanden.  

Vores empiri har givet os en forbedret indsigt og forståelse for intentionerne bag det nye styringsredskab. Vi 

har fået et kig ind i den strategiske ledelse.  

 

8.2.3 Empirisk perspektivering 

Konklusionen på denne opgave giver anledning til, at vi fremadrettet bør have opmærksomhed på, at skabe 

fora for kreativ snak på vores ledelsesniveau. Udarbejdelsen af en ny 0-18 års politik i Gladsaxe Kommune er 

en oplagt mulighed for at skabe noget sammen på tværs af dagtilbudsområdet og skoleområdet. Vi kan 

udvise modet til at træde ind i hinandens arenaer, skabe et fælles ledelsessprog og arbejde innovativt og 

kreativt mod en fælles vision på dette politikområde. 

Et andet perspektiv er, at offentlige organisationer skal være opmærksomme på de arbejdsbetingelser 

styringskompleksiteten har for mellemlederens rolle. Her har oversættelsen af styringstiltag en stor 

betydning for at give mellemlederniveauet mulighed for at få ejerskab og bidrage til implementeringen. Med 
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det uddannelsesniveau, som efterhånden præger mellemledere, vil det tendere spild af offentlige midler 

eller som KD udtrykker det” at smide guld på gaden” ikke at bruge deres viden og kompetencer.    
 

9 Egen læring 

9.1 Portfolie fra Masterforløb 

Ved opstart på Master var vi begge nyligt ansatte som områdeledere i Gladsaxe Kommune. Det var en ny 

position, hvor vi skulle være ledere for ledere og ikke ledere for medarbejdere. Masteruddannelsen har 

betydet en markant afklaring af vores egen rolle som områdeledere. Vi har været igennem en stor udvikling 

i vores forståelse og måde at lede på. Herunder vil vi opridse vores individuelle portfolie gennem 

Masterforløbet med beskrivelse af, hvilke konsekvenser det har haft for vores ledelse. Afslutningsvis vil vi 

sammenfatte, hvilken læring vi fælles har erhvervet os fra vi deltog sammen i faget Offentlig Styring og 

Masterafhandlingsprocessen. Vi vil opsamle den fælles læring i forhold til Røviks fire dyder. Viden, mod og 

kreativitet, styrke og tålmodighed.  

 

9.1.1 Hannes Portfolio: 

• LFG 

• PUF 

• Innovationsledelse på tværs. 

• Det personlige lederskab og coaching 

• Samtalen som positivt ledelsesredskab. 

• Kommunikation og ledelse 

• Organisationsanalyse 

• Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv 

Forløbet gennem Masteruddannelse har efterladt en ændring og udvikling af mit lederskab. 

Gennem LFG og PUF er jeg blevet mere bevidst om min egen rolle som leder for ledere og det at lede gennem 

ledere. Jeg er blevet mere afklaret i min rolle som områdeleder.  

Gennem faget "Innovationsledelse på tværs" blev jeg optaget af borgerinddragelse og efter fagets afslutning 

igangsatte jeg et projekt om ”Overgang fra hjem til vuggestue”. Borgerens virkelighed optog mig, og gennem 

en tænketank med både forældre og tværfaglige samarbejdspartnere (sundhedsplejerske, psykolog, 

pædagoger), samt interviews af flere grupper af forældre, fik vi i områdeinstitutionen beskrevet og besluttet, 

hvordan vi skulle arbejde med overgang fra hjem til vuggestuen for barnets og familiens bedste.  
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Gennem faget "Det personlige lederskab og dialogisk coaching" anvendte jeg dialogisk coaching som redskab 

sammen med børnehuslederne i udvikling af deres personlige lederskab. Det supplerede jeg med et 

uddannelsesforløb om filosofisk ledelse med konsulent Bjarne Agerlin, hvor vi blandt andet brugte dialogisk 

coaching og protreptik som metode. Arbejdet med protreptik betød, at jeg blev mere lyttende i min 

ledelsestilgang til børnehuslederne. 

Faget "Samtalen som positivt ledelsesredskab" gav mig mulighed for at arbejde mere med den anerkendende 

tilgang (AI) og den systemiske samtale, hvilket faldt godt i tråd med læringen fra det personlige lederskab og 

dialogisk coaching. 

Faget "Kommunikation og ledelse" gav mig mulighed for at se med nye øjne på de udfordringer, der kan være 

i forbindelse med tværfagligt samarbejde. Niels Åkerstrøm Andersens teori om det polyfone, det at flere 

stemmer og logikker er på spil på samme tid skaber kompleksitet. Jeg fik gennem dette fag forståelse for 

kompleksiteten, hvilket åbnede op for nye handlemuligheder, når samarbejdet mellem forskellige 

fagforståelser skal lykkes. 

Modulet "Organisationsanalyse" gav mig en større indsigt i en politisk styret organisation, om bevæggrunde 

for de styringsformer der er på spil i den organisation, jeg er en del af. Jeg blev gennem dette fag inspireret 

til at fordybe mig ydereligere i dette tema i Masterafhandlingen. 

Faget "Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv" fik mig til at sætte fokus på kerneopgaven og inddrage 

brugerperspektivet i mit arbejde.  Dels at synliggøre line of sight / sigtekornet og ved hjælp af det skabe 

forståelse i medarbejdergruppen for organisationens mål. Det at arbejde med bruger-forældreperspektivet 

set i relation til det fagprofessionelle perspektiv gav mig et nyt udgangspunkt og nye kompetencer i forhold 

til at gå konstruktivt ind i de udfordringer, der ligger i mødet mellem de to perspektiver.    

 

9.1.2 Mariannes Portfolie 

• LFG  

• PUF  

• Nye kommunikationsformer på nettet.  

• Kommunikation og ledelse  

• Strategisk HRM  

• Eksistens og ledelse 

• Styring og Motivation i den offentlige sektor  

• Personligt lederskab og coaching 

• Offentlig Styring.  

• Paradokser i organisationer.  
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9.1.2.1 LFG og PUF  

At starte på Master var et skridt ud af min "komfort zone". Mit tidligere lederskab var præget af at foregå i 

trygge rammer og med et manglende kritisk blik ind i egen organisation. At få et nyt ledelsesrefleksionsrum 

med ledere uden for egen organisation har givet anledning til helt nye og værdifulde perspektiver i mit 

lederskab. Det har samtidig vist sig at være en stor motivationsfaktor for mig.  

 

 Mit syn på mig selv som leder var, at jeg var demokratisk og lyttende og med et visionært perspektiv. Mine 

styrker var det systematiske, det strategiske, det meningsskabende. I mit våbenskjold pegede jeg blandt 

andet på følgende udfordringer - og fokus på udvikling: Resultatorientering og at styrke evnen til at 

handle/beslutte.  

Da jeg efterfølgende arbejdede med Goleman, blev jeg overrasket over, at min profil mere end antydede at 

jeg var visionær, demokratisk, autoritær og temposættende. Det gav anledning til følgende refleksion: ”Gav 

jeg et ledelsesmæssigt råderum til børnehuslederne i områdeinstitutionen? Havde jeg arbejdet med det 

ledelsesperspektiv, at jeg nu var leder for ledere og ikke for medarbejdere? ”. Jeg skulle lære at balancere 

mellem at være styrende og samtidig give plads til børnehusledernes råderum og ejerskab til de fælles 

beslutninger. Jeg besluttede, at jeg ville bruge mit Masterforløb til at finde en balance mellem leadership og 

management og til at tilegne mig redskaber, som kunne styrke en mere lyttende position. Jeg blev bevidst 

om, at det ikke var ”enten eller” men i høj grad ”både og”. Denne erkendelse fik indflydelse på de valg af fag, 

jeg har taget gennem mit Masterforløb. 

Jeg blev meget optaget af Ole Fogh Kirkegaards ”Protreptik”, hvor der tales om ledelsesmæssige dilemmaer 

og udfordringer på et mere filosofisk plan. Jeg har brugt det som en ny metode i mit personlige 

ledelsesudviklingsarbejde til at indtage en mere lyttende position og se nye input og perspektiver som 

berigende. Det filosofiske perspektiv blev understøttet i faget ”Eksistens og ledelse”; her var mit fokus på den 

ydmyghed, der er vigtig i forhold til at påtage sig lederrollen. At håndtere denne inderliggørelse af arbejdet 

kræver en faglig identitet og viljen til at tage lederrollen på sig.  

Gennem faget ”Kommunikation og ledelse” arbejdede jeg med, hvordan jeg sammen med børnehuslederne 

kunne skabe en fælles vision og hvordan vi kunne skabe ejerskab i hele organisationen - at arbejde strategisk 

med kommunikation. 

I faget ”Strategisk HRM” blev mit syn på det relationelle i ledelse udfordret. Jeg er leder i en fagprofession, 

pædagoger, hvor det relationelle har (haft) stor betydning. Jeg bragte forretningsperspektivet ind i mit 

ledelsesteam. Vi har ambitioner og visioner, som vi vil nå – jeg erkendte, at det også kunne være en hjælp 

for medarbejdere at gøre op med en inderliggørelse af arbejdet. Det er et stort ansvar for medarbejdere at 

lede sig selv 100%. Igen kommer balancen mellem leadership og management i fokus. 
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I faget ”Styring og motivation” arbejdede jeg med at optimere og professionalisere rekruttering og 

fastholdelse af kvalificerede medarbejdere. I mit fag har det ofte været det relationelle, der gav udslaget ved 

rekruttering af nye medarbejdere. Jeg byggede her oven på forretningsperspektivet og holdt fast i, at hvis vi 

vil noget på vores fags og områdes vegne, så kræver det kvalificerede medarbejdere, som kan koble sig på 

vores vision. Vi ønsker at øge medarbejdernes performance. 

 

9.2 Fælles Læring for Hanne og Marianne 

Gennem modulet ”Offentlig styring” oplevede vi for første gang, at vi trådte ud af vores egen organisation 

og for alvor kom i helikopterperspektiv. Det var en befrielse, men også lidt skræmmende. Kom vi for langt 

væk fra vores konkrete ledelsesarbejde? Tværtimod - gennem dette fag blev vi bekræftet i, at vi i den 

offentlige sektor har brug for, at medarbejdere performer optimalt og derfor ikke kan se bort fra, hvordan 

motivation og styring er afhængige af hinanden og hermed hinandens forudsætninger.   

Vi fik et nyt blik på vores egen organisation ved at analysere styring og styringstiltag. Den fælles ramme i 

Gladsaxe Kommune kan som styringstiltag både opleves som understøttende og som kontrollerende - det 

afhænger af ledernes evne til dels at gøre medarbejdere til medspillere og dels at være en vidende, modig 

og tålmodig frontfigur i forhold til implementering af styringstiltag.  Vi bevæger os som mellemledere på et 

knivsæg i forhold til både at lede opad og nedad.  Fagets pensum giver os redskaber til at gå i 

helikopterperspektiv og se på styringstiltag ud fra et mere analytisk perspektiv, hvilket giver en større 

forståelse for styringstiltags opståen, formål og effekt. Det er med til at præcisere ledelsesopgavens 

kompleksitet og med de teoretiske perspektiver lukkes der også op for nye handle- og tænkemåder.  

Som mellemledere i den offentlige sektor oplever vi i disse år et øget pres i forhold til strammere og mere 

styring. Samtidig er der også krav om, at medarbejdere og ledere arbejder med innovation og nytænkning. 

Det skaber en oplevelse af stor kompleksitet og ofte en følelse af indsnævring af råderum.  

Med det for øje åbner der sig et behov for styrings-og ledelsestiltag, der på den ene side agerer og motiverer 

i et komplekst styringslandskab og samtidig etablerer platforme og tidslommer til kreativitet, udvikling og 

dynamik.   

Faget ”Offentlig styring” viste sig at blive opstarten på vores fælles Masterprojekt. Vi fik her i gennem en 

opmærksomhed på sammenhænge og forskelle på de styringsredskaber Gladsaxe Kommune arbejder ud fra. 

Vi blev optaget af Lerborg’s seks paradigmer og den kompleksitet de, når de alle er i spil, efterlader i ledelsen. 

På dette modul stiftede vi også bekendtskab med Røvik’s oversættelsesteori og fire dyder. 

Offentlig styring blev det fag, der bandt mange tråde fra de andre fag sammen og skabte det fælles 

udgangspunkt og fundament for dette Masterprojekt. 
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9.3 Den fælles læring ud fra Røviks fire dyder: 

Vi har valgt at udlede vores fælles læring ud fra Røviks fire dyder: Viden, mod og kreativitet, styrke og 

tålmodighed. 

 

9.3.1 Viden 

Vi ville gennem dette Masterprojekt indhente viden om det nye styringskoncept, der kunne sætte os i stand 

til, som områdeledere, at omsætte det nye koncept til praksis. Ved afslutningen af projektet er vi blevet 

opmærksomme på, at en så høj grad af ufiltreret viden som muligt om KD`s intentioner med det nye koncept, 

øger vores handlemuligheder for loyalt at implementere det lokalt. Den viden, vi har tilegnet os, har ændret 

vores skepsis over for konceptet til en nødvendig positiv tilgang Det har givet os ekstra styrke både i 

oversættelsesopgaven, men også til at lede både opad og nedad. 

At have hørt den store fortælling, giver os nye kreative handlemuligheder. 

Vi er blevet bevidste om og vil bruge det til at være en del af det strategiske ledelsesniveau. Vi har fået 

ejerskab og påtager os et ansvar, hvor vi mere troværdigt bidrager til implementeringen af konceptet. Den 

teoretiske viden har betydet, at vi i højere grad har bragt os og vil kunne bringe os i helikopterperspektiv, 

Næste skridt for os vil være at bruge denne nye viden til at inddrage børnehusledere og medarbejdere i den 

store fortælling. En fortælling som vil få den enkelte medarbejder til at føle sig som en del af noget større. 

 

9.3.2 Mod og kreativitet 

Vi ville udforske vores eget råderum i forbindelse med implementering af det nye styringskoncept. Det har 

krævet mod at sætte fokus på egen rolle og undersøge i egen organisation for efterfølgende at handle på 

den viden og det resultat, vi nu står med.  

Vi har erfaret, at mod udløser kreativitet, der åbner op for nye handlemuligheder - f.eks. har vi gennem 

processen fået øje på mod som en nødvendig styrke til at involvere os mere i det strategiske ved at lede opad. 

Vi har arbejdet med mod ved at sætte egen forforståelse på spil, da vi med en ekstern konsulent udfordrede 

hinanden på denne forforståelse, hvilket gjorde os klogere og perspektiver ændredes. De refleksioner vi har 

haft undervejs, har været en stor del af læringen i projektet. Det næste skridt bliver at fastholde 

helikopterperspektivet og bidrage ind i den strategiske ledelse. Vi skal som områdeledere gøre 

opmærksomme på os selv i organisationen, f.eks. ved at tage initiativer til tværgående aktiviteter. Vi skal 

kreativt byde ind, f.eks. ved som gruppe at deltage aktivt i de tværgående ledelsesfora, som i dag findes i 

organisationen og foreslå andre. Vi skal lave åbne processer med medarbejdere og ledere.  

Vi skal turde udvise en sårbarhed, der leder tråde tilbage til indsigt, mod og styrke. 
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9.3.3 Styrke 

Vi ville undersøge, hvad det kalder på af ledelse, at agere i en nutidig styringskompleksitet i egen kommune. 

Vi ønskede fokus på, hvordan vi skulle arbejde med styrke i forhold til at lede opad. 

Vi har fået viden, der giver os styrke til at indtage et større råderum ledelsesmæssigt. Før havde vi en 

oplevelse af, at det var andre, der definerede det og at det var sådan det var, men nu er vi bevidste om, at vi 

skal og vil tage råderummet. 

Det er gennem dette projekt vi har fået et kig gennem nøglehullet ind i den strategiske fortælling. Det har 

givet os styrke til at få døren åbnet op konkret ved at lede opad. Det er gennem italesættelse af de forskellige 

teoretiske perspektiver om styring og ledelse, der har givet os styrke til at stå midt i kompleksiteten og handle 

frem for at blive handlingslammede. Det næste skridt vil for os være at indgå i strategiske ledelsesmæssige 

dialoger. Vi vil i højere grad inddrage børnehusledere og medarbejdere og bruge deres viden som en styrke i 

forbindelse med, at vi leder opad.   

Vi vil bruge dialogen til at få den store viden, der er i områdeledergruppen aktiveret ind i den strategiske 

ledelse til gavn for udviklingen på dagtilbudsområdet. 

 

9.3.4 Tålmodighed 

Det er en dyd, som har været med os hele vejen - som en rejsekammerat for at kunne turde være i et lærings- 

og refleksionsrum så intenst og til tider uoverskueligt. Det næste vi skal, er at bevæge os fra læring til 

handling. Arbejdet med pejlemærkerne er lige begyndt og vi er nu rustet til at være en aktiv del af en langvarig 

strategi. Dette var indledningen og visionen. Arbejdet med pejlemærkerne bliver kapitlerne i den fælles bog 

om den store fortælling ud fra vores perspektiv. 

Vi har via vores Masterforløb været igennem en betydningsfuld og nødvendig læring. Vi ønsker at holde fast 

i nysgerrigheden og blive ved med at udvikle os. Det vil kræve noget af os, men også af den organisation vi 

er en del af. En vigtig pointe, som kommunaldirektøren påpegede: ”Vi skal sammen samle guldet op og sætte 

det i spil til gavn for borgerne og hele organisationen”. 
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